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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marco Antonio da Silva Barros

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Thiago Souza Silva

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

PÁGINA: 3 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
1.3.

Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

Não é aplicável, tendo em vista que os cargos de Diretor Presidente e do Diretor de
Relações com Investidores da Companhia são ocupados por pessoas diferentes. As
declarações individuais de cada um dos diretores constam dos itens 1.1 e 1.2 deste
Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

21/05/2015 a 31/10/2015

Descrição do serviço contratado

i. Auditoria independente sobre as demonstrações contábeis anuais e intermediárias, individuais e consolidadas da Caixa
Seguridade, relativas ao período iniciado em 21 de maio de 2015 e encerrado em 30 de junho de 2015;
ii. Auditoria das demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade relativas aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014, de 2013 e de 2012, bem como das relativas aos semestres findos em 30 de junho de 2015;
iii. Emissão de cartas de conforto destinadas à oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da
Caixa Seguridade Participações S.A.;
iv. Auditoria do patrimônio líquido ou do acervo formado por determinados ativos para emissão de laudos de avaliação ao valor
de livros contábeis;
v. Revisão da estrutura societária para confirmação do tratamento como coligada;
vi. Asseguração razoável sobre as informações financeiras combinadas pro forma do Grupo Caixa Seguridade em 30 de junho
de 2015.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante total da remuneração dos auditores independentes: para os serviços de auditoria (descritos nos itens (i), (ii) e (iii))
é de R$2.493.000,00; para os serviços descritos no item (iv) elaboração de 4 (quatro) laudos de avaliação, é de
R$334.000,00, correspondendo a 13,4% da remuneração de auditoria; para os serviços de revisão da estrutura societária;
para fins de consolidação descritos no item (v) o valor é de R$175.000,00, correspondendo a 7,0% do total da remuneração
de auditoria; para os serviços descritos no item (vi) asseguração razoável sobre as informações financeiras combinadas pro
forma do Grupo Caixa Seguridade em 30 de junho de 2015, é de R$117.000,00, correspondendo a 4,7% do total da
remuneração de auditoria.
Em virtude de a Companhia ter sido constituída em 21 de maio de 2015, não houve desembolso com remuneração dos
auditores no primeiro semestre do exercício social de 2015.

Justificativa da substituição

Não se aplica.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Guilherme Naves Valle

21/05/2015 a 31/10/2015

CPF
541.991.586-34

Endereço
SHS, Qd 6, Conj. A, Bloco C, 8º Andar, Business Center Tower, Salas 801 a 811, Asa Sul, Brasília,
DF, Brasil, CEP 70316-000, Telefone (61) 21961800, Fax (61) 21961800, e-mail:
guilherme.valle@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

01/11/2015 a 30/04/2017

Descrição do serviço contratado

i. Auditoria independente sobre as demonstrações contábeis anuais e intermediárias, individuais e consolidadas da Caixa
Seguridade, relativas ao período iniciado em 01 de setembro de 2015 e encerrado em 31 de dezembro de 2016;
ii. Relatório sobre o exame e revisão mensal da apuração dos impostos e contribuições (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL,
ISSQN) e das respectivas obrigações acessórias e dos pedidos de restituição ou compensação relacionados;
iii.Relatório de avaliação das estruturas de gerenciamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, gestão de
capital;
iv. Relatório sobre o exame e revisão semestral da base tributária do INSS – Folha de Pagamento;
v. Relatório periódico do exame e revisão das obrigações acessórias estabelecidas no âmbito do SPED;
vi. Relatório sobre o exame e revisão trimestral dos procedimentos de recolhimento centralizado referente aos tributos de
terceiros (CAIXA e Subsidiárias como responsável tributária), contemplando as rotinas de compensação e obrigações
acessórias correlatas (PERD/COMP, DIRF, DCTF).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante total da remuneração dos auditores independentes: para os serviços de auditoria (descritos no item (i)) é de R$
716.800,00; para os serviços descritos no item (ii) é de R$ 183.750,00, correspondendo a 25,6% da remuneração de auditoria;
para os serviços descritos no item (iii) o valor é de R$ 163.200, correspondendo a 22,8% do total da remuneração de auditoria;
para os serviços descritos no item (iv) é de R$73.500,00, correspondendo a 10,3% do total da remuneração de auditoria; para
os serviços descritos no item (v) é de R$42.000,00, correspondendo a 5,9% do total da remuneração de auditoria; e para os
serviços descritos no item (vi) é de R$73.500,00, correspondendo a 10,3% do total da remuneração de auditoria.

Justificativa da substituição

Não se aplica

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Guilherme Naves Valle

01/11/2015 a 30/04/2017

CPF
541.991.586-34

Endereço
SHS, Qd 6, Conj. A, Bloco C, 8º Andar, Business Center Tower, Salas 801 a 811, Asa Sul, Brasília,
DF, Brasil, CEP 70316-000, Telefone (61) 21961800, Fax (61) 21961800, e-mail:
guilherme.valle@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

01/05/2017

Descrição do serviço contratado

i. Auditoria independente sobre as demonstrações contábeis anuais e intermediárias, individuais e consolidadas da Caixa
Seguridade, relativas ao período iniciado em 01 de janeiro de 2017 e encerrado em 31 de dezembro de 2017; ii. Relatório
sobre o exame e revisão mensal da apuração dos impostos e contribuições (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, ISSQN) e das
respectivas obrigações acessórias e dos pedidos de restituição ou compensação relacionados; iii.Relatório de avaliação das
estruturas de gerenciamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, gestão de capital; iv. Relatório sobre o
exame e revisão semestral da base tributária do INSS – Folha de Pagamento; v. Relatório periódico do exame e revisão das
obrigações acessórias estabelecidas no âmbito do SPED; vi. Relatório sobre o exame e revisão trimestral dos procedimentos
de recolhimento centralizado referente aos tributos de terceiros (CAIXA e Subsidiárias como responsável tributária),
contemplando as rotinas de compensação e obrigações acessórias correlatas (PERD/COMP, DIRF, DCTF).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante total da remuneração dos auditores independentes: para os serviços de auditoria (descritos no item (i)) é de R$
329.999,99; para os serviços descritos no item (ii) é de R$ 100.000,00, correspondendo a 30,3% da remuneração de auditoria;
para os serviços descritos no item (iii) o valor é de R$ 90.000,00, correspondendo a 27,3% do total da remuneração de
auditoria; para os serviços descritos no item (iv) é de R$40.000,00, correspondendo a 12,1% do total da remuneração de
auditoria; para os serviços descritos no item (v) é de R$23.000,00, correspondendo a 7,0% do total da remuneração de
auditoria; e para os serviços descritos no item (vi) é de R$40.000,00, correspondendo a 12,1% do total da remuneração de
auditoria.

Justificativa da substituição

Não se aplica.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Guilherme Naves Valle

01/05/2017

CPF
541.991.586-34

Endereço
SHS, Qd 6, Conj. A, Bloco C, 8º Andar, Business Center Tower, Salas 801 a 811, Asa Sul, Brasília,
DF, Brasil, CEP 70316-000, Telefone (61) 21961800, Fax (61) 21961800, e-mail:
guilherme.valle@br.pwc.com
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3 – Outras informações relevantes
Tendo em vista que a Companhia foi constituída em 21 de maio de 2015, foram
apresentadas, nos itens 2.1/ 2.2 deste Formulário de Referência, as informações
sobre auditoria nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas a partir desta
data.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Patrimônio Líquido

4.178.630.000,00

3.770.185.000,00

3.055.882.000,00

Ativo Total

4.489.179.000,00

3.932.805.000,00

3.701.062.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.451.209.000,00

1.210.247.000,00

590.894.000,00

Resultado Bruto

1.451.209.000,00

1.210.247.000,00

590.894.000,00

Resultado Líquido

1.298.850.000,00

1.089.593.000,00

534.854.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

3,480000

3,140000

2,550000

Resultado Básico por Ação

1,082380

0,907994

0,445712
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3.2 - Medições não contábeis
3.2. Medições não contábeis
Não aplicável, haja vista que a Companhia não se utiliza de medições não
contábeis.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício que as altere
substancialmente
Não houve eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
3.4. Política de Destinação dos Resultados
a.

Regras sobre retenção de lucros

Em 31 de dezembro de 2015
De acordo com o disposto no
artigo 39 do Estatuto Social da
Companhia, e em consonância
com o artigo 202 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), do resultado do
exercício
serão
deduzidos,
antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados, se
houver, e a provisão para o
imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro. Os lucros
líquidos
apurados
serão
destinados sucessivamente e
nesta ordem: (a) 5% para a
formação da Reserva Legal, que
não excederá 20% do capital
social;
(b)
uma
parcela
correspondente a, no mínimo,
25% do lucro líquido ajustado,
com as deduções e acréscimos
previstos no art. 202 da Lei das
S.A., para o pagamento de
dividendo obrigatório; (c) uma
parcela, por proposta dos
órgãos
da
administração,
poderá ser retida com base em
orçamento
de
capital
previamente
aprovado,
nos
termos do art. 196 da Lei das
S.A.; e (d) os lucros não
destinados às reservas de lucro
prevista em lei deverão ser
distribuídos como dividendos,
nos termos do § 6º, do art.
202, da Lei das S.A.

Em 31 de dezembro de 2016
De acordo com o disposto no
artigo 39 do Estatuto Social da
Companhia, aprovado em 31 de
dezembro de 2015, e em
consonância com o artigo 202
da Lei das S.A., do resultado do
exercício
serão
deduzidos,
antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados, se
houver, e a provisão para o
imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro. Os lucros
líquidos
apurados
serão
destinados sucessivamente e
nesta ordem: (a) 5% para a
formação da Reserva Legal, que
não excederá 20% do capital
social;
(b)
uma
parcela
correspondente a, no mínimo,
25% do lucro líquido ajustado,
com as deduções e acréscimos
previstos no art. 202 da Lei das
S.A., para o pagamento de
dividendo obrigatório; (c) uma
parcela, por proposta dos
órgãos
da
administração,
poderá ser retida com base em
orçamento
de
capital
previamente
aprovado,
nos
termos do art. 196 da Lei das
S.A.; e (d) os lucros não
destinados às reservas de lucro
prevista em lei deverão ser
distribuídos como dividendos,
nos termos do § 6º, do art.
202, da Lei das S.A.

Em 31 de dezembro de 2017
De acordo com o disposto no
artigo 40 do Estatuto Social da
Companhia, aprovado em 29 de
dezembro de 2017, e em
consonância com o artigo 202
da Lei das S.A., do resultado do
exercício
serão
deduzidos,
antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados, se
houver, e a provisão para o
imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro. Os lucros
líquidos
apurados
serão
destinados sucessivamente e
nesta ordem: (a) 5% para a
formação da Reserva Legal, que
não excederá 20% do capital
social; (b) uma parcela, por
proposta
dos
órgãos
da
administração
poderá
ser
destinada
à
formação
de
Reservas para Contingências,
na forma prevista no art. 195
da Lei das Sociedades por
Ações;
(c)
uma
parcela
correspondente a, no mínimo,
25% do lucro líquido ajustado,
com as deduções e acréscimos
previstos no art. 202 da Lei das
S.A., para o pagamento de
dividendo obrigatório; (d) no
exercício em que o montante do
dividendo
obrigatório
ultrapassar a parcela realizada
do lucro do exercício, a
Assembleia Geral poderá, por
proposta
dos
órgãos
de
administração,
destinar
o
excesso à constituição de
Reserva de Lucros a Realizar,
observado o disposto no art.
197 da Lei das Sociedades por
Ações; (e) uma parcela, por
proposta
dos
órgãos
da
administração,
poderá
ser
retida com base em orçamento
de
capital
previamente
aprovado, nos termos do art.
196 da Lei das S.A.; (f)
constituição com justificativa
técnica
e
aprovação
do
Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal a respeito dos
valores e da destinação, de
reserva
estatutária
para
garantir margem operacional
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3.4 - Política de destinação dos resultados
compatível
com
o
desenvolvimento das operações
da Companhia, constituída pela
parcela de até 100% (cem por
cento) do saldo do lucro líquido,
após as destinações anteriores,
até o limite de 80% (oitenta por
cento) do capital social; e (g)
os lucros não destinados às
reservas de lucro prevista em
lei deverão ser distribuídos
como dividendos, nos termos
do § 6º, do art. 202, da Lei das
S.A.

(i) Valores de Retenções de Lucros e (ii) Percentuais em relação aos lucros totais
declarados
Em 31 de dezembro de 2015

Em 31 de dezembro de 2016

Em 31 de dezembro de 2017

A Companhia constituiu Reserva
Legal de 5% (R$ 26.743 mil)
sobre o Lucro Líquido do
exercício e destacou 25% do
lucro líquido ajustado, como
dividendo mínimo obrigatório
em consonância ao seu estatuto
social.
Conforme
Assembleia
Geral
Ordinária de 29/04/2016, a
parcela excedente aos 25% de
dividendos mínimos obrigatórios
foram destinadas à Reserva de
Lucros a Realizar, a qual poderá
ser
utilizada
apenas
para
pagamento
de
Dividendos,
consoante com as disposições
da Lei das S.A.

A
Companhia
constituiu
Reserva Legal de 5% (R$
54.480 mil) sobre o Lucro
Líquido do exercício e, em
31/12/2016, foi efetuado o
destaque de R$ 142.816 mil a
título
de
dividendos
–
equivalente à 13,1% do lucro
líquido que se refere à parcela
realizada de seu lucro líquido
auferido no exercício, sendo o
excedente destinado à Reserva
de Lucros
proveniente de
resultado
positivo
de
equivalência
patrimonial,
conforme artigo 197 da Lei das
S.A.
Em Assembleia Geral Ordinária
de 28/04/2017, foi aprovada a
distribuição
de
dividendos
complementares em função da
realização do resultado de
equivalência patrimonial, o que
totalizou uma distribuição de
dividendos de R$ 792.994 mil,
equivalente a 72,8% do lucro
líquido do exercício de 2016.
Dessa forma, após deliberação
da Assembleia Geral, o saldo da
reserva de lucros proveniente
de
resultado
positivo
de
equivalência patrimonial, a qual
poderá ser utilizada apenas
para pagamento de Dividendos,
consoante com as disposições
da Lei das S.A., ficou em R$
242.120 mil.

A Companhia constituiu Reserva
Legal de 5% (R$ 64.943 mil)
sobre o Lucro Líquido do
exercício e, em 31/12/2017, foi
efetuado o destaque de R$
271.449
mil
à
título
de
dividendos – equivalente a
20,9% do lucro líquido que se
refere à parcela realizada de seu
lucro
líquido
auferido
no
exercício, sendo, a diferença em
relação ao dividendo mínimo
obrigatório previsto no estatuto
(25% do lucro líquido ajustado)
destinada à Reserva de Lucros a
Realizar
proveniente
de
resultado
positivo
de
equivalência
patrimonial,
conforme artigo 197 da Lei das
S.A.. e 71,3% (R$ 925.431 mil)
destinados
à
Reserva
Estatutária.
A
reserva
estatutária foi constituída de
acordo com a alínea “f” do
artigo 40 do Estatuto da
Companhia, e tem por objetivo
garantir margem operacional
compatível
com
o
desenvolvimento das operações
da Companhia, podendo ser
constituída pela parcela de até
100% (cem por cento) do saldo
do lucro líquido, após as
destinações previstas nos itens
anteriores, até o limite de 80%
(oitenta por cento) do capital
social. A reserva estatutária foi
constituída
com
o
saldo
remanescente do lucro líquido
do exercício, após considerar o
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3.4 - Política de destinação dos resultados
dividendo mínimo obrigatório e
a reserva legal, por se tratar de
parcela de lucro que se realiza
quando do recebimento de
dividendos das investidas, sendo
esta
a justificativa
técnica
utilizada para sua constituição.
Cumpre acrescentar que a
administração da Companhia
poderá
deliberar
sobre
a
utilização desta reserva para
futuro aumento de capital, para
reinvestimento nas operações
da
Companhia,
ou
para
distribuição complementar de
dividendos, situação que se
viabiliza quando do recebimento
de dividendos das investidas.

b.

Regras sobre distribuição de dividendos

Em 31 de dezembro de 2015
Conforme
disposto
pelo
Estatuto Social da Companhia e
no artigo 202 da Lei das S.A., o
valor
apurado
como
lucro
líquido da Companhia será
diminuído
ou
acrescido
conforme a seguinte ordem: (i)
importância
destinada
à
constituição da reserva legal; e
(ii) importância destinada a
formação da reserva para
contingências e reversão da
mesma reserva formada em
exercícios anteriores. Do valor
remanescente,
a
parcela
correspondente a, no mínimo,
25% do lucro líquido ajustado
com as deduções ou acréscimos
previstos, será distribuída aos
acionistas
como
dividendo
obrigatório. Caso haja saldo
remanescente, a Companhia, na
forma prevista pela Lei das
S.A., o destinará para Reserva
de Lucros a Realizar e poderá
propor
o
pagamento
de
dividendos quando de sua
realização.

Em 31 de dezembro de 2016
Conforme
disposto
pelo
Estatuto Social da Companhia e
no artigo 202 da Lei das S.A., o
valor
apurado
como
lucro
líquido da Companhia será
diminuído
ou
acrescido
conforme a seguinte ordem: (i)
importância
destinada
à
constituição da reserva legal; e
(ii) importância destinada a
formação da reserva para
contingências e reversão da
mesma reserva formada em
exercícios anteriores. Do valor
remanescente,
a
parcela
correspondente a, no mínimo,
25% do lucro líquido ajustado
com as deduções ou acréscimos
previstos, será distribuída aos
acionistas
como
dividendo
obrigatório. Caso haja saldo
remanescente, a Companhia, na
forma prevista pela Lei das
S.A., o destinará para Reserva
de Lucros e poderá propor o
pagamento
de
dividendos
quando de sua realização.

Em 31 de dezembro de 2017
Conforme
disposto
pelo
Estatuto Social da Companhia e
no artigo 202 da Lei das S.A., o
valor
apurado
como
lucro
líquido da Companhia será
diminuído
ou
acrescido
conforme a seguinte ordem: (i)
importância
destinada
à
constituição da reserva legal; e
(ii) importância destinada a
formação da reserva para
contingências e reversão da
mesma reserva formada em
exercícios anteriores. Do valor
remanescente,
a
parcela
correspondente a, no mínimo,
25% do lucro líquido ajustado
com as deduções ou acréscimos
previstos, será distribuída aos
acionistas
como
dividendo
obrigatório. Caso haja saldo
remanescente, a Companhia, na
forma prevista pela Lei das
S.A., o destinará para Reserva
Estatutária, que poderá ser
utilizada para futuro aumento
de capital, para reinvestimento
nas operações da Companhia,
ou
para
distribuição
complementar de dividendos,
situação que se viabiliza quando
do recebimento de dividendos
das investidas.
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c. Periodicidade das distribuições de dividendos
Em 31 de dezembro de 2015

Em 31 de dezembro de 2016

Em 31 de dezembro de 2017

A Companhia poderá levantar
balanços semestrais, trimestrais
ou em menor período, podendo,
com
base
nos
mesmos,
declarar, por deliberação do
Conselho
de
Administração,
dividendos
intermediários
e
intercalares ou juros sobre o
capital próprio. Os dividendos
intermediários e intercalares ou
juros sobre o capital próprio
previstos no artigo 40 do
Estatuto Social da Companhia
poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório.

A Companhia poderá levantar
balanços semestrais, trimestrais
ou em menor período, podendo,
com
base
nos
mesmos,
declarar, por deliberação do
Conselho
de
Administração,
dividendos
intermediários
e
intercalares ou juros sobre o
capital próprio. Os dividendos
intermediários e intercalares ou
juros sobre o capital próprio
previstos no artigo 40 do
Estatuto Social da Companhia
poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório.

A Companhia poderá levantar
balanços semestrais, trimestrais
ou em menor período, podendo,
com
base
nos
mesmos,
declarar, por deliberação do
Conselho
de
Administração,
dividendos
intermediários
e
intercalares ou juros sobre o
capital próprio. Os dividendos
intermediários e intercalares ou
juros sobre o capital próprio
previstos no artigo 41 do
Estatuto Social da Companhia
poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório.

d.
Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou arbitrais
Em 31 de dezembro de 2015

Em 31 de dezembro de 2016

Em 31 de dezembro de 2017

Salvo pelo disposto na Lei das
S.A., não há restrições quanto à
distribuição de dividendos pela
Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei das
S.A., não há restrições quanto à
distribuição de dividendos pela
Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei das
S.A., não há restrições quanto à
distribuição de dividendos pela
Companhia.

e.
Se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente
aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e,
caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado.
A Companhia possui uma política de dividendos aprovada pelo Conselho de
Administração em 05 de setembro de 2016 disponível para consulta no site da
companhia
no
link
http://caixaseguridade.com.br/Downloads/Pol%C3%ADtica_Dividendos_20160915.
pdf
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2017

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Exercício social 31/12/2016

Exercício social 31/12/2015

1.233.907.869,29

1.035.113.286,99

534.854.358,04

80,000000

76,610000

95,000000

0,326800

0,319200

0,175000

987.126.295,43

792.993.681,78

508.111.637,43

1.027.401.533,35

296.599.251,88

26.742.720,61

30/04/2018

28/04/2017

29/04/2016

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

271.448.855,38

07/05/2018

142.816.204,80

02/05/2017

127.027.909,36

10/05/2016

715.677.440,05

14/05/2018

650.177.476,98

02/05/2017

381.083.728,07

10/05/2016

Outros
Ordinária
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados
dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios
sociais anteriores
No dia 10 de maio de 2018 o Conselho de Administração da Companhia aprovou,
em função da realização do resultado de equivalência patrimonial decorrente do
recebimento de dividendos adicionais da CAIXA Seguros Holding, a utilização da
reserva de lucros para a distribuição de dividendos complementares no montante
de R$ 715.677.440,05 (R$ 0,82 por ação).
No dia 19 de abril de 2017 o Conselho de Administração da Companhia aprovou,
em função da realização do resultado de equivalência patrimonial decorrente do
recebimento de dividendos adicionais da CAIXA Seguros Holding, a utilização da
reserva de lucros para a distribuição de dividendos complementares no montante
de R$ 650.177.476,98 (R$ 0,54 por ação).
No dia 09 de maio de 2016 foi aprovado o pagamento de dividendos no montante
de R$ 381.083.728,06 (R$ 0,32 por ação), referente à realização de reserva de
lucros a realizar constituída em 31 de dezembro de 2015.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2017

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
310.549.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,07431840
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há empréstimos, financiamentos e títulos de dividas na composição do passivo da Companhia.
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3.9 - Outras informações relevantes
3.9.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Maiores informações sobre as informações financeiras selecionadas constam na
seção 10 deste Formulário.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
4.

Fatores de Risco

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de
investimento, em especial, aqueles relacionados:
Os potenciais compradores dos títulos e valores mobiliários da Caixa Seguridade
devem considerar de forma cuidadosa os riscos específicos relacionados à Companhia
e aos próprios títulos e valores mobiliários. Devem ser consideradas, à luz das
circunstâncias financeiras e dos objetivos do investimento, todas as informações
constantes neste Formulário de Referência, os prospectos de ofertas públicas de
valores mobiliários e, em particular, os fatores de risco abaixo relacionados.
Os potenciais investidores devem observar, ainda, que os riscos abaixo relacionados
não são os únicos riscos aos quais a Caixa Seguridade está sujeita. Os negócios da
Caixa Seguridade, os seus resultados operacionais e a situação financeira das
operações podem ser afetados de forma adversa e material por qualquer um desses
fatores de risco. O preço de mercado dos títulos e valores mobiliários pode ser
reduzido em razão de qualquer um desses fatores de risco, ocasionando perdas totais
ou parciais ao investidor. Há outros fatores de risco que a Caixa Seguridade
atualmente considera improváveis ou dos quais atualmente não tem conhecimento,
que, todavia, podem acarretar efeitos similares aos dos riscos abaixo relacionados.
Para fins desta Seção 4, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito
adverso para a Caixa Seguridade” ou expressões similares significam que esse risco
pode ter ou terá um efeito adverso sobre: participação de mercado, estratégia,
reputação ou imagem, negócios, situação financeira, econômica e patrimonial,
resultado das operações, margens, fluxo de caixa e/ou no preço de mercado dos
valores mobiliários.
Considerando que a Caixa Seguridade é uma sociedade de participações,
adicionalmente aos fatores de risco que podem influenciar a decisão de investimento
em seus valores mobiliários, deverão ser levados em consideração os riscos a que
estão expostas suas controladas, controladas em conjunto e coligadas.
(a)

riscos relacionados à Companhia (ao emissor)

Decisões desfavoráveis em processos judiciais, incluindo ações civis
públicas, arbitrais e administrativos podem causar efeitos adversos para a
situação financeira, econômica e patrimonial e para os resultados da
Companhia.
A Companhia, suas controladas, controladas em conjunto e coligadas estão ou
poderão ser envolvidas em processos arbitrais e judiciais, incluindo ações civis
públicas, de natureza fiscal, cível e trabalhista e procedimentos administrativos, bem
como decisões contrárias no curso de seus negócios, cujos resultados podem ser
desfavoráveis. Decisões contrárias aos seus interesses, e que eventualmente
alcancem valores substanciais ou, de alguma forma, impeçam a realização de seus
projetos conforme inicialmente planejados, poderão afetar adversamente os
resultados operacionais e situação financeira da Companhia.
Além disso, caso verificadas contingências advindas de aquisições e parcerias
realizadas como parte da estratégia de crescimento da Companhia, sobretudo na
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hipótese de não terem sido identificadas quando da celebração de seus contratos,
estas poderão afetar adversamente os resultados operacionais e a situação
financeira, econômica e patrimonial da Companhia.
Mudanças na alta administração da Companhia e a eventual dificuldade para
atrair e repor pessoal qualificado podem afetar adversamente seus
resultados operacionais e situação financeira.
A Companhia depende da capacidade, experiência e qualificação profissional da sua
alta administração para a implementação de sua estratégia nos setores de sua
atuação e de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas. A eventual
perda dos seus principais executivos, bem como qualquer dificuldade em atrair e
repor tempestivamente profissionais qualificados pode causar efeito adverso sobre
os resultados operacionais e a situação financeira, econômica e patrimonial da
Companhia.
A estratégia de crescimento da Companhia, que inclui expansão do
percentual de penetração na base de clientes da CAIXA e do Banco PAN,
expansão da oferta de produtos em canais de distribuição já existentes e
desenvolvimento de segmentos nos quais a Companhia não possui ou possui
pouca relevância, pode não se concretizar e qualquer falha na
implementação dessas estratégias poderá ter um efeito adverso relevante
em seus negócios. Adicionalmente, o insucesso em ingressar em novos
segmentos também pode prejudicar a reputação e, consequentemente, os
resultados operacionais e a situação financeira, econômica e patrimonial da
Companhia.
A Companhia não dispõe de meios que possam garantir a concretização das suas
estratégias de expansão da comercialização de produtos de seguros, previdência
privada, capitalização e consórcios para a base de clientes da CAIXA e do Banco PAN,
nem de expansão da oferta de seus produtos em canais de distribuição não utilizados
ou subutilizados (tais como casas lotéricas, Internet Banking, caixas eletrônicos e
correspondentes bancários) e de expansão da fatia de mercado detida em produtos
em relação aos quais possui baixa representatividade, o que poderia afetar
adversamente os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de concretizar com sucesso sua estratégia de
expansão da oferta de produtos, por intermédio de outros canais que não os
atualmente utilizados. Caso isso ocorra, os negócios, os resultados operacionais e
situação financeira, econômica e patrimonial da Companhia poderão ser afetados
adversamente. Adicionalmente, as falhas em desenvolver a presença da Companhia
nos setores em que ela ainda não atua podem danificar a reputação da Companhia,
o que pode ter um efeito adverso nos negócios, condições financeiras, econômicas e
patrimoniais e resultados das operações da Companhia.
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A Companhia pode se deparar com riscos relacionados aos efeitos advindos
das operações de constituições, incorporações, aquisições e parcerias, como
as aquisições de participações societárias relevantes na PAN Corretora e na
PAN Seguros, sendo que a concretização de quaisquer desses riscos poderia
afetar adversamente a situação financeira, econômica e patrimonial e os
resultados da Companhia.
A estratégia de crescimento das atividades da Caixa Seguridade nos mercados
nacional e internacional poderá incluir novas aquisições, incorporações, constituição
de novas empresas, alteração de participação societária e de parcerias dentro do
setor em que a Companhia atua.
O processo de integração das empresas ou negócios adquiridos pode resultar em
dificuldades de natureza operacional, tecnológica, contábil, tributária, comercial,
financeira e legal, incluindo, mas não se limitando a:
(i)
possibilidade de subestimar ou superestimar o valor das empresas ou
negócios objeto de constituição, aquisição e/ou incorporação, especialmente se for
considerado que as empresas ou negócios envolvidos nas transações acima
mencionadas podem não oferecer o resultado previsto e, portanto, o investimento
pode não oferecer o retorno esperado;
(ii)
problemas na integração de produtos, base de clientes, serviços, plataformas
tecnológicas, instalações e recursos humanos;
(iii)
possibilidade de as sinergias financeiras e operacionais esperadas de tais
constituições, aquisições, incorporações e parcerias não serem totalmente obtidas;
(iv)
existência de passivos ou contingências inesperados relacionados com as
empresas adquiridas;
(v)
responsabilização por eventuais passivos cuja causa tenha ocorrido antes da
operação, bem como sujeição aos riscos relacionados aos atos dos administradores
anteriores e a potenciais passivos desses atos que ocorreram antes da operação;
(vi)
dificuldade em manter um bom relacionamento entre a Companhia e as
empresas adquiridas, incorporadas ou parceiras, inclusive em razão dos diferentes
históricos operacionais, áreas de atuação e culturas corporativas;
(vii) custos adicionais não previstos relacionados a pesquisa e desenvolvimento,
tecnologia, marketing, logística, vendas e suporte;
(viii)

perda de executivos e profissionais chave ao negócio adquirido;

(ix)
falha na obtenção dos registros aplicáveis perante órgãos de controle e
fiscalização, e
(ix)

custos adicionais não programados relacionados à operação de integração.

A ocorrência, individualmente ou em conjunto, de uma ou mais das hipóteses acima
pode afetar adversamente os resultados operacionais e situação financeira,
econômica e patrimonial da Companhia.
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A Companhia pode não ser capaz de manter e estabelecer novos acordos
com parceiros e fornecedores estratégicos, o que pode afetar adversamente
sua situação financeira, econômica e patrimonial e os seus resultados
operacionais.
O êxito dos negócios da Companhia depende da existência e manutenção de relações
e acordos estabelecidos por ela e pelas controladas, controladas em conjunto e
coligadas com parceiros e fornecedores, assim como da capacidade destas de firmar
e manter relações com novos parceiros e fornecedores. Se a Companhia ou suas
controladas, controladas em conjunto e coligadas não forem capazes de desenvolver
novas relações ou de manter aquelas já existentes em termos favoráveis, poderão
não conseguir oferecer determinados produtos e serviços ou não conseguir oferecer
preços e condições competitivos para seus clientes, o que poderá afetar
adversamente a situação financeira, econômica e patrimonial e os resultados
operacionais da Companhia.
Igualmente, mudanças adversas em acordos existentes, incluindo a incapacidade de
qualquer parceiro e/ou fornecedor estratégico de cumprir com suas obrigações
tempestivamente, podem reduzir a quantidade, qualidade, preço e penetração dos
produtos e serviços que a Companhia, por meio de suas controladas, controladas em
conjunto e coligadas, é capaz de oferecer e, por conseguinte, podem afetar
adversamente sua situação financeira, econômica e patrimonial e seus resultados
operacionais.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é sujeito a um elevado grau de
volatilidade, devido à evolução e percepção de riscos por parte dos
investidores e à falta de liquidez, por conta do seu tamanho.
O mercado de títulos emitidos por companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado domésticas e globais. Pesam sobre a volatilidade
do mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro, não somente a percepção de
risco dos investidores em relação ao Brasil, como também em relação a outros países.
O investimento em títulos e valores mobiliários no mercado brasileiro está sujeito a
certos riscos políticos, fiscais e econômicos, os quais incluem, mas não se limitam a
(i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar
a capacidade de investidores de receber pagamento, total ou parcial, em relação a
seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e ao repatriamento
do capital investido.
A globalização e a internacionalização dos mercados de capitais são processos que
implicam vulnerabilidade das nações a eventos externos adversos. Assim, o Brasil
não está imune às oscilações do cenário econômico-financeiro internacional, incluindo
os Estados Unidos, China e países da América Latina. Nesse sentido, podem ocorrer
novos rebaixamentos do rating soberano do Brasil por parte da S&P, Fitch ou outra
agência de rating, como já ocorreu nos anos de 2015 e 2016, o que poderá ocasionar
aumento na aversão ao risco, afetando negativamente os preços dos valores
mobiliários emitidos por companhias sediadas no Brasil.
Assim, eventos adversos podem levar à deterioração das condições
macroeconômicas no Brasil e seus resultados e à limitação da concretização de
algumas estratégias da Caixa Seguridade, incorrendo num impacto adverso nos

DOCS - 10521611v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 25 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

4.1 - Descrição dos fatores de risco
resultados operacionais e na situação financeira, econômica e patrimonial da
Companhia.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal
como o Brasil, envolve, normalmente, maior risco em comparação a outros mercados
mundiais. O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor,
menos líquido, mais concentrado e mais volátil do que os principais mercados de
valores mobiliários mundiais, como os Estados Unidos.
A B3 possui exposição ao capital estrangeiro, o que torna o mercado nacional
suscetível às variações de economias externas. Desse modo, acontecimentos em
outros países poderão prejudicar o valor de mercado das ações da Companhia,
podendo dificultar ou impedir o seu acesso aos mercados de capitais e ao
financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis.
Portanto, o preço de mercado das ações de emissão da Companhia pode ser afetado
por diversas razões alheias ao seu desempenho, como, por exemplo, crises
econômicas, mudanças nas taxas de juros, controle no câmbio e restrições a
remessas ao exterior, variações cambiais, inflação, liquidez no mercado doméstico
financeiro e de capitais e mercado de empréstimos, política fiscal e regime tributário,
além de acontecimentos políticos, sociais e econômicos.
Detentores de ações podem não receber dividendos ou juros sobre capital
próprio.
O Estatuto Social da Caixa Seguridade determina o pagamento anual aos seus
acionistas de dividendo mínimo e obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido
ajustado, sob a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Não obstante,
o lucro líquido da Caixa Seguridade pode ser incorporado ao seu capital social,
utilizado para compensar prejuízos ou então ser retido para a constituição de
reservas, conforme previsto na Lei das S.A. Além disso, a Lei das S.A. permite
suspender a distribuição obrigatória de dividendos em um determinado exercício na
hipótese de o Conselho de Administração comunicar aos acionistas que tal
distribuição é incompatível com a situação financeira da Companhia. Caso quaisquer
destes eventos ocorram, os acionistas da Companhia podem não receber dividendos
ou juros sobre o capital próprio.
Adicionalmente, caso não haja distribuição de dividendos pelas controladas,
controladas em conjunto e coligadas da Companhia decorrente de situações previstas
em seus respectivos estatutos ou de práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovadas
pela SUSEP, pelas empresas dos setores de seguro, resseguro, previdência aberta e
capitalização, os acionistas da Companhia podem não receber dividendos ou juros
sobre o capital próprio, pois tais condições podem impactar a situação financeira da
Companhia e, consequentemente, a distribuição de dividendos ou juros sobre o
capital próprio por esta.
O atual Acordo Operacional celebrado entre a CAIXA e a Caixa Seguros que
expira em 14 de fevereiro de 2021.
O Acordo Operacional que disciplina o acesso exclusivo por parte da coligada Caixa
Seguros Holding S.A. (“Caixa Seguros”) e suas controladas à rede de distribuição da
CAIXA expira em 14 de fevereiro de 2021.
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A Caixa Seguridade contratou, no final de 2016, assessores financeiros para a
avaliação e proposição de alternativas de negócio e de organização societária da
companhia para uma possível reestruturação de sua parceria na exploração dos
produtos de seguridade no balcão da CAIXA.
Dentre as alternativas apresentadas, as principais foram: (i) a criação de uma nova
parceria em uma nova companhia com a atual parceira, CNP Assurances (“CNP”),
para todos os ramos; ou (ii) a negociação com a CNP em um escopo reduzido, com
a liberação dos demais ramos e a abertura de processo competitivo para escolha de
novos parceiros para referidos ramos já para 2018; ou (iii) a abertura de processo
competitivo para a escolha de novos parceiros a partir de 2021.
Em 29 de junho de 2017, a Assembleia Geral da Caixa Seguridade rejeitou proposta
de renovação antecipada apresentada pela CNP e encerrou as negociações exclusivas
com aquela companhia, restando, então, apenas a alternativa estratégica de abertura
de processo competitivo para 2021.
Em 10 de agosto de 2017, a Caixa Seguridade comunicou ao mercado o envio de
carta à CNP informando sobre a decisão da CAIXA e da Caixa Seguridade de não
renovar o referido Acordo Operacional no seu vencimento em 14 de fevereiro de
2021.
No entanto, em meados de setembro de 2017, a CNP encaminhou espontaneamente
nova proposta de memorando de entendimentos não vinculante, dessa vez
atendendo aos pontos que impediram o avanço das negociações exclusivas. A nova
proposta foi aprovada pela Assembleia Geral da Companhia e resultou na assinatura
do memorando de entendimentos não vinculante com a CNP.
Em 28 de setembro de 2017, a Caixa Seguridade publicou fato relevante informando
que: (i) CNP e Caixa Seguridade assinaram memorando de entendimentos não
vinculante para a construção de um novo acordo para a exploração conjunta dos
ramos de seguros de vida, prestamista e previdência privada, com exclusividade, na
rede de distribuição da Caixa Econômica Federal; (ii) os negócios serão desenvolvidos
exclusivamente por um novo veículo societário (“Joint Venture”) a ser criado pelas
partes; (iii) a exclusividade vigorará entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2041; e
(iv) a CNP (por si e suas subsidiárias) renunciaria aos direitos de exclusividade de
titularidade da atual parceria entre a CNP, a Caixa Seguros Holding S.A. (“Caixa
Seguros”) e suas subsidiárias para distribuição de produtos de seguridade no Balcão
Caixa, a partir de 1º de janeiro de 2018.
Diante da renúncia aos direitos de exclusividade para os demais ramos, a Caixa
Seguridade divulgou em seu site Teaser do Projeto Rise (“Processo Competitivo”),
que contempla a negociação do direito de exclusividade e/ou do privilégio, conforme
o caso, para a venda de produtos de seguridade via acesso às agências da CAIXA,
casas lotéricas, correspondentes bancários, internet banking e outros canais de
distribuição da CAIXA, com um ou mais potenciais parceiros, inclusive qualquer
organização ou outra combinação de empresas, investimento ou participação
minoritária, parceria ou joint venture, venda, ou associação de qualquer outro tipo.
Esse Teaser inclui dois pacotes: (i) habitacional e consórcios e (ii) seguro de
automóvel e de ramos elementares.
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Ao final de março, CNP e Caixa Seguridade já haviam finalizado a construção
negociada dos novos acordos vinculantes e trabalhavam para a aprovação destes
documentos em suas instâncias de governança.
Em paralelo ao processo de negociação com a CNP, a Caixa Seguridade iniciou
negociações com a corretora de seguros Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
(“Wiz”) para a definição do escopo e do prazo de sua atuação no balcão da CAIXA.
Esclarecemos que a Wiz atualmente possui acordo com a Caixa Seguros, empresa
privada controlada pela CNP, e que, na prática, o fim dos direitos de exclusividade
da Caixa Seguros encerraria automaticamente o direito de exclusividade concedido
pela Caixa Seguros à Wiz.
No entanto, apesar de não ser parte ou interveniente no acordo entre Wiz e Caixa
Seguros, a Caixa Seguridade, estatal sob a forma de sociedade anômima, considerou
a expectativa de direito da Wiz como corretora exclusiva da CAIXA até 14 de fevereiro
de 2021, data em que venceria o atual acordo entre Caixa Seguridade e CNP e em
que, consequentemente, encerrar-se-ia a exclusividade de venda de seguros no
balcão CAIXA para a empresa privada Caixa Seguros.
Nesse contexto, as negociações entre Caixa Seguridade e Wiz visam à celebração de
um acordo que viabilizará, caso finalizado e assinado entre as partes, o encerramento
de eventual controvérsia quanto à existência de direitos mais amplos para a Wiz
sobre o balcão CAIXA e, em contrapartida, a possibilidade de atuação da Wiz como
corretora de seguros exclusiva no balcão CAIXA até 14 de fevereiro de 2021, nos
mesmos níveis de taxa, com o mesmo escopo e para qualquer parceria formada pela
Caixa Seguridade.
Como estatal, que administra um bem público, no caso as receitas de seguros e de
corretagem geradas no balcão CAIXA, a Caixa Seguridade, seguindo os preceitos da
legislação vigente, fará processo competitivo para a escolha de um prestador de
serviços de corretagem exclusivo para atuação a partir de 2021. Esclarecemos ainda
que a própria Wiz poderá participar deste processo se for de seu interesse.
Desde o início do processo de reorganização das parcerias, a Caixa Seguridade tem
se utilizado da negociação como principal ferramenta para alcançar seus objetivos,
sempre considerando a legislação vigente e os preceitos éticos e de compliance
estabelecidos para a companhia.
Dessa forma, tanto a negociação exclusiva com a CNP, quanto as negociações
envolvendo os demais ramos (processo competitivo) e a negociação com a Wiz
podem envolver riscos diversos. Atrasos na formalização das novas parcerias podem
comprometer também a situação financeira, econômica, patrimonial e os resultados
operacionais da companhia.
A Companhia está sujeita à instabilidade da taxa de câmbio e à
desvalorização do real, que poderão afetar adversamente a situação
financeira, econômica e patrimonial e os resultados operacionais da
Companhia
Os negócios da Companhia são impactados pelas flutuações do valor do real. Desde
janeiro de 1999, o governo brasileiro seguiu uma política cambial flutuante, no qual
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as taxas de câmbio variam de acordo com a oferta e a demanda da moeda, o real
pode sofrer grande desvalorização, afetando a economia brasileira e os resultados
operacionais e a situação financeira e econômica da Companhia.
A desvalorização do real em relação ao dólar pode resultar em efeitos adversos nas
nossas atividades, como o custo de capitalização em moeda estrangeira necessário
para cobrir obrigações expressas ou indexadas no dólar, se houver. Ainda, quando
há uma valorização da moeda brasileira, podemos incorrer em prejuízos, caso a
Companhia venha a ter ativos expressados ou indexados no dólar. Mudanças bruscas
nas taxas de câmbio podem causar óbices à capacidade de nossos clientes de adimplir
com suas obrigações expressas ou indexadas no dólar, impactando negativamente a
nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais, bem como ao preço
de comercialização de nossas ações.
Não obstante o descrito acima, desvalorizações do real podem (i) criar pressões
inflacionárias no Brasil; (ii) dificultar o acesso aos mercados financeiros
internacionais; e (iii) impulsionar intervenções governamentais. Ainda, a valorização
do real com relação ao dólar, por sua vez, pode levar a um desequilíbrio na balança
comercial brasileira, devido, principalmente, a um aumento das importações.
Quaisquer das possibilidades supramencionadas podem afetar adversamente a
condição financeira, econômica e patrimonial e os resultados operacionais da
Companhia. Para informações adicionais sobre o risco cambial, veja “A instabilidade
cambial pode prejudicar a economia brasileira e os resultados operacionais da
Companhia” no item 5.1 deste Formulário de Referência.
Se o Brasil sofrer inflação substancial no futuro, as receitas da Companhia e
sua capacidade de acessar mercados financeiros estrangeiros podem ser
reduzidas.
O Brasil, no passado, vivenciou altíssimas taxas de inflação. A inflação e as medidas
governamentais para combater a inflação tiveram efeitos negativos sobre a economia
brasileira e contribuíram para o aumento da incerteza econômica no país.
Alguma das medidas do governo e do Banco Central para combater a inflação muitas
vezes incluem a manutenção de uma política monetária restritiva com altas taxas de
juros, restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. Como resultado, as taxas de juros podem flutuar significativamente.
Aumentos na taxa básica de juros (SELIC), criado pelo Comitê de Política Monetária
do Banco Central (COPOM), podem ter um efeito adverso sobre a Companhia,
aumentando custos e riscos.
Ações futuras do governo brasileiro, incluindo a criação de impostos ou majoração
de alíquota de impostos atuais, intervenção no mercado de câmbio e ações para
ajustar ou fixar o valor do real podem desencadear aumentos na inflação. Se o Brasil
sofrer flutuações nas taxas de inflação no futuro, nossos custos e margens líquidas
podem ser afetados. Ademais, neste cenário, a confiança dos investidores pode
diminuir, o que pode resultar em queda do preço das nossas ações. Além disso, as
pressões inflacionárias também podem afetar nossa capacidade de acessar mercados
financeiros no exterior e podem levar a políticas anti-inflacionárias que podem ter
um efeito adverso sobre nossa condição financeira, resultados de operações e o valor
de mercado das ações de nossa emissão.
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A estratégia de crescimento da Companhia pode envolver segmentos nos
quais a Companhia não possui experiência.
O crescimento das operações de novas aquisições, incorporações, constituição de
novas empresas e parcerias poderá aumentar a exposição a riscos.
A Companhia pode se deparar com riscos relacionados aos efeitos advindos
das operações de incorporações, aquisições, fusões, cisões, reestruturações
acionárias, constituição de novas empresas e parcerias.
A concretização de negócios relacionados a operações de incorporações, aquisições,
fusões, cisões, reestruturações acionárias, constituição de novas empresas e
parcerias poderá aumentar a exposição a riscos.
(b)
riscos relacionados ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo
de controle
A Companhia é controlada pela CAIXA, empresa pública controlada pela
União, e ambos podem ter interesses diferentes dos interesses da
Companhia e dos interesses dos demais titulares das ações de emissão da
Companhia, e podem adotar medidas que ocasionem efeitos adversos para
a Companhia.
Em razão de sua atual participação acionária, a CAIXA e, consequentemente, a União,
têm o poder de controle sobre a Caixa Seguridade, incluindo o poder de eleger a
maioria dos seus administradores e de determinar o resultado de qualquer ação que
requeira aprovação dos acionistas, incluindo transações com partes relacionadas,
reorganizações societárias, assinatura de contratos relativos à exploração do balcão
outorgado e pagamento de dividendos. Dessa maneira, a CAIXA ou a União podem
adotar determinadas medidas ou levar a Caixa Seguridade a adotar determinadas
medidas que podem confrontar com os interesses da Caixa Seguridade ou de seus
demais acionistas.
A Companhia depende da CAIXA para a comercialização de seguros,
previdência complementar aberta, consórcio e capitalização junto à sua
rede, e se houver quaisquer alterações relevantes adversas aos nossos
direitos de exclusividade, nossas condições financeiras, econômicas e
patrimoniais bem como os nossos resultados poderão ser adversamente
afetados.
Em 30 de junho de 2015, a CAIXA outorgou à Caixa Seguridade, pelo prazo de 35
anos, o direito exclusivo de negociar o acesso à Rede de Distribuição da CAIXA, sendo
tal outorga renovável por iguais e sucessivos períodos.
O direito exclusivo de exploração e a renovação são não onerosos desde que a Caixa
Seguridade permaneça controlada pela CAIXA.
Tendo em vista a outorga do direito exclusivo de exploração acima citado, o acesso
exclusivo à Rede de Distribuição da CAIXA passou a ser regulado entre Caixa
Seguridade e Caixa Seguros (e não mais entre a CAIXA e a Caixa Seguros). Dessa
forma, caso a Companhia não seja mais controlada pela CAIXA ou ocorram alterações
relevantes, pode haver impactos adversos nos resultados operacionais e na situação
financeira, econômica e patrimonial futura.
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Mais informações sobre a exclusividade com a CAIXA podem ser encontradas nos
itens 7.3 e 7.9 deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, em que pese os produtos de seguridade e produtos bancários serem
complementares, tal distribuição pode concorrer com a colocação dos demais
produtos e serviços oferecidos nos canais de distribuição da CAIXA aos seus clientes.
Assim, a Companhia não pode garantir que a CAIXA decidirá, futuramente, privilegiar
a colocação de produtos negociados pela Caixa Seguridade junto à sua base de
clientes, o que pode impactar adversamente nossos resultados operacionais e nossa
situação financeira, econômica e patrimonial futuros.
A CAIXA tem um papel de auxiliar a execução de políticas públicas emanadas
pelo Governo Federal, as quais dependem do cenário político e econômico
brasileiro. Alterações nestes cenários podem resultar em alterações das
estratégias da CAIXA.
O contexto político econômico em que a CAIXA está inserida influencia a rentabilidade
e o direcionamento das suas ações estratégicas. Alterações nas políticas econômicas
(fiscais, monetárias, cambiais ou outras implementadas pelo Governo Federal) e a
eventual instabilidade financeira poderão ter um efeito adverso sobre a economia
brasileira e sobre os resultados da CAIXA. Nesse sentido, alterações nas políticas e
estratégias da CAIXA podem afetar adversamente as operações, perspectivas e
consequentemente os resultados da Caixa Seguridade, uma vez que as mudanças
sejam correlatas à atuação da Companhia.
Investigações envolvendo a CAIXA sobre corrupção que estão em
andamento ou que venham a ser iniciadas poderão afetar a Companhia
Há alguns anos, a Polícia Federal brasileira deflagrou uma investigação denominada
“Operação Lava Jato”, visando a apurar práticas de corrupção e lavagem de dinheiro
por organizações criminosas em diversos estados brasileiros. A Operação Lava Jato
é uma investigação extremamente ampla com relação a diversas práticas criminosas
e vem sendo realizada por meio de várias frentes de trabalho, cujo escopo envolve
crimes cometidos por agentes atuando em várias partes do país e diferentes setores
da economia.
No âmbito da Operação Lava Jato foram apontadas irregularidades indiretamente
vinculadas à agência de publicidade que detinha contas publicitárias da CAIXA,
Acionista Controladora da Companhia, fato este que levou à prisão e condenação em
primeira instância de terceiros não ligados à CAIXA.
A CAIXA atua como agente público de grande relevância nacional e investigações
sobre corrupção que envolvam a CAIXA poderão resultar em um efeito adverso
relevante para os negócios da CAIXA Seguridade. A CAIXA, seus funcionários e
administradores poderão ser alvo de investigações atualmente em curso ou futuras,
podendo tal fato resultar em um efeito adverso para a Companhia.
A Companhia não pode, ainda, garantir que não haverá outras investigações e/ou
possíveis condenações ligadas a assuntos envolvendo a CAIXA e seus
administradores e funcionários, que podem ser também administradores da
Companhia, seja em relação à Operação Lava Jato ou outras operações, o que poderá
afetar a reputação da Companhia e seus negócios. Para maiores informações sobre
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os processos envolvendo administradores da Companhia, favor ver o item 12.5 do
nosso Formulário de Referência.
Caso alguma impropriedade por parte da CAIXA ou qualquer de seus empregados
seja encontrada, os resultados operacionais e situação financeira, econômica e
patrimonial da Companhia podem sofrer impactos adversos.
Alguns dos administradores da Companhia são e futuros administradores da
Companhia podem vir a ser pessoas politicamente expostas e,
consequentemente, com maior propensão a serem objeto de ações ou
investigações em geral com ampla repercussão, o que pode afetar os nossos
negócios
Entidades públicas e empresas que têm atuação junto a entidades públicas têm sido
foco de sucessivas investigações pelo poder público no Brasil, incluindo mas não se
limitando à recente “Operação Lava Jato”, deflagrada pela Polícia Federal.
Tendo em vista que a CAIXA, acionista controladora da Companhia, é uma empresa
pública e que o estatuto social da Companhia prevê que órgãos do Governo possuem
a prerrogativa de nomear administradores da Companhia, os cargos de administração
da Companhia são usualmente preenchidos por pessoas politicamente mais expostas
do que de uma companhia comum.
Pessoas politicamente expostas possuem naturalmente maior exposição do que um
cidadão comum e, consequentemente, uma maior propensão a serem objeto de
ações ou investigações em geral.
A Caixa Seguridade não pode garantir que processos que envolvam a própria
Companhia e seus administradores, serão arquivados ou julgados improcedentes ou
que processos ou investigações que venham a ser instaurados e que envolvam a
Companhia, seus Administradores ou sua acionista controladora, não afetarão a
imagem do administrador envolvido ou da própria Companhia, e que não causarão
um efeito adverso relevante para a Companhia.
Mudanças na administração da CAIXA podem levar a mudanças na
administração da Companhia e quaisquer questões relativas à substituição
de executivos-chave poderão afetar adversamente as nossas estratégias de
negócios, nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais.
A CAIXA, como controladora da Caixa Seguridade, é responsável pela indicação de,
no mínimo, 2 (dois) ou, no máximo, 3 (três) membros do Conselho de Administração
de um total de 6 membros, conforme Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.
Mudanças na administração da CAIXA, e em particular, a substituição de executivoschave, ocasionadas, entre outras, pela mudança do cenário político atual, podem
levar a mudanças na administração da Companhia que, por sua vez, podem ter um
efeito material desfavorável à implementação de sua atual estratégia de negócio e,
consequentemente, impactar adversamente os resultados operacionais e situação
financeira, econômica e patrimonial da Companhia.
Os resultados da Companhia, da Caixa Seguros e da PAN Seguros,
respectivamente, dependem em parte dos relacionamentos com a CAIXA ou
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com o Banco PAN, sendo que os interesses destes podem ser conflitantes
com os da Companhia.
A CAIXA, controladora da Companhia, possui contratos referentes à comercialização
de produtos com a Companhia e com coligadas da Companhia, em especial a Caixa
Seguros, cujo controle é exercido pela CNP.
No mesmo sentido, o Banco PAN S.A. (“Banco PAN”) possui contratos referentes à
comercialização de produtos com a PAN Seguros, cujo controle é exercido em
conjunto pela companhia e pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”).
Sendo assim, parte dos resultados dessas coligadas e controladas em conjunto
depende de tais compromissos.
A CAIXA e/ou o Banco PAN podem ter interesses que não se alinham com os
interesses da Companhia. Enquanto as empresas Caixa Seguros e PAN Seguros
continuarem a depender dos compromissos celebrados com a CAIXA ou com o Banco
PAN, respectivamente, eventuais conflitos de interesse que possam resultar desses
relacionamentos podem levar à renegociação desses compromissos em condições
menos vantajosas ou ocasionar a rescisão de parte significativa deles, gerando,
consequentemente, efeito adverso nos resultados operacionais e na situação
financeira da Companhia.
(c)

riscos relacionados aos seus acionistas

Os riscos que a Companhia está exposta em razão de seus acionistas, isto é, aqueles
em que a fonte do risco é o acionista, já estão descritos ao longo deste item 4.1.
(d)
riscos relacionados às suas controladas, controladas em conjunto e
coligadas
Alterações relevantes na exclusividade para a comercialização de produtos
de seguridade nos canais de distribuição da CAIXA ou em nosso
relacionamento com a CNP, incluindo a não renovação dessa exclusividade,
podem impactar adversamente nossos resultados operacionais e situação
financeira, econômica e patrimonial futuros.
Atualmente, por meio de Contrato Operacional, a Rede de Distribuição da CAIXA, à
exceção das casas lotéricas e dos correspondentes bancários, é utilizada,
exclusivamente, pelas empresas operacionais da Caixa Seguros para a distribuição e
comercialização de seus produtos de seguros, capitalização, previdência privada e
consórcio, sob a marca “CAIXA”, sendo esta exclusividade válida até 14 de fevereiro
de 2021.
O contrato operacional, no entanto, poderá ser rescindido sem qualquer penalidade
por qualquer das partes, em caso de (a) decretação de falência, insolvência ou se
qualquer das partes sofrer intervenção ou requerer composição de credores, ou (b)
mútuo acordo entre as partes com antecedência mínima de 6 (seis) meses da
rescisão.
A Caixa Seguridade enviou em 2017 uma carta à CNP informando sobre a decisão da
CAIXA e da Caixa Seguridade de não renovar o Contrato Operacional no seu
vencimento em 14 de fevereiro de 2021.Caso não haja renovação dos direitos de
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exclusividade de acesso à Rede de Distribuição CAIXA ou se houver quaisquer
alterações relevantes aos nossos acordos com a CAIXA Seguros ou o término de
nosso relacionamento com a CNP, relativos a tais direitos, nossas condições
financeiras, econômicas e patrimoniais e resultados poderão ser adversamente
afetados.
A Companhia pode ter seu resultado impactado em decorrência de sua
participação em empresas controladas, controladas em conjunto e
coligadas.
A capacidade da Caixa Seguridade de gerar resultados, remunerar seus acionistas e
cumprir com outras obrigações financeiras, é totalmente dependente do resultado e
fluxo de caixa de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas.
Resultados negativos ou abaixo do previsto observados nas investidas, além da
eventual necessidade de retenção de lucros ou capitalização para cumprir exigências
relacionadas à regulamentação sobre capital mínimo requerido (sociedades
regulamentadas pela SUSEP), podem ter efeito adverso sobre os resultados
operacionais e situação financeira, econômica e patrimonial da Companhia e sua
capacidade de distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio a seus
acionistas.
A Companhia não detém o controle de suas controladas em conjunto e de
suas coligadas, não podendo garantir a implementação de suas estratégias
em relação a produtos, processos e comercialização, nem o percentual de
remuneração aos acionistas acima do previsto em acordo de acionistas.
A Caixa Seguridade realiza suas atividades operacionais por meio de participação em
empresas do ramo de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, de
seguro saúde e odontológico, corretagem e consórcios sobre as quais ela não exerce
o controle. Tanto as controladas em conjunto e coligadas da Companhia, quanto seus
parceiros dependem de um consenso para a implementação ou alteração das
estratégias de negócios no processo de decisão nas parcerias comerciais. Dessa
forma, a Companhia pode não ser capaz de operacionalizar as decisões tomadas
nessas parcerias como faria se detivesse o controle das controladas em conjunto e
coligadas, o que pode impactar adversamente seus resultados operacionais e
situação financeira. Além disso, a impossibilidade da Caixa Seguridade de arcar com
suas obrigações relacionadas às controladas em conjunto e coligadas, na proporção
de suas participações, tais como contribuições de capital, ou ainda a caso os parceiros
comerciais das controladas em conjunto e coligadas venham a descumprir os acordos
comerciais, ou tenham a falência ou insolvência decretada, poderão afetar
negativamente os negócios e resultados da Companhia.
Disputas societárias nas controladas em conjunto e nas coligadas podem
afetar adversamente o resultado operacional e situação financeira,
econômica e patrimonial da Companhia.
O modelo de negócios da Caixa Seguridade prevê a atuação nos segmentos de
seguros, previdência complementar aberta, capitalização, seguro saúde e
odontológico, corretagem e consórcios por meio de parcerias estratégicas societárias,
sendo que o relacionamento entre os acionistas ou sócios das controladas em
conjunto e coligadas é regido por acordos de acionistas e/ou outros instrumentos
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contratuais. Disputas societárias poderão implicar em custos às nossas coligadas e
controladas em conjunto bem como acarretar interrupções nos negócios de tais
sociedades. Adicionalmente, disputas societárias poderão acarretar em perda de
parceiros estratégicos, o que pode afetar adversamente os resultados operacionais
da controlada em conjunto ou da coligada envolvida. Por conseguinte, o resultado
operacional e a situação financeira, econômica e patrimonial da Companhia poderão
ser afetados de forma adversa.
Os produtos de seguros e previdência complementar aberta têm sua
rentabilidade fortemente atrelada às taxas de comissão, bônus e quaisquer
outras formas de remuneração estipuladas pelas companhias seguradoras e
aos modelos utilizados para a precificação e para constituição de reservas,
que, caso mal dimensionados, estimados ou controlados sem precisão,
podem afetar de maneira relevante o resultado de tais produtos.
Os produtos de seguros caracterizam-se pela incerteza quanto aos desembolsos
futuros das indenizações face aos eventos cobertos. Desta forma, são utilizados
modelos atuariais e estatísticos que consideram o comportamento histórico do risco
e projetam os prêmios que deverão ser cobrados dos novos segurados, bem como
os montantes de provisões técnicas que devem ser constituídos para garantir as
obrigações com os contratos comercializados. Devido à natureza do negócio, podem
ocorrer desvios acima daqueles previstos nos modelos, tais como, frequência de
sinistros, severidade das indenizações, mortalidade, morbidade, persistência, taxas
de juros, despesas, entre outros, que afetem a rentabilidade do negócio.
Os preços e cálculos para constituição de reservas dos produtos de previdência
complementar aberta são realizados com base em estimativas atuariais e estatísticas
e incluem premissas e projeções que são inerentemente incertas e que, em alguns
momentos, podem envolver juízo de valor ou dados históricos de baixa relevância
estatística, inclusive quanto ao recebimento de contribuições, pagamento de
benefícios, resultado de investimentos, taxas de juros, taxa de reinvestimento,
aposentadoria, mortalidade, morbidade e persistência. Assim, remanesce o risco
inerente de variações significativas nos montantes a pagar, de insuficiência de ativos
garantidores e, consequentemente, de variações no resultado e valor futuro das
carteiras de produtos de previdência complementar aberta.
Se as perdas reais forem significativamente superiores às estimativas, as controladas
em conjunto e coligadas que atuam nesses segmentos poderão ser expostas a uma
significativa necessidade de complementação de suas provisões técnicas, o que
poderia impactar adversamente seus resultados, refletindo, consequentemente, no
resultado operacional e situação financeira, econômica e patrimonial da Companhia.
Ademais, a rentabilidade das controladas em conjunto e coligadas é baseada em
recebimento de prêmios, taxas de comissão, bônus e outras formas de remuneração
estipuladas pelas empresas. Eventual redução ou alteração desfavorável em
quaisquer dessas formas de remuneração poderá impactar adversamente os
negócios e resultados operacionais e a situação financeira, econômica e patrimonial
da Companhia.
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Há a possibilidade de que os modelos, métodos de gestão e procedimentos
adotados para o gerenciamento dos riscos de mercado, subscrição, crédito
e do risco operacional das controladas em conjunto e coligadas da
Companhia não sejam eficientes para evitar a exposição a riscos não
categorizados ou imprevistos.
O conjunto de procedimentos, políticas, processos e métodos utilizados pela
Companhia e suas coligadas, controladas em conjunto e controladas na gestão dos
riscos de mercado, subscrição, crédito e do risco operacional pode não identificar a
exposição decorrente de riscos não categorizados ou imprevistos. Os modelos
estatísticos e as ferramentas de gestão utilizadas na estimativa das exposições das
controladas, controladas em conjunto e coligadas da Companhia a determinados
riscos baseiam-se em dados históricos e, considerando-se o horizonte temporal das
séries, podem não ser precisos na mensuração do capital para a cobertura de fatores
imprevisíveis ou não categorizados. Da mesma forma, os testes de estresse e as
análises de sensibilidade realizadas pelas coligadas e controladas em conjunto,
baseados em cenários macroeconômicos podem não ser capazes de identificar todas
as variáveis de exposição a risco, ou, ainda, não mensurar corretamente seus
impactos no resultado operacional e situação financeira podendo afetar a situação
econômica, patrimonial e financeira das coligadas e controladas em conjunto,
inclusive da Companhia.
A Companhia e suas coligadas e controladas em conjunto também pode incorrer em
perdas decorrentes de fraudes internas ou externas, de falhas, inadequações ou
deficiências de processos internos, de pessoas e de sistemas, fatores ou eventos
externos e imprevistos que não sejam corretamente tratados pelos seus modelos de
gerenciamento do risco.
A política adotada para a provisão de capital para os riscos não previstos ou não
identificados pode se revelar insuficiente, resultando em perdas inesperadas,
podendo afetar de forma adversa os resultados operacionais e a situação financeira
da Companhia e de suas coligadas e controladas em conjunto.
Caso alguma controlada em conjunto ou coligada apresente a necessidade
de recomposição de capital mínimo requerido, os acionistas poderão ser
chamados a recompor o capital da empresa.
No Brasil, a regulamentação das atividades de seguro, resseguro, previdência
complementar aberta e capitalização é realizada, principalmente, pela SUSEP. De
acordo com as normas que regem o setor, as empresas do ramo de seguridade são
obrigadas a manter um capital mínimo requerido. Caso as coligadas ou controladas
em conjunto da Companhia não estejam observando a exigência de capital mínimo,
os acionistas de tais companhias, poderão ser chamados a realizar aporte de
recursos, na proporção de suas participações, visando à adequação de capital da
coligada ou controlada em conjunto, o que pode afetar adversamente a Companhia.
Em específico, a Lei nº 9.447/97 (aplicável às sociedades seguradoras, de
capitalização e às entidades de previdência privada aberta, conforme estabelecido no
art. 3° da Lei n° 10.190/2001) em seu art. 5º, determina que “verificada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no
art. 1º do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
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visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos
depositantes, investidores e demais credores, sem prejuízo da posterior adoção dos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária, determinar as seguintes medidas: I - capitalização da sociedade, com o
aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;”.
Em vista do dispositivo acima mencionado, a autoridade competente pode exigir a
capitalização de reguladas antes de ocorrer (i) intervenção (art. 2º da Lei 6.024/74);
(ii) liquidação extrajudicial (art. 15 da Lei 6.024/74); ou (iii) regime de administração
especial temporária (RAET) (art. 1º do Decreto-lei 2.321). Nestas situações, a SUSEP
poderá exigir capitalização tanto por acionistas controladores diretos quanto indiretos
da entidade em crise financeira.
Eventuais assunções e projeções incluídas nos modelos utilizados para
precificação de produtos e constituição de reservas das controladas em
conjunto e coligadas da Companhia podem estar incorretas, o que pode
impactar no resultado operacional e na situação financeira, econômica e
patrimonial da Companhia.
As controladas em conjunto e coligadas da Caixa Seguridade estimam
periodicamente a constituição de reservas e realizam precificação de seus produtos
baseadas em modelos preditivos os quais incluem um rol de assunções e projeções
que podem se provar incorretas, uma vez que tais suposições e projeções podem
envolver juízo de valor. Os modelos utilizados podem não contemplar todas as
variáveis que possam afetar resultados futuros, falhar nas previsões de resultados
ou supervalorizar ou subvalorizar certos efeitos, o que pode afetar os resultados
operacionais e a situação financeira da Companhia. Como resultado de tais falhas, a
Companhia pode não se preparar adequadamente para o futuro e sofrer eventuais
perdas e retrocessos. Adicionalmente, quaisquer mudanças nas suposições e
projeções incluídas nestes modelos poderão acarretar na falha de tais modelos no
que se refere à previsão de resultados futuros, o que pode afetar adversamente a
situação financeira, econômica e patrimonial e os resultados operacionais da
Companhia.
Falhas nos processos operacionais e riscos legais associados a contratos
inadequados ou deficientes da CAIXA, da Companhia, de suas controladas,
controladas em conjunto e coligadas podem resultar em prejuízos e danos
na reputação da Companhia, o que pode afetar adversamente os resultados
operacionais e a situação financeira, econômica e patrimonial da
Companhia.
Nossa condição financeira e os nossos resultados operacionais podem ser
impactados, negativamente, por possíveis perdas resultantes de falhas, deficiências
ou inadequações dos processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos
da Companhia ou decorrentes das atividades desenvolvidas por controladas em
conjunto e coligadas. Fraudes internas ou externas, bem como interrupções de
atividades nessas empresas também podem afetar o resultado da Companhia.
Adicionalmente, por ser uma Companhia recentemente formada e ainda em fase de
estruturação e estabelecimento de seus processos de controles internos, existe um
risco de que os referidos controles internos sejam deficientes ou inadequados.
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Riscos legais associados a contratos inadequados ou deficientes, sanções decorrentes
de descumprimento de obrigações legais e indenizações a terceiros podem
igualmente afetar a reputação e os resultados operacionais da Companhia e/ou de
nossas coligadas e controladas em conjunto, o que poderá afetar adversamente
nossa situação financeira, econômica e patrimonial e os resultados operacionais.
Se os resgates reais/portabilidade de benefícios ou a ocorrência de sinistros
excederem as previsões das controladas em conjunto e coligadas, a busca
pela liquidez necessária para cobrir as operações poderá implicar na perda
de valor dos ativos das controladas em conjunto e coligadas, o que poderá
afetar adversamente a Companhia.
O resultado das operações da Caixa Seguridade e sua respectiva situação financeira,
econômica e patrimonial dependem da habilidade de suas controladas em conjunto
e coligadas em avaliar a liquidez necessária para fazer frente aos fluxos de caixa
decorrentes de resgates de benefícios e do nível de ocorrência de sinistros em
determinado período de tempo. Caso essas avaliações se mostrem insuficientes para
atender às ocorrências verificadas, as nossas coligadas e controladas em conjunto
poderão ter que obter a liquidez necessária mediante a liquidação de ativos ou
através de financiamentos adicionais para garantir suas operações, ocasionando
perda de valor e impactando adversamente os resultados da Companhia.
A contratação de resseguro por seguradoras controladas em conjunto ou
coligadas não exime tais companhias do pagamento de suas obrigações caso
a resseguradora não honre os contratos ressegurados, o que poderá onerar
o resultado da Companhia e acarretar um efeito adverso relevante.
A responsabilidade integral do cumprimento do contrato com os segurados é
imputada à seguradora, independentemente da contratação de resseguro. O eventual
não cumprimento de obrigações contratuais por parte de resseguradores ou eventual
insolvência desses, obrigaria as controladas em conjunto e as coligadas que atuem
no segmento de seguros e previdência complementar aberta a honrar todos os
contratos, ainda que tal ação cause a superação dos limites definidos em suas
políticas de subscrição de riscos, o que pode impactar adversamente nos negócios e
resultados da Companhia.
O aumento nos índices de criminalidade, catástrofes e outros fatores, fora
do controle da Companhia, podem resultar em prejuízos inesperados.
Seguros de pessoas, danos, riscos diversos, patrimonial e habitacional podem
registrar resultados inferiores aos projetados caso crimes como roubo de veículos,
de patrimônio e homicídios, dentre outros, cresçam acima do esperado nos cálculos
atuariais.
Outros eventos com elevado grau de imprevisibilidade, incluindo catástrofes naturais,
bem como desastres provocados pelo homem, podem afetar significativamente a
situação financeira, econômica e patrimonial e os resultados operacionais das
coligadas, controladas em conjunto e da Companhia.
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(e)

riscos relacionados aos seus fornecedores

A Companhia poderá ter seu resultado afetado por falhas e interrupções nos
processos operacionais da CAIXA, na qualidade de fornecedor de serviços,
balcão e tecnologia da Companhia, e nos de empresas terceirizadas
prestadoras de serviços à Companhia.
A CAIXA está sujeita à interrupção de atividades acessórias ou complementares em
relação à sua atividade fim, que podem ser prestadas por empresas terceirizadas.
Neste sentido, a realização de negócios na CAIXA está sujeita a eventuais
interrupções de certas atividades, principalmente aquelas relacionadas à tecnologia
e segurança, o que pode interferir na realização dos negócios relacionados aos
produtos de Seguridade e impactar de forma adversa os negócios e resultados da
Companhia. Similarmente, a Caixa Seguridade utiliza-se de empresas terceirizadas
que lhes prestam serviços de caráter acessório ou complementar em relação à sua
atividade fim, principalmente na área de tecnologia. Neste sentido, a realização de
negócios na Caixa Seguridade está sujeita a eventuais interrupções destas atividades
prestadas por terceirizados, o que pode interferir na realização dos negócios
relacionados aos produtos de Seguridade e impactar de forma adversa os negócios e
resultados da Companhia. A interrupção nos serviços de terceiros na CAIXA pode
afetar a distribuição dos produtos das coligadas na rede da CAIXA e,
consequentemente, os resultados da Companhia.
A Companhia poderá ter seu resultado afetado por movimentos grevistas
que impeçam a distribuição de seus produtos.
A Companhia se utiliza da capilaridade dos pontos de atendimento da CAIXA, sendo
esta a principal forma de distribuição de seus produtos, e, consequentemente, se
utiliza de empregados da CAIXA para poder desenvolver suas operações.
Movimentos grevistas seja por empregados ou terceirizados da CAIXA em si ou de
eventuais prestadores de serviços utilizados pela Companhia e/ou por suas coligadas
e controladas em conjunto, que impeçam a distribuição dos produtos de Seguridade
por meio do canal bancário e/ou de corretores vinculados às suas controladas em
conjunto e coligadas podem afetar adversamente o resultado da Companhia.
A conduta ilícita de empregados da CAIXA, da CAIXA Seguridade e das
controladas em conjunto e coligadas da Companhia e de outros terceiros
pode ocasionar a responsabilidade da Companhia por atos de tais pessoas,
gerar danos à imagem da Companhia, bem como afetar adversamente sua
condição financeira, econômica e patrimonial e resultados operacionais.
A Companhia e suas controladas em conjunto e coligadas não tem controle direto
sobre as ações de terceiros e nem sobre o atendimento prestado nos canais de
distribuição por meio dos quais opera. Da mesma forma, a Companhia não possui
controle direto sobre a atividade desempenhada pelos empregados da CAIXA, de
suas demais controladas em conjunto ou de suas coligadas. Portanto, pode haver
conduta não condizente com os padrões estabelecidos pela Companhia ou em
desacordo com a legislação e regulamentação aplicáveis. Tais condutas poderão
prejudicar a imagem e reputação da Companhia no mercado, bem como gerar
responsabilidade pelos atos praticados pelos corretores, pelos empregados da CAIXA,
da CAIXA Seguridade e de suas controladas em conjunto e coligadas, ou pelos
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profissionais atuantes no atendimento dos canais de distribuição por meio dos quais
as controladas em conjunto e coligadas da Companhia distribuem seus produtos, o
que pode afetar adversamente a situação financeira, econômica e patrimonial e os
resultados operacionais da Companhia. Veja o Fator de Risco “Investigações
envolvendo a CAIXA sobre corrupção que estão em andamento ou que venham a ser
iniciadas poderão afetar a Companhia” e “Alguns dos administradores da Companhia
são e futuros administradores da Companhia podem vir a ser pessoas politicamente
expostas e, consequentemente, com maior propensão a serem objeto de ações ou
investigações em geral com ampla repercussão, o que pode afetar os nossos
negócios” e o item 12.8 (b) deste Formulário de Referência.
Os controles e procedimentos internos podem não ser suficientes para prevenir ou
detectar tais condutas. Veja o Fator de Risco “Falhas nos processos operacionais e
riscos legais associados a contratos inadequados ou deficientes da CAIXA, da
Companhia, de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas podem
resultar em prejuízos e danos na reputação da Companhia, o que pode afetar
adversamente os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia”.
Sendo assim, a situação financeira, econômica e patrimonial e os resultados
operacionais da Companhia podem ser adversamente afetados.
(f)

riscos relacionados aos seus clientes

A Caixa Seguridade possui o direto de uso e exploração da base de clientes da CAIXA
e a comercialização dos produtos de seguridade das empresas coligadas e
controladas, em conjunto, ocorre na CAIXA ou canais alternativos. Dessa forma, a
exposição a esse risco é indireta, podendo afetar diretamente as empresas
participadas e a CAIXA, o que pode causar efeitos adversos na situação financeira,
econômica e patrimonial da Companhia.
Os clientes das controladas em conjunto e coligadas da Companhia poderão
cancelar ou não renovar os seus contratos de adesão nos próximos anos.
Caso o índice de cancelamento de contratos de adesão aumente de forma
significativa, a situação financeira, econômica e patrimonial e os resultados
operacionais da Companhia podem ser afetados adversamente.
Caso os clientes CAIXA ou das controladas em conjunto e coligadas da Companhia
cancelem ou não renovem os seus contratos de adesão nos próximos anos (por
exemplo por motivo de reajuste de preço dos produtos, mudança de faixa etária ou
decisão pessoal), poderá ocorrer aumento no índice de cancelamento e de não
renovação dos contratos de forma significativa, o que impactaria na situação
financeira, econômica e patrimonial, implicando em efeitos adversos nos resultados
operacionais e nos negócios da Companhia.
Fraudes nos diversos canais de distribuição podem afetar adversamente
nossa condição financeira, econômica e patrimonial e nossos resultados
operacionais
A CAIXA, a Caixa Seguridade, as controladas em conjunto e as coligadas da
Companhia estão sujeitas a fraudes. Caso a CAIXA e as empresas controladas em
conjunto e/ou coligadas da Caixa Seguridade sofram fraudes deverão contabilizar
sinistros ou resgates fraudulentos, sob o risco, ainda, de contabilizarem indenizações

DOCS - 10521611v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 40 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

4.1 - Descrição dos fatores de risco
de danos morais e materiais aos segurados e aos beneficiários envolvidos em
eventual ação. Um aumento significante no número de fraudes pode causar um
aumento nas saídas de caixa, o que pode exceder nossas reservas e/ou das
controladas em conjunto e coligadas. Assim, a situação financeira, econômica e
patrimonial e os resultados operacionais da Companhia podem ser adversamente
afetados.
(g)

riscos relacionados aos setores da economia nos quais o emissor atue

A rentabilidade dos negócios da Companhia poderá ser prejudicada pelo
agravamento das condições econômicas domésticas ou globais e pela
percepção de riscos e incertezas relativas ao Brasil.
A CAIXA, a CAIXA Seguridade, suas controladas em conjunto e coligadas podem ser
afetadas pelo agravamento das condições econômicas nacionais e internacionais.
Assim, fatores tais quais, crescimento econômico, mercado de trabalho, inflação,
taxas de juros, liquidez dos mercados, preços de ativos, políticas econômicas,
percepção de riscos, entre outros, têm potencial para afetar negativamente os
resultados da Companhia.
Em adição às condições macroeconômicas globais, a percepção dos riscos e
incertezas relativas ao Brasil poderá também afetar adversamente os negócios.
Adicionalmente, uma contração da atividade econômica tende a afetar de forma
adversa os resultados da Companhia. Uma piora do mercado de trabalho e uma
deterioração das condições econômico-financeiras de empresas brasileiras, inclusive
de outros setores, também podem afetar negativamente o negócio da Caixa
Seguridade, tendo em vista que, em um eventual cenário adverso, os agentes
poderão optar por cancelar suas apólices de seguros e consórcios e resgatar seus
planos de previdência e capitalização para fazer frente à maior necessidade de
recursos.
A elevação da taxa de desemprego e uma queda no rendimento real das famílias,
assim como uma queda real na receita das empresas, tendem a impactar a
contratação de novos seguros, consórcios, capitalização e a formação de poupança
via planos de previdência. Além disso, esse cenário poderá potencializar a incidência
de sinistros associados a seguros de crédito. Esse processo poderá afetar
negativamente as disponibilidades das controladas em conjunto e coligadas, podendo
afetar adversamente a Caixa Seguridade, inclusive com a liquidação de investimentos
antes do vencimento, em um momento em que os preços desses ativos poderão ser
afetados adversamente pelo ciclo econômico. Além disso, uma contração da atividade
econômica poderá afetar a capacidade de pagamento por parte de companhias
emissoras de títulos e ações, acarretando em elevação do risco de liquidez e/ou
crédito dos ativos da carteira de investimentos da Companhia.
Uma elevação da inflação, por deteriorar o poder aquisitivo das famílias e reduzir o
horizonte de planejamento dos agentes da economia, poderá afetar negativamente
a contratação de novos produtos e os índices de renovação/permanência dos
produtos já contratados e consequentemente o desempenho da Caixa Seguridade.
Variações bruscas da cotação do Real perante o Dólar estão entre os fatores que
podem impactar a inflação e a curva de juros da economia. Assim, movimentos
adversos na taxa de câmbio, inflação e juros podem causar flutuações negativas nos
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valores de mercado de posições detidas pela Caixa Seguridade. As taxas de juros
também podem ser influenciadas negativamente, entre outros, pela percepção de
investidores sobre os riscos da economia brasileira e pela conjuntura internacional.
A aversão ao risco nos mercados internacionais, decorrentes de mudanças de
políticas monetárias, situação fiscal, liquidez do mercado financeiro, ritmo de
crescimento econômico, preços de commodities, entre outros, poderá ter impactos
negativos sobre o mercado macroeconômico brasileiro e sobre cotações domésticas,
tais como, taxa de juros, taxa de câmbio, cotação dos ativos listados em bolsa de
valores, entre outros e, por conseguinte, sobre os negócios da Caixa Seguridade.
Além das fontes externas de instabilidade, os ativos domésticos, bem como os
resultados e as estratégias da Caixa Seguridade, poderão ser afetados
negativamente por mudanças de marco regulatório e pela condução das políticas
monetária, fiscal, creditícia e cambial. Mudanças em normas jurídicas também podem
afetar negativamente o mercado e repercutir nas atividades e nos resultados da Caixa
Seguridade. Igualmente, os esquemas de corrupção investigados pela Polícia Federal
e amplamente divulgados pela mídia nacional podem causar efeitos adversos nos
negócios da Companhia, à medida que influem negativamente na percepção dos
investidores nacionais e estrangeiros em relação ao país.
Variações das taxas de juros podem acarretar efeitos adversos sobre o
resultado operacional/financeiro da Companhia.
Os resultados das operações e a situação financeira e econômica da Companhia
também são afetados pelas variações das taxas de juros. O Brasil tem um histórico
de altas taxas de juros devido às políticas monetárias adotadas para combater a
inflação. A inflação combinada com o desaquecimento do mercado tiveram efeitos
negativos significativos na economia brasileira. Historicamente, as taxas anuais de
inflação registradas no Brasil antes de 1995 foram extremamente elevadas, incluindo
períodos de hiperinflação. Considerando esse histórico, o Brasil poderia voltar a sofrer
com elevados índices, pois não há garantias de que o Governo Federal continuará a
adotar tais medidas no futuro para controlar a inflação.
No caso de aumento das taxas de juros no futuro, os cancelamentos ou resgates das
apólices de seguros e planos de previdência complementar aberta podem aumentar
com a procura, pelos detentores das apólices, de outros investimentos com taxas de
retorno maiores.
Adicionalmente, na medida em que os instrumentos financeiros das carteiras de
investimentos vencerem, a Caixa Seguridade poderá ter que, no futuro, reinvestir os
recursos recebidos em investimentos com taxas de juros menores.
As taxas de juros no Brasil podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo a
política monetária brasileira, as condições político-econômico brasileiras e
internacionais e outros fatores.
Além do patamar atual das taxas de juros no mercado à vista – influenciadas
principalmente pelo Banco Central – a Caixa Seguridade e suas controladas,
controladas em conjunto e coligadas também estão sujeitas aos impactos da
volatilidade na estrutura a termo das taxas de juros, o que pode influenciar em
ganhos ou perdas com a marcação a mercado de ativos financeiros, especialmente
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se for necessário vender títulos em momento desfavorável, como por exemplo em
razão da ocorrência de sinistros vultosos.
Por outro lado, a queda na taxa de juros, como ocorrido em 2017, afeta a necessidade
de aumentos nas provisões das coligadas em conjunto e coligadas, o que pode afetar
o resultado financeiro da Caixa Seguridade.
O Governo Federal exerce influência sobre a economia brasileira e ações
governamentais podem afetar negativamente o mercado brasileiro, as
condições financeiras, os resultados operacionais e os negócios da
Companhia.
O governo brasileiro deve guiar, corrigir e complementar o mercado, mediante a
implementação de políticas econômicas, incluindo monetária, fiscal e cambial, dentre
outras. Neste contexto, mudanças nas regulações aplicáveis aos serviços e às
instituições financeiras realizadas no âmbito de controle de câmbio, tributos e outras
áreas, podem afetar adversamente nossa condição econômico-financeira e nosso
resultado operacional.
Adicionalmente, controles inflacionários, altos índices de variação cambial,
instabilidade social e outros eventos políticos, econômicos e diplomáticos, bem como
a resposta do governo brasileiro a tais eventos, podem afetar negativamente nossa
estratégia de negócios. Não obstante, incertezas a respeito da política econômica e,
principalmente, no que toca à regulação do mercado financeiro podem contribuir para
a desconfiança dos agentes financeiros e aumentar a volatilidade no mercado de
capitais brasileiro, bem como os preços dos valores mobiliários e títulos emitidos por
emissores brasileiros. A Companhia não pode prever a postura governamental a ser
adotada no gerenciamento da política econômica que possa provocar mudanças no
mercado e afetar negativamente os negócios da Companhia e seus resultados. Tais
alterações podem ter impactos ainda maiores à Companhia em relação às demais
entidades atuando em seu mercado, tendo em vista ser a sua controladora ente da
Administração Pública, que auxilia a execução de políticas públicas.
A exposição à dívida do Governo Federal pode provocar efeitos adversos
sobre a Companhia.
A Caixa Seguridade, suas controladas em conjunto e coligadas investem em títulos
da dívida do Governo Federal que possuem alta liquidez. Os preços desses títulos no
mercado estão sujeitos a oscilações, podendo impactar a rentabilidade das carteiras
de Títulos e Valores Mobiliários (TVM) da Companhia, de suas controladas em
conjunto e coligadas. Isso pode ocorrer por alterações na conjuntura
macroeconômica ou por outros eventos capazes de afetar a percepção dos agentes
em relação à capacidade de pagamento do Governo Federal desses papéis. Assim,
as condições do mercado e a capacidade de pagamento do Governo têm potencial
para afetar o resultado operacional e a situação econômico-financeira da Companhia.
Caso haja mudanças inesperadas nas condições do mercado de negociação da
carteira de TVM, que reduzam a liquidez/valor de mercado desses títulos, e/ou,
eventualmente, o Governo Federal modifique unilateralmente o cronograma ou o
montante de pagamento de principal ou de cupons dos títulos representativos de sua
dívida, o resultado operacional e a situação econômico-financeira da Companhia
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poderão ser afetados de forma adversa em decorrência da marcação a mercado dos
títulos públicos mantidos em carteira.
A Companhia enfrenta concorrência em seus negócios, o que pode afetar sua
participação de mercado e rentabilidade.
O setor de seguros é competitivo, com empresas altamente especializadas. As
controladas em conjunto, coligadas e parceiras da Caixa Seguridade competem com
seguradoras subsidiárias de grandes bancos comerciais brasileiros, outras
seguradoras independentes nacionais e subsidiárias brasileiras de grupos
seguradores estrangeiros, inclusive multinacionais com expertise em outros
segmentos, que oferecem serviços semelhantes aos da Companhia tanto na obtenção
de novos clientes quanto na identificação e negociação de potenciais aquisições. A
competição nos setores de atuação da Companhia está baseada nos seguintes
fatores: (i) sucesso na comercialização de produtos pelo canal bancário (alternativa
de distribuição que vem apresentando mais relevância no mercado de produtos de
seguridade brasileiro); (ii) acesso e controle da rede de corretores de seguros
independentes e capacidade de criar parcerias comerciais; (iii) pulverização,
abrangência e qualidade da rede de prestadores de serviços; (iv) produtos e preços
oferecidos aos clientes; (v) estrutura de comissionamento dos corretores de seguros
independentes; e (vi) solidez financeira e reconhecimento da marca. Devido à
crescente concorrência no setor de seguros, a Companhia não pode garantir que será
capaz de manter ou expandir sua posição de mercado. Adicionalmente, na medida
em que a concorrência por clientes passa a ser mais intensa e a demanda por uma
adequada prestação de serviços ao cliente aumenta, a Companhia pode incorrer em
maiores despesas para conquistar e reter clientes, o que poderia ter um efeito
adverso significativo em seus negócios e resultados.
Investigações sobre corrupção poderão ter efeitos sobre a economia
brasileira e sobre o setor em que a Companhia atua
Certas empresas brasileiras dos setores de energia e infraestrutura estão sendo
investigadas pela CVM, pela U.S Securities and Exchange Comission (SEC), pelo
Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), pela Polícia Federal e outros
órgãos públicos brasileiros responsáveis por investigações sobre formação de cartel
e corrupção, relacionadas a alegações de corrupção (incluindo a chamada operação
"Lava Jato") e, dependendo do resultado dessas investigações e do tempo necessário
para concluí-las, tais empresas podem enfrentar rebaixamentos adicionais das
agências de classificação de crédito, restrições de acesso a financiamento e redução
nas receitas, entre outros efeitos negativos. Além disso, as investigações de
corrupção em andamento contribuíram para reduzir o valor dos títulos e valores
mobiliários de várias empresas. Os efeitos negativos sobre várias empresas também
podem resultar em aversão ao risco de investidores e impactar o nível de
investimentos no Brasil, resultando em menor crescimento econômico. A Companhia
não pode prever a duração das investigações sobre corrupção, ou a intensidade dos
efeitos que essas investigações poderão ter sobre a economia brasileira e sobre o
setor em que a Companhia atua. Para informações adicionais, vide Fator de Risco
“Riscos Relativos à Investigação de Anticorrupção na 11ª Fase da Operação Lava
Jato”.
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Além disso, em 1º de agosto de 2013, o governo brasileiro publicou a Lei nº 12.846
(“Lei Anticorrupção”), que é aplicável a companhias e outras entidades, como a Caixa
Seguridade. Quaisquer investigações sobre a Companhia conduzidas e relacionadas
à Lei Anticorrupção ou a outras leis relacionadas à anticorrupção, sejam nacionais ou
estrangeiras, podem afetar nossa reputação e, por conseguinte, nossa condição
financeira, econômico e patrimonial e os nossos resultados operacionais.
(h)

riscos relacionados à regulação dos setores em que o emissor atue

As controladas, controladas em conjunto, coligadas e as parceiras do Grupo
da Companhia estão sujeitas de forma extensiva e contínua a diversas
revisões na regulamentação por parte de órgãos reguladores, as quais
podem ter um efeito adverso relevante sobre a situação financeira,
econômica e patrimonial e resultados da Companhia.
As estruturas regulatórias brasileiras que regem as sociedades seguradoras,
resseguradoras e operadoras de planos privados de saúde e de assistência
odontológica estão em contínua evolução em decorrência da interpretação e
aplicação de tratados e acordos internacionais, além de turbulências e volatilidades
de mercado e da busca pela solidez desses mercados. Esses elementos são fatores
de motivação para que o governo brasileiro crie ou altere leis e regulamentações
existentes cujas mudanças podem afetar de forma adversa as condições financeiras,
econômicas e patrimoniais da Companhia.
As controladas, controladas em conjunto e coligadas da Caixa Seguridade submetemse às leis e regulamentações governamentais aplicáveis às suas atividades, incluindo,
mas não se limitando, as que impõem ou disciplinam:
i.
pedidos de autorização para constituição, organização, funcionamento, fusão,
incorporação, grupamento de ações, transferência de controle acionário, eleição de
conselheiros e diretores e reforma dos estatutos sociais;
ii.
regulamentação das operações de seguro, previdência complementar aberta,
capitalização e planos privados de saúde e de assistência odontológica;
iii.

condições de apólices, planos de operações e tarifas;

iv.

aprovação dos limites de operações;

v.
exame e aprovação das condições de coberturas especiais, bem como as taxas
aplicáveis;
vi.
movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em
garantia das provisões técnicas e do capital vinculado;
vii.
execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP);
viii.
operações das sociedades seguradoras, resseguradoras, de previdência
complementar aberta, de capitalização e de comercialização de planos privados de
saúde e de assistência odontológica;
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ix.
liquidação das sociedades seguradoras que tiverem cassada a autorização
para funcionar no País;
x.

exigências de capital mínimo, provisões obrigatórias e margens de solvência;

xi.
exigências relacionadas a níveis de provisões, não apenas referentes a
provisões técnicas de empresas de seguridade, mas também aquelas relacionadas a
outros passivos;
xii.
exigências relacionadas à distribuição de produtos de seguros, previdência
complementar aberta e capitalização, incluindo a figura do corretor de seguros ou de
resseguros e dos prepostos das empresas que atuam no segmento; e
xiii.

exigências relacionadas ao funcionamento de administradoras de consórcios.

Os principais órgãos reguladores e fiscalizadores dos negócios das companhias
controladas em conjunto e coligadas à Caixa Seguridade são a Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS). O descumprimento das regras estabelecidas pelos
reguladores pode acarretar em sanções que variam de multas até o cancelamento de
autorização para operar.
Devido à estrutura jurídica e regulatória abrangente do setor, as controladas em
conjunto e as coligadas da Caixa Seguridade estão sujeitas a regras brasileiras
específicas relacionadas à insuficiência de cobertura de capital, fundos e reservas
técnicas, à precariedade da situação econômico-financeira e à hipótese de liquidação,
as quais, de forma a proteger os clientes, podem inclusive responsabilizar, a Caixa
Seguridade pelas dívidas dessas sociedades, caso os ativos sejam solidariamente
insuficientes para cobrir os passivos.
Em específico, a Lei nº 9.447/97 (aplicável a sociedades seguradoras, de
capitalização e às entidades de previdência privada aberta, conforme estabelecido no
art. 3° da Lei n° 10.190/2001) em seu art. 5º, determina que “verificada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no
art. 1º do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos
depositantes, investidores e demais credores, sem prejuízo da posterior adoção dos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária, determinar as seguintes medidas: I - capitalização da sociedade, com o
aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;”.
Em vista do dispositivo acima mencionado, a autoridade competente pode exigir a
capitalização de reguladas antes de ocorrer (i) intervenção (art. 2º da Lei n°
6.024/74); (ii) liquidação extrajudicial (art. 15 da Lei n° 6.024/74); ou (iii) regime
de administração especial temporária (RAET) (art. 1º do Decreto-lei n° 2.321/87).
Nestas situações, a SUSEP poderá exigir capitalização tanto por acionistas
controladores diretos quanto indiretos da entidade em crise financeira.
Dessa forma, se as controladas em conjunto e coligadas do Grupo Caixa Seguridade
enfrentarem tais processos de insolvência e liquidação, a Companhia pode vir a ser
responsabilizada por quaisquer passivos excedentes em relação aos ativos de suas
controladas em conjunto e coligadas.
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Não é possível prever se as leis ou os regulamentos aos quais a Companhia está
sujeita, direta ou indiretamente, serão alteradas de modo a limitar os aumentos dos
prêmios, impor padrões mais severos ou prever outras alterações – incluindo, mas
não se limitando a alterações de limites relacionados à contratação de resseguro com
sociedades resseguradoras estrangeiras admitidas ou eventuais – que, tenham efeito
adverso relevante sobre os negócios da Companhia. A estrutura regulatória a que
estão sujeitas as seguradoras e instituições financeiras brasileiras está em constante
desenvolvimento e novas leis e regulamentações poderão ser adotadas.
Alterações nos níveis mínimos de capital requerido para as sociedades
seguradoras podem afetar, dentre outros, a distribuição de dividendos por
parte das controladas em conjunto e coligadas, reduzindo a capacidade de
alavancagem de negócios da Companhia, eventualmente levando à
necessidade de aporte de capital pela Companhia, o que poderia impactar
adversamente os resultados das operações e a condição financeira,
econômica e patrimonial da Companhia.
As instituições reguladoras oficiais, no interesse do funcionamento eficiente do
mercado, estabelecem regras de solvência e requisitos de capital mínimo para as
empresas do setor. A legislação impõe o denominado Capital Mínimo Requerido
(“CMR”), que é apurado como o valor máximo entre o Capital Base e o Capital de
Risco.
O Capital Base é um montante fixo que uma companhia deverá manter a qualquer
tempo, composto por uma parte fixa e outra parte variável determinada de acordo
com a região de atuação.
O Capital de Risco é composto, atualmente, pelos capitais de risco baseados em risco
de subscrição, risco de crédito, risco operacional e de mercado. O risco mais
representativo é o de subscrição, sendo calculado em função do volume de negócios
da empresa (representado pelos prêmios e sinistros); dos ramos de atuação, na
medida em que alguns são mais arriscados que outros; e das regiões geográficas,
pelas mesmas razões. O risco de crédito é considerado como a possibilidade de
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte
de suas obrigações financeiras e/ou da desvalorização dos recebíveis decorrente da
redução na classificação de risco do tomador ou contraparte. O risco operacional,
destinado à cobertura de perdas operacionais, é calculado com base nas provisões e
prêmios ganhos. O Capital de Risco de mercado visa a garantir o risco de mercado
que consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de flutuações dos
mercados financeiros, que causam mudanças na avaliação econômica de ativos e
passivos das supervisionadas.
Além dos requisitos de capital, as seguradoras devem respeitar também regras de
solvência, criadas para que as empresas estejam sempre em condições financeiras
de pagar, no tempo certo, todas as suas dívidas.
Alterações nos requerimentos de capital podem exigir a recomposição de capital das
controladas em conjunto e coligadas, fato que pode impactar a Caixa Seguridade na
medida em que a distribuição de dividendos por parte das controladas em conjunto
e coligadas da Caixa Seguridade pode ser afetada, reduzindo a capacidade de
alavancagem de negócios da Companhia e a distribuição de dividendos a seus
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acionistas. Eventualmente as alterações nos requerimentos de capital podem até
mesmo ensejar a necessidade de aporte de capital nas controladas em conjunto e
coligadas, por parte da Caixa Seguridade, o que poderia impactar adversamente os
resultados das operações e a condição financeira da Companhia.
Futuras parcerias ou aquisições de outras empresas pela Companhia podem
sofrer restrições ou podem não ser aprovadas pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE) ou por outros órgãos reguladores e
fiscalizadores, o que pode resultar em um efeito adverso para a Companhia.
Adicionalmente às regras para aquisições emanadas pelas entidades reguladoras dos
setores nos quais a Companhia atua, direta ou indiretamente, a Lei nº 12.529, de 30
de novembro de 2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência –
SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre
concorrência, função social de propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao
abuso do poder econômico. A legislação vigente estabelece critérios para submissão
ao CADE os atos de concentração econômica. Referida lei, conforme alterada pela
Portaria Interministerial nº 994, de 30 de maio de 2012, a qual estabelece novos
valores para os critérios de notificação obrigatória de operações societárias, dispõe
que deverão ser submetidos ao CADE os atos de concentração econômica em que,
cumulativamente: (i) pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha
registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total
no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$750.000.000,00;
e (ii) pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano
anterior à operação, equivalente ou superior a R$75.000.000,00 no mesmo período,
considerando-se para fins de apuração de faturamento seus respectivos grupos
econômicos, definidos como as empresas que estejam sob controle comum, interno
ou externo e as empresas nas quais qualquer das empresas seja titular, direta ou
indiretamente, de pelo menos 20% do capital social votante. A lei também estabelece
que até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de
concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções. O
CADE determinará quando uma transação poderá vir a afetar negativamente as
condições de concorrência nos mercados em que a Companhia atua ou prejudicar o
bem estar social. Nesses casos, o CADE poderá rejeitar operações que a Companhia
vier a realizar ou, ainda, aprová-las com restrições. Adicionalmente, considerando o
controle exercido pela CAIXA, novas aquisições ou parcerias podem depender de
autorização prévia do Banco Central do Brasil, conforme a legislação aplicável.
Eventuais decisões contrárias desses e de outros órgãos reguladores e fiscalizadores,
isoladas ou conjuntamente, poderão impactar adversamente os resultados das
operações e a condição financeira, econômico e patrimonial da Companhia.
Alterações na legislação referente à contratação obrigatória de seguro para
determinados produtos e atividades podem afetar o volume de contratações
de seguros pelos clientes das controladas em conjunto e coligadas da
Companhia, e consequentemente causar efeito adverso relevante para a
Companhia.
No Brasil, alguns setores da economia possuem como obrigação legal a celebração
de seguros em certas atividades e produtos, conforme disposto no Decreto-lei nº 73,
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de 21 de novembro de 1966, regulamentado pelo o Decreto nº 61.867, de 11 de
dezembro de 1967. Caso a legislação venha a ser alterada para eliminar ou reduzir
os montantes de seguro obrigatório para tais atividades e produtos e caso os clientes
das controladas em conjunto e coligadas da Companhia não venham a contratar
voluntariamente esses seguros, o volume de contratações nos mercados em que
atuam poderá ser reduzido, acarretando um efeito adverso para a Companhia.
O segmento vida, habitacional, rural e prestamista tem parte de suas receitas
atreladas a políticas públicas e alterações nas políticas públicas podem afetar
adversamente o resultado operacional da Companhia. O plano de safra (cujo nome
oficial é Plano Agrícola e Pecuário – PAP, é um plano divulgado anualmente pelo
Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA, que visa estabelecer medidas para orientar os investimentos agropecuários
no país no período referente ao calendário agrícola anual) divulgado anualmente pelo
Governo Federal, e o montante de subvenção a ser concedido aos seguros rurais,
afetam de forma material a demanda por seguros voltados ao agronegócio. No que
se refere ao segmento habitacional, o Conselho Monetário Nacional (CMN) define a
parcela dos recursos que os bancos devem direcionar para o financiamento
imobiliário, em especial, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Caso o CMN
restrinja o valor desses recursos disponibilizados para a obtenção de financiamento
imobiliário ou aumente as taxas de juros, a consequente falta de disponibilidade de
recursos no mercado para a obtenção de financiamento ou um aumento das taxas
de juros provavelmente afetariam adversamente a capacidade ou disposição de
compradores em potencial para financiar suas aquisições. Tal fato poderá causar uma
redução da demanda por imóveis ou da oferta de crédito diminuindo a quantidade de
seguros habitacionais, afetando adversa e significativamente nossas atividades,
condição financeira e resultados operacionais.
Adicionalmente, caso no futuro, o Governo Federal altere as políticas para o setor,
poderá haver impactos às taxas de crescimento desta carteira. Importante ressaltar
que a situação econômica do país poderá afetar materialmente o financiamento
habitacional, reduzindo a oferta de crédito para o financiamento de imóveis e,
consequentemente, diminuindo a quantidade de seguros habitacionais, afetando
também adversa e significativamente nossas atividades, condição econômicofinanceira e resultados operacionais.
A reforma tributária, se implementada pelo Governo Federal, pode afetar
negativamente os negócios da Companhia.
O Governo Federal regularmente aprova reformas e outras alterações no regime
tributário, que incluem modificações nas alíquotas e na frequência de avaliação e,
ocasionalmente, a promulgação de tributos temporários. Os efeitos dessas alterações
e de quaisquer outras que possam resultar da promulgação de reformas adicionais
não podem ser quantificados e a Caixa Seguridade não pode assegurar que, uma vez
implementadas, não tenham impacto adverso sobre preços ou condições de
comercialização de produtos afetando seus negócios e resultados.
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Condições relativas a coberturas e efeitos de sinistros podem sofrer
alterações inesperadas que acarretem um efeito adverso relevante sobre a
Companhia.
Alterações nas práticas habituais dos segmentos em que a Companhia opera, na
jurisprudência e em outras condições jurídicas, sociais e ambientais poderão originar
questões inesperadas e imprevisíveis relacionadas aos sinistros e aos riscos cobertos.
Essas questões podem ter um efeito adverso relevante sobre os negócios da
Companhia, no sentido de aumentar a abrangência dos riscos cobertos, a quantidade
ou a extensão dos sinistros, além do previsto nas premissas de subscrição. Em alguns
casos, a extensão total da responsabilidade das controladas, controladas em conjunto
e coligadas da Companhia em relação a suas apólices de seguros e resseguros pode
não ser conhecida por muitos anos após terem sido emitidas. Tais efeitos referentes
aos sinistros e às coberturas de sinistros são difíceis de serem estimados com
razoáveis margens de exatidão e podem afetar adversamente os negócios da
Companhia e seus resultados operacionais.
Alterações na legislação aplicável à distribuição de produtos de seguridade
podem resultar em efeito adverso relevante para a Companhia.
Atualmente, o canal bancário é a mais importante alternativa de distribuição para os
produtos das parceiras e das controladas em conjunto e coligadas de seguros,
previdência complementar aberta, capitalização, consórcios e seguros saúde e
odontológico. A distribuição de produtos na rede de agências da CAIXA é viabilizada
por meio de instrumentos contratuais firmados pela CAIXA ou pela Caixa Seguridade
com parceiras ou com as controladas em conjunto e coligadas de seguros,
previdência complementar aberta, capitalização, consórcios e seguros saúde e
odontológico. Por sua vez, os produtos da Pan Seguros são comercializados no balcão
do Banco Pan. Caso a legislação aplicável à distribuição de produtos de seguridade
seja alterada de forma a proibir ou restringir essa atividade no canal bancário, nossas
atividades, condição financeira e resultados operacionais seriam afetados
adversamente.
Adicionalmente, a PAN Corretora e a Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
(Wiz) possuem prepostos que viabilizam o processo de comercialização no território
brasileiro. O escopo de atuação desses prepostos (exigências para qualificação e
certificação, limite de prepostos por corretora, entre outros) na comercialização de
seguros, previdência complementar aberta e capitalização é definido pela SUSEP.
Caso o regulador altere significativamente o escopo de atuação de prepostos, poderá
haver impacto no modelo de negócios das Corretoras, refletindo no resultado
operacional e situação financeira da Caixa Seguridade.
Problemas operacionais e financeiros da CAIXA podem afetar o volume de
vendas dos produtos de seguridade e resultar em efeito adverso para a
Companhia
Considerando que a exploração do balcão CAIXA através da venda de produtos em
agências e demais canais é realizada pela Caixa Seguridade e empresas coligadas,
eventuais problemas de distribuição e/ou relacionados a manutenção da operação os
canais e/ou relacionados aos negócios da CAIXA podem refletir no resultado
operacional e na situação financeira da Caixa Seguridade.
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(i)

risco relacionado aos países estrangeiros onde o emissor atue

A Companhia não atua diretamente em países estrangeiros e, portanto, não está
exposta diretamente a riscos relacionados a outros países.
A Companhia detém participação em coligada cujo parceiro tem sua sede na
Europa e, portanto, pode sofrer impactos adversos provenientes de
alterações macroeconômicas ou regulatórias na Europa ou em países em que
ela atue.
O controle da Caixa Seguros, coligada da Companhia, é exercido pela CNP que tem
sede na França. Na hipótese de agravamento dos riscos associados à economia ou
regulação da Europa (especialmente da França), poderá implicar em desalinhamento
de prioridades entre a Caixa Seguridade e sua parceira, o que pode afetar
adversamente os resultados operacionais e situação econômico-financeira da
Companhia.
A Caixa Seguros, coligada da Companhia, detém empresa com participação
na Colômbia.
A Caixa Seguros, coligada da Companhia, possui atuação na Colômbia por meio da
empresa CNPX S.A.S (CNPX Colômbia). Assim, os riscos relacionados a esse país
podem afetar adversamente os resultados operacionais e a situação econômicofinanceira da Caixa Seguridade.
(j) riscos relacionados a questões socioambientais
A Companhia entende a importância das questões socioambientais e reconhece em
Política o Risco Socioambiental que consiste na possibilidade de ocorrência de perdas
financeiras e de danos à imagem da Companhia, decorrentes de potenciais danos
socioambientais relacionados aos negócios da Companhia.
As empresas controladas em conjunto e coligadas da Companhia estão expostas a
alterações nas condições socioambientais que podem refletir, por exemplo no
agravamento do risco coberto e na sinistralidade, afetando adversamente os
resultados operacionais e a situação econômico-financeira da Caixa Seguridade.
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4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de
mercado a que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e
taxa de juros.
As participações da Companhia estão sujeitas a riscos de mercado decorrentes
da possibilidade de ocorrer perdas financeiras ou econômicas resultantes da
flutuação nos valores de mercado de suas posições.
O risco de mercado é o risco decorrente da possibilidade de perdas na Companhia,
ocasionadas por mudanças nos preços de ativos ou passivos resultantes do
comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de
commodities. As sociedades controladas, controladas em conjunto e coligadas também
estão sujeitas ao risco de mercado. Assim, uma perda decorrente desse risco, pode
afetar negativamente o valor dos ativos e passivos financeiros ou fluxo de caixa e lucros
futuros da Companhia, bem como de suas sociedades controladas, controladas em
conjunto e coligadas.
O risco de mercado faz parte do escopo de gerenciamento da Caixa Seguridade e de suas
empresas investidas. A materialização do risco pode impactar no resultado das empresas
investidas e, consequentemente no da Companhia, já que as empresas investidas
constituem a principal fonte de receitas da Companhia.
Os principais riscos de mercado relacionam-se ao risco de taxas de juros e índices de
preços. Isto porque, o risco de exposição à taxa de juros engloba os riscos de flutuações
nas taxas prefixadas de juros, de cupons de índices de preços, de cupons de moedas
estrangeiras e de cupons de outras taxas de juros, como por exemplo, o prefixado,
cupom de dólar, cupom de Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cupom de
Taxa Referencial (TR), dentre outros. A Companhia considera que o risco de índices de
preços engloba os riscos de flutuações no IPCA, INPC, IGP-DI e IGP-M.
A Companhia atua no mercado brasileiro e, portanto, está sujeita às condições
econômicas e riscos relacionados ao Brasil.
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira,
poderão causar um efeito adverso relevante nas atividades da Companhia, inclusive em
razão de a Companhia ser controlada por empresa pública que atua como auxiliar da
execução de políticas públicas da União.
As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação e câmbio, além de
outras políticas e normas, frequentemente implicam variações bruscas das taxas de
juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle
de capital e limitação às importações, entre outras medidas. O país vem passando por
uma volatilidade macroeconômica causada por fatores externos e internos, tendo o seu
PIB reduzido nos anos de 2015 e 2016, aumentado 1% em 2017 e com expectativa de
crescimento de 2,8% para 2018. A Companhia não tem controle sobre as medidas e
políticas que o Governo Federal pode vir a adotar no futuro, e tampouco pode prevê-las.
Os negócios, a situação econômico-financeira e os resultados operacionais da Companhia
poderão vir a ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou
normas que envolvam ou afetem fatores, tais como:
● taxas de juros;
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● controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, tais como os que foram
impostos em 1989 e no início de 1990;
● política monetária;
● flutuações cambiais;
● alteração das normas trabalhistas;
● inflação;
● liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
● expansão ou contração da economia brasileira;
● política fiscal e alterações na legislação tributária, incluindo aquelas das quais as
franquias atualmente se beneficiam;
● controle sobre importação e exportação;
● instabilidade social e política; e
● outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a
ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas
políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no exterior
por companhias brasileiras.
A Companhia pode ser prejudicada pelas altas da taxa de inflação e pelas
medidas do Governo Federal para combatê-la.
Historicamente, o Brasil registrou altas taxas de inflação. Determinadas medidas do
Governo Federal para combatê-las tiveram impacto negativo relevante sobre a economia
brasileira.
No passado, as medidas adotadas para combater a inflação, bem como a especulação
sobre tais medidas, geraram clima de incerteza econômica no Brasil e aumentaram a
volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários. Os índices de inflação anuais
foram de 7,81%, 5,52%, 3,67%, 10,54%, 7,19% e -0,53% em 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 respectivamente, de acordo com o Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM), e de 5,84%, 5,91%, 6,41%, 10,67%, 6,29% e 2,95% em 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 respectivamente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
Caso o Brasil volte a vivenciar significativa inflação no futuro, não é possível prever se a
Companhia será capaz de compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos,
por meio do repasse do aumento dos custos decorrentes da inflação para os preços
cobrados aos clientes em valores suficientes e prazo hábil para cobrir um eventual
aumento dos custos operacionais, o que, não ocorrendo, poderá diminuir as margens
líquidas e operacionais. A adoção da política de câmbio flutuante e a desvalorização do
Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil,
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acarretando a necessidade de adoção de políticas recessivas pelo Governo Federal,
acompanhadas de altas taxas de juros, que podem afetar a economia como um todo,
inclusive o setor de atuação e de clientes. Uma política anti-inflacionária adotada pelo
Governo Federal poderá resultar em redução do nível de atividade econômica e poder
aquisitivo da população, além da falta de crédito disponível no mercado, gerando
consequências negativas para os negócios.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e os resultados
operacionais da Companhia.
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira sofreu desvalorizações em
relação ao Dólar e a outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante
todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e
utilizou-se de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,
minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de
diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e
mercado de câmbio duplo. Houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o
Real, o Dólar e outras moedas. Por exemplo, o real se valorizou 11,8%, 8,7% e 17,2%
com relação ao dólar em 2005, 2006 e 2007, respectivamente. Em 2012, observou-se a
desvalorização de 8,9% da moeda brasileira frente ao dólar. Em 31 de dezembro 2009, a
taxa de câmbio entre o real e o dólar era de R$1,74 por US$1,00. Em 2013, o real
desvalorizou 14,6% frente ao dólar. Em 31 de dezembro de 2013, a taxa de câmbio
entre o real e o dólar era de R$2,34 por US$1,00. Em 2014, o real desvalorizou 13,4%
frente ao dólar. Em 31 de dezembro de 2014, a taxa de câmbio entre o real e o dólar era
de R$2,66 por US$1,00. Em 30 de junho de 2015, a taxa de câmbio entre o real e o
dólar era de R$3,10 por US$1,00 e em setembro de 2015 a taxa de câmbio superou
R$4,00 por US$1,00. Em 2016 o dólar desvalorizou 17,7% frente ao real, sendo cotado a
R$ 3,25 ao final do ano. A taxa de câmbio se manteve em patamares estáveis ao longo
de 2017, encerrando em R$ 3,31. Não se pode garantir que o real não sofrerá
valorização ou desvalorização em relação ao dólar novamente. As depreciações do real
em relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar
aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira
como um todo e os nossos resultados operacionais, por conta da retração no consumo e
aumento de nossos custos. Dessa forma, a instabilidade cambial pode afetar
adversamente nossa condição financeira e nossos resultados operacionais.
Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros
países, incluindo os Estados Unidos, União Europeia e países de economias
emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os negócios da
Companhia e o valor de mercado dos seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, da
União Europeia e de economias emergentes. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor
de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles
negociados em bolsas de valores. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em
países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações nas
taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais
índices de ações norte-americanos. Acontecimentos em outros países e mercados de
capitais podem prejudicar o valor de mercado das ações das companhias listadas em
bolsa de valores, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o acesso aos
mercados de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos
aceitáveis.
Não há garantia de que o mercado de capitais permaneça aberto às companhias
brasileiras ou de que os custos de financiamento nesse mercado sejam vantajosos para a
Companhia. Crises em outros países emergentes podem restringir o interesse dos
investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias
brasileiras, inclusive os de emissão da Companhia, o que pode prejudicar sua liquidez e
seu valor de mercado, além de dificultar o acesso ao mercado de capitais e ao
financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos.
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4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o
emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas,
tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo; e (ii) que sejam
relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas.
A Companhia e a Caixa Holding Securitária (única controlada da emissora da Companhia)
foram criadas em 21 de maio de 2015 e, na data deste Formulário de Referência não são
parte em nenhum processo judicial e/ou procedimento administrativo que sejam
relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas.
Sendo assim, para fins meramente de melhor divulgação ao mercado dos processos que
envolvem as coligadas da Companhia, foram listados no item 4.7 determinados
processos judiciais e/ou procedimentos administrativos em que Caixa Seguros Holding
S/A e suas investidas e a PAN Seguros são partes e que, na opinião da Administração da
Companhia, individualmente são considerados relevantes no aspecto financeiro, por
envolverem valores superiores a R$10 milhões, ou por envolverem matérias que, caso
decididas desfavoravelmente às coligadas em conjunto, podem impactar negativamente
suas operações ou imagem e, ainda, os processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não
estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.
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administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não
estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas
partes contrárias sejam administradores, ou ex-administradores, controladores
ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas.
A Caixa Seguridade, suas controladas, controladas em conjunto e coligadas não figuram
como partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em que
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores da
Companhia figurem no polo passivo das demandas.
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4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4
acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos.
A Caixa Seguridade, suas controladas, controladas em conjunto e coligadas não figuram
como partes em processos sigilosos relevantes que não tenham sido divulgados nos itens
anteriores.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos
ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não
estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou
suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários,
cíveis e outros.
A Companhia e a Caixa Holding Securitária foram criadas em 21 de maio de 2015 e, na
data deste Formulário de Referência não são parte em nenhum processo judicial e/ou
procedimento administrativo.
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4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores.
A Companhia e a Caixa Holding Securitária não são parte em nenhum processo judicial
e/ou procedimento administrativo que sejam relevantes para os negócios do emissor ou
de suas controladas.
Sendo assim, foram listados neste item 4.7 determinados processos judiciais e/ou
procedimentos administrativos de coligadas em que Caixa Seguros Holding S/A e suas
investidas e a PAN Seguros são partes e que, na opinião da Administração da
Companhia, individualmente são considerados relevantes no aspecto financeiro, por
envolverem valores superiores a R$10 milhões, ou por envolverem matérias que, caso
decididas desfavoravelmente às coligadas e/ou controladas em conjunto, podem
impactar negativamente suas operações ou imagem, e, ainda os processos judiciais,
administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes conforme
destaca-se abaixo.
Vale ressaltar que caso decididas desfavoravelmente às coligadas em conjunto, tal fato,
em tese, afetaria somente o resultado de equivalência patrimonial da Caixa Seguridade,
não apresentando necessariamente um desembolso de caixa direto para a Companhia.
(i) Contingências Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2017, no provisionamento de contingências de ações trabalhistas,
a PAN Seguros possuía 36 ações, sendo 11 ações classificadas como risco de perda
provável; 15 ações classificadas como risco de perda possível e 10 ações classificadas
como risco de perda remota. Em cumprimento às políticas internas da PAN Seguros, foi
provisionado o valor de R$ 13.207 mil, apenas para as contingências prováveis.
Em 31 de janeiro de 2018, a Caixa Seguradora S/A, era parte em 405 processos
trabalhistas, os quais totalizavam o valor de risco aproximado de R$ 34.350 mil. Deste
valor contingente, conforme avaliado pelos advogados internos e externos da Caixa
Seguradora S/A, existem, aproximadamente, R$ 895,949 mil, com chances remotas de
perda; aproximadamente R$ 12.303 mil, com chances possíveis de perda; e R$ 21.150
mil, com chances prováveis de perda. Em cumprimento às políticas internas da Caixa
Seguradora S/A está provisionado o valor aproximado de R$ 21.150 mil, para as
contingências prováveis. As informações prestadas abarcam todas as empresas do Grupo
Caixa Seguros e Youse
(ii) Contingências Tributárias
Em 31 de dezembro de 2017, no provisionamento de contingências de ações
administrativas e judiciais de natureza tributária, a PAN Seguros possuía,
respectivamente, 3 processos administrativos e 11 ações judiciais, sendo que nenhum
dos processos administrativos foi classificado como risco de perda provável; 3 processos
administrativos classificados como risco de perda possível; e, ainda, 5 ações judiciais de
natureza tributária como risco de perda possível e 6 ações judiciais de natureza tributária
como risco de perda remota. Em cumprimento às políticas internas da PAN Seguros, não
foi provisionado qualquer valor, em razão da ausência de contingências prováveis.
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As contingências tributárias abaixo abarcam todas as empresas do Grupo Caixa Seguros,
quais sejam Caixa Seguradora S/A, Caixa Vida & Previdência S/A, Caixa Capitalização
S/A, Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, Caixa Seguradora
Especializada em Saúde e Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda, tendo sido
consideradas todas como Caixa Seguradora S/A.
Em 31 de janeiro de 2018, a Caixa Seguradora S/A era parte em 29 processos
administrativos e judiciais de natureza tributária, os quais totalizavam o valor de risco
aproximado de R$ 2,407 bilhões. Deste valor contingente, conforme avaliado pelos
advogados internos e externos da Caixa Seguradora S/A, existem, aproximadamente, R$
237,24 mil com chances remotas de perda; aproximadamente R$ 2,268 bilhões com
chances possíveis de perda; e aproximadamente R$ 138,00 milhões com chances
prováveis de perda. Em cumprimento às políticas internas da Caixa Seguros Holding S/A,
são provisionados os casos com chances prováveis de perda e os valores que são
obrigação legal mesmo sendo o risco classificado como possível ou remoto, implicando
em um montante aproximado atualmente provisionado de R$ 2,407 bilhões
(iii) Contingências Cíveis
Em 31 de dezembro de 2017, no provisionamento de contingências de ações judiciais
cíveis passivas não relacionadas a sinistros, a PAN Seguros possuía 203 ações, sendo 67
ações classificadas como risco de perda provável; 119 ações classificadas como risco de
perda possível e 17 ações classificadas como risco de perda remota. Em cumprimento às
políticas internas da PAN Seguros, foi provisionado o valor de R$ 11.639 mil, apenas para
as contingências prováveis.
As contingências cíveis abaixo, abarcam todas as empresas do Grupo Caixa Seguros,
quais sejam Caixa Seguradora S/A, Caixa Vida & Previdência S/A, Caixa Capitalização
S/A, Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, Caixa Seguradora
Especializada em Saúde e Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda, tendo sido
consideradas todas como Caixa Seguradora S/A.
Em 31 de janeiro de 2018, as empresas do Grupo Caixa Seguradora figuravam como rés
em 23.714 processos judiciais de natureza cível, os quais totalizavam o valor global de
risco aproximado de R$ 2.169,15 milhões. Deste valor, conforme classificação de
probabilidade de perda feita pelos advogados internos e externos, aproximadamente R$
661,280 milhões com chances remotas de perda, aproximadamente R$ 340,996
milhões com chances possíveis de perda, e R$ 1.166,88 milhões com chances
prováveis de perda. Em cumprimento à política interna das empresas, a constituição do
provisionamento dos processos em relação à PSL Judicial é aplicada para todas as
probabilidades de perda dos sinistros judiciais, portanto são provisionados os casos com
chances prováveis de perda, no percentual de 77,9%, os casos com chances possíveis
de perda, no percentual de 15,8% e os casos com chances remotas de perda, no
percentual de 12,7%, com montante aproximado de provisão de R$ 822,393 milhões.
Para os demais casos permanece o disposto no CPC 25 cuja orientação é a de
provisionamento apenas dos casos com chances prováveis de perda, com montante
aproximado de provisão de R$ 209,124 milhões
(iv) Provisionamento de Sinistros a Liquidar Judicial (PSLJ)
Em 31 de dezembro de 2017, no provisionamento de sinistros a liquidar judicial, a PAN
Seguros possuía 796 ações judicias cíveis passivas, sendo 221 ações classificadas como
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risco de perda provável, 446 ações classificadas como risco de perda possível e 109
ações classificadas como risco de perda remota. Em cumprimento às políticas internas da
PAN Seguros, foi provisionado o valor total de R$ 21.535 milhões, abrangendo todas as
contingências (Provável 100%; Possível 60% e Remota 20%).
(v) Processo Administrativo - CVM nº 19957.009575/2017-73
O processo foi iniciado em decorrência de manifestação de conselheira de administração
da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. (“Wiz”) à Superintendência de Relações
com Empresas (“SEP”) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio da qual
solicitou informações e documentos da Companhia em relação a fatos divulgados por
determinado relatório de mercado.
Ao analisar a solicitação (não acatando o pedido da conselheira da Wiz), a SEP acabou
por expandir a análise para outros temas e concluiu que a Companhia seria, em conjunto
com a CNP, a controladora da CSH. Desta forma, no entendimento da SEP, a Companhia
seria controladora indireta da Wiz.
Nesse sentido, a SEP decidiu alertar a Companhia, CNP e CSH de que nova joint venture
que pretendiam constituir, conforme divulgado em fato relevante da Companhia de 28 de
setembro de 2017, poderia se constituir em usurpação de atividades hoje
desempenhadas pela Wiz, o que poderia vir a representar infração ao art. 116 da Lei nº
6.404/76.
A Companhia entrou com recurso contra a decisão da SEP, mas esta manteve o seu
posicionamento. Desta forma, o processo será analisado pelo Colegiado da CVM.
Caso o Colegiado acompanhe a decisão da SEP, a Companhia será considerada, em
conjunto com a CNP, a controladora da CSH, e, consequentemente, controladora indireta
da Wiz.
Consequentemente, a Companhia deveria ajustar duas demonstrações financeiras para
passar a tratar a CSH como controlada em conjunto ao invés de coligada. De qualquer
forma, a contabilização do investimento na CSH continuará pelo método da equivalência
patrimonial, sem impacto nos resultados ou na situação patrimonial da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia teria os deveres fiduciários de um acionista controlador
para com a CSH e com a Wiz, que deveriam ser observados na estruturação da nova
parceria sob negociação com a CNP (divulgada ao mercado por meio do fato relevante da
Companhia do dia 28 de setembro de 2017).
Independentemente do resultado do recurso, conforme divulgado por fato relevante da
Wiz do dia 20 de março de 2018, a Companhia vem mantendo negociações com a Wiz,
por meio das quais ofereceu a esta a oportunidade de manter sua atuação na Rede de
Distribuição CAIXA durante o prazo original de vigência do acordo atual com a CSH, bem
como de participar de processo competitivo envolvendo a seleção de novos parceiros
para exploração da Rede de Distribuição a partir de 2021.
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4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão
custodiados, se diferente do país de origem.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores
mobiliários encontram-se custodiados no país.
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5.1.

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação,
e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Caixa Seguridade possui Política de Gerenciamento de Riscos, revisada
anualmente, tendo a última versão sido revisada e aprovada em 13 de dezembro de
2017 pelo Conselho de Administração e divulgada publicamente no sitio de
informações da Companhia.
Além dessa política, a Companhia também possui (i) Política de Controles Internos;
(ii) Política de Compliance e Integridade, ambas com previsão de revisão anual e
aprovadas em 13 de dezembro de 2017 pelo seu Conselho de Administração; e (iii)
Política de Segurança da Informação, revisada sempre que se fizer necessário, não
excedendo o período máximo de 3 anos, tendo sido a versão vigente aprovada pelo
Conselho de Administração em 05 de setembro de 2016.

b.
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando
houver, incluindo:
O objetivo da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade é promover
a gestão dos riscos aos quais está exposta, visando a manter a exposição a esses
riscos em níveis considerados aceitáveis pela Administração, assegurando o modelo
de negócios, performance futura, solvência, liquidez e sustentabilidade da
Companhia.
A Política de Controles Internos estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades
a serem observados para assegurar a efetividade do Sistema de Controles Internos
da Caixa Seguridade, bem como fortalecer a cultura de controles internos, de modo
a garantir, com razoável certeza, o alcance dos objetivos da Companhia.

A Política de Compliance e Integridade estabelece regras de compliance e integridade
na Companhia a fim de garantir o atendimento às leis, regulamentos, códigos,
políticas, normas e procedimentos que regem a sua atuação, visando a prevenir,
detectar e combater a ocorrência de atos ilícitos e a fomentar ambiente
anticorrupção.
A Política de Segurança da Informação estabelece princípios e diretrizes para
proteção e disciplina do uso dos ativos de informação da Companhia ou sob sua
custódia, assegurando a disponibilidade, integridade, confidencialidade e
autenticidade.

(i)

os riscos para os quais se busca proteção

A Caixa Seguridade considera em suas atividades e operações os riscos de contágio,
de compliance, de crédito, de estratégia, legal ou jurídico, de liquidez, de mercado,
operacional, de reputação ou de imagem, socioambiental e de subscrição, definindo
seus conceitos em política da seguinte forma:
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Risco de Contágio – possibilidade de perdas à Companhia decorrentes de eventos
adversos nas Participadas.

Risco de Compliance - possibilidade de perdas à Companhia pelo não cumprimento
das obrigações de Compliance. Risco de sanções legais ou regulatórias, perdas
financeiras ou perdas reputacionais (Risco de Imagem) decorrentes da falta de
cumprimento de disposições legais e regulamentares (Risco Legal ou Jurídico),
normas e códigos de conduta e de ética.
Risco de Crédito – possibilidade de perda à Companhia resultante da incerteza quanto
ao recebimento de valores pactuados com tomadores de recursos, contrapartes de
contratos ou relativos a emissões de títulos.
Risco de Estratégia – possibilidade de perda à Companhia decorrente de mudanças
adversas no ambiente de negócios ou de utilização de premissas inadequadas na
tomada de decisão.
Risco de Liquidez – possibilidade de a Companhia não conseguir honrar passivos em
decorrência de dificuldades de caixa; e a possibilidade de a Companhia não conseguir
negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em
relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma
descontinuidade no mercado.
Risco de Mercado – possibilidade de perdas à Companhia ocasionadas por mudanças
nos preços de ativos ou passivos resultantes do comportamento das taxas de juros,
do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities.

Risco de Reputação ou de Imagem – possibilidade de perdas decorrentes de
percepção negativa sobre a Companhia por parte de stakeholders como clientes,
contrapartes, acionistas, investidores ou supervisores.
Risco de Subscrição – possibilidade de ocorrência de perdas à Companhia superiores
às expectativas das bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições,
quotas e provisões técnicas.

Risco Legal ou Jurídico – possibilidade de perdas decorrentes da inadequação ou
deficiência de contratos firmados pela Companhia, das sanções em razão de
descumprimento de dispositivos legais ou regulamentares e das indenizações por
danos a terceiros em função de atividades desenvolvidas pela Companhia.

Risco Operacional – possibilidade de ocorrência de perdas à Companhia resultantes
de falhas ou fraudes, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e
sistemas, ou de eventos externos.

Risco Socioambiental – possibilidade de ocorrência de perdas financeiras e de danos
à imagem da Companhia, decorrentes de potenciais danos socioambientais
relacionados aos negócios da Companhia.
O risco de subscrição não está presente nas atividades da Caixa Seguridade, mas sim
nas atividades de suas controladas em conjunto e coligadas. A materialização desse
risco em uma participada pode refletir na Caixa Seguridade por meio do risco de
contágio.

(ii)

os instrumentos utilizados para proteção

A Companhia possui princípios e diretrizes estabelecidos em Políticas de
Gerenciamento de Riscos; Controles Internos; Compliance e Integridade; Segurança
da Informação; Responsabilidade Socioambiental e de Investimentos que constituem
mitigadores aos riscos considerados.
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A seguir serão apresentados os instrumentos utilizados para proteção conforme
categoria de risco:
Risco de Compliance

A Caixa Seguridade dispõe de regras e processos que visam a garantir o atendimento
às leis, regulamentos, códigos, políticas, normas e procedimentos que regem a sua
atuação.
A Companhia também possui Programa de Compliance e Integridade aprovado pelo
Conselho de Administração e alinhado às melhores práticas e Código de Ética, os
quais são divulgados aos Conselheiros, Diretores, Empregados, Colaboradores e
Indicados.

Para maiores informações sobre o Programa de Compliance e Integridade, vide item
5.4, alínea “a”, deste Formulário de Referência.
Risco de Contágio

O gerenciamento do risco de contágio considera ações junto às controladas,
controladas em conjunto e coligadas com o intuito de mitigar e evitar efeitos adversos
nessas empresas que possam impactar nos negócios ou resultados da Caixa
Seguridade.

A Caixa Seguridade indica Administradores, Conselheiros Ficais e membros do Comitê
de Auditoria das controladas em conjunto e coligadas, conforme os direitos
estabelecidos nos Acordos de Acionistas celebrados.
As empresas participadas possuem Comitê de Auditoria, áreas de Gerenciamento de
Riscos e Controles Internos em linha com as normas da SUSEP e de Auditoria Interna
instaladas e são auditadas por auditoria independente.
Risco de Crédito

O Gerenciamento de risco de crédito considera diretrizes mitigadoras dispostas em
Política aprovada pelo Conselho de Administração.
O risco de crédito é reavaliado periodicamente, contemplando a natureza, prazo,
situação do contrato e relevância da operação.

Os limites máximos de investimento são definidos considerando o grupo econômicofinanceiro da contraparte ou do emissor e têm como premissa fundamental o rating
atribuído.
Risco de Estratégia

As decisões são pautadas em estudos técnicos e aderentes ao objeto social e ao
planejamento estratégico da Companhia.
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Risco de Liquidez

O Gerenciamento de risco de liquidez considera diretrizes mitigadoras dispostas em
Política aprovada pelo Conselho de Administração.

A quantidade de ativos líquidos desonerados e de alta qualidade devem ser
suficientes para compensar as saídas líquidas de caixa no curto prazo.

O processo decisório de aceitação do risco de liquidez é pautado pela análise dos
reportes que proporcionam visão dos retornos gerados pelos instrumentos
financeiros.
Risco de Mercado

A Caixa Seguridade utiliza, sempre que possível, critérios objetivos para a avaliação
e Monitoramento do risco de mercado dos seus investimentos.
A Caixa Seguridade estabelece limites de alocação por Segmento de Risco de
Mercado.
Risco de Reputação ou de Imagem

As notícias e fatos que relacionam a Companhia são tratados de forma tempestiva
observando-se as políticas e as normas internas e externas.
A tomada de decisão leva em consideração potencial percepção negativa sobre a
Companhia por Partes Interessadas.
Risco de Subscrição

O risco de subscrição decorre da possibilidade de perdas à Companhia superiores às
expectativas das bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições,
quotas e provisões técnicas.

Por ser uma holding, a Caixa Seguridade não está exposta de forma direta ao Risco
de Subscrição, contudo, acompanha o gerenciamento desse risco nas empresas em
que possui participação.
Risco Legal ou Jurídico

A Caixa Seguridade observa leis, normas e regulamentos e faz acompanhamento
sistemático da jurisprudência vigente relativamente às demandas em que é parte.
Todo contrato firmado pela Caixa Seguridade é precedido de análise jurídica por
advogado ou escritório de advocacia contratado pela Companhia.
Risco Operacional

O gerenciamento do risco operacional tem caráter preventivo e considera os fatores
internos (pessoas, processos e sistemas) e externos que podem afetar adversamente
a realização dos objetivos da Caixa Seguridade.

PÁGINA: 67 de 333

31 de Dezembro de 2017
5.1explicativas
- Política de
dedemonstrações
riscos
Notas
dagerenciamento
administração às
contábeis
Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

A gestão do risco operacional está integrada à gestão de crises, continuidade de
negócios e segurança da informação, com o objetivo de mitigar a exposição da Caixa
Seguridade a riscos, de reduzir perdas financeiras e de assegurar que as Atividades
Críticas ocorram de forma ininterrupta.

As perdas operacionais são monitoradas e acompanhadas pela área de
gerenciamento de riscos para que medidas sejam adotadas com o intuito de mitigar
os riscos.
Risco Socioambiental

A Caixa Seguridade observa melhores práticas socioambientais na gestão dos seus
negócios com o intuito de mitigar o Risco Socioambiental e possui Política de
Responsabilidade Socioambiental aprovada pelo Conselho de Administração.

(iii)

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Caixa Seguridade possui unidade responsável pelo gerenciamento de riscos,
controles internos, compliance e segurança da informação com atuação independente
das demais unidades e conduzida por Diretor Estatutário da Diretoria de Riscos,
Integridade e Compliance.
As atividades do gestor dessa unidade são independentes e segregadas das
atividades dos gestores dos processos da Companhia de forma a preservar a
imparcialidade dos trabalhos executados e evitar conflitos de interesses.

Adicionalmente, a Companhia adota o modelo de três linhas de defesa no
gerenciamento de riscos.
A primeira linha de defesa identifica, avalia e controla os riscos, sendo composta
pelos controles operacionais e internos. Os gestores que detêm os riscos do negócio
são responsáveis por gerenciá-los e por implementar medidas corretivas nos
processos e nos controles deficientes.

A segunda linha de defesa compreende a área de gerenciamento de riscos, controles
internos e compliance da Companhia, que é responsável por monitorar e contribuir
com a implementação de práticas eficazes de gestão de riscos. A função de
Monitoramento do Risco de Compliance também é de responsabilidade da segunda
linha de defesa.
A terceira linha de defesa é exercida pela auditoria interna, responsável por fornecer
aos órgãos de governança da Companhia a avaliação objetiva e independente quanto
à eficácia dos controles internos, da gestão de riscos e da governança.

A Companhia adota procedimentos de identificação, análise, avaliação, tratamento
dos riscos. As atividades críticas da Companhia estão mapeadas e a área de
gerenciamento de riscos orienta o gestor do processo quanto à elaboração dos planos
de contingência.

PÁGINA: 68 de 333

31 de Dezembro de 2017
5.1explicativas
- Política de
dedemonstrações
riscos
Notas
dagerenciamento
administração às
contábeis
Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

As informações sobre o gerenciamento de riscos, controles internos e compliance são
geradas periodicamente e fornecidas aos demais gestores da Caixa Seguridade, às
instâncias deliberativas, fiscalizatórias, ao regulador e ao mercado.

A Companhia também entende que a disseminação e manutenção da cultura de risco
são práticas importantes. Para promoção dessa cultura de riscos e garantir a conduta
ética, ações periódicas são promovidas aos empregados, gestores e administradores.
A Caixa Seguridade também define formalmente responsabilidades, limites e alçadas
e exige competência técnica e gerencial compatível com a função exercida por seus
conselheiros, diretores, membros de comitês, empregados e colaboradores.

Possui, ainda, como diretriz em política aprovada a inserção de segregação de
funções no desenvolvimento de controles em atividades e tarefas que apresentem
potencial conflito de interesses. Caso não seja possível eliminar o conflito de
interesses, um controle alternativo é inserido, com monitoramento independente,
para impedir a manipulação de dados e informações que possam expor a Companhia
a riscos.
A Companhia acompanha a publicação de normas e legislação, identificando aquelas
que promovem impactos nos seus negócios para que medidas sejam adotadas para
o atendimento à legislação.
O Sistema Normativo da Companhia é composto por políticas e normas que definem
o padrão a ser adotado em seus processos e atividades.
As controladas em conjunto e coligadas da Companhia, por sua vez, também
possuem estrutura de gerenciamento de riscos, em linha com as normas da SUSEP.

c.
a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação
da efetividade da política adotada
A estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada encontra-se em implementação na Caixa Seguridade. A avaliação da
eficácia e do cumprimento da Política adotada são responsabilidades da auditoria
interna da Companhia.
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5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma
política
A Companhia possui Política de Gerenciamento de Riscos, que contempla o risco de
mercado. A política, aprovada pelo Conselho de Administração no dia 05 de
setembro de 2016, prevê diretrizes mitigadoras a esse risco. Relevante observar
que o Conselho de Administração também aprovou na mesma data a Política de
Investimentos, que orienta a gestão dos investimentos estabelecendo limites de
exposição aos riscos de mercado e de crédito que deverão ser observados nos
investimentos financeiros da Companhia. A Política de Gerenciamento de Riscos é
revisada e debatida no âmbito do Conselho de Administração anualmente. Em
2017, a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos foi aprovada pelo Conselho
de Administração.
b.
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de
mercado, quando houver, incluindo:

(i)

Riscos para os quais se busca proteção.

Na gestão do risco de mercado, a Companhia considera a possibilidade de perdas
ocasionadas por mudanças nos preços de ativos ou passivos resultantes do
comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços
de commodities.
O processo de gestão de riscos, realizado pelas investidas Caixa Seguros e pela
PAN Seguros, segrega as suas operações em carteiras, para as quais são
designados gestores que avaliam os níveis de riscos incorridos. Dentre os riscos dos
quais a Caixa Seguridade e suas investidas buscam se resguardar, destacam-se os
seguintes:




riscos com taxas de juros;
taxas prefixadas; e
índices de preço.

(ii)

Estratégia de proteção patrimonial (hedge).

A Caixa Seguridade não possui estratégia de proteção patrimonial.
A administração da Companhia e de suas investidas adota uma política
conservadora no seu processo de gerenciamento de riscos. As investidas Caixa
Seguros e PAN Seguros efetuam análises de sensibilidade e testes de estresse
como ferramentas de sua gestão de riscos financeiros. Os resultados destas
análises são utilizados no gerenciamento dos riscos e para o entendimento dos
impactos sobre os resultados e sobre o patrimônio líquido das empresas em
condições normais e de estresse.
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Os investimentos financeiros são gerenciados levando em consideração os níveis de
risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de
concentração de ativos por emissor e risco de crédito.

(iii)

Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge).

Com o objetivo de compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes das
exposições às variações de taxa de juros, as investidas Caixa Seguros e a PAN
Seguros, no gerenciamento das carteiras de investimentos, podem vir a realizar
operações com instrumentos financeiros derivativos.
Ressalta-se que para a proteção dos riscos são considerados os efeitos de
diversificação entre os fatores de risco.

(iv)

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos.

O gerenciamento de risco de mercado da Caixa Seguridade
sempre que possível, critérios objetivos para avaliação
Companhia estabelece limites de alocação em segmentos
além de Política de Investimentos e de Gerenciamento de
Conselho de Administração.

leva em consideração,
e monitoramento. A
de risco de mercado,
Riscos aprovadas pelo

O gerenciamento dos riscos corporativos das investidas é composto por
ferramentas estatísticas e envolve avaliação quanto à adequação de passivos,
análises de sensibilidade, indicadores de suficiência de capital, dentre outros.
Combina-se às ferramentas de gestão a análise qualitativa no gerenciamento de
riscos, a qual é composta por resultados de auto avaliação de riscos, coleta de
informações de perdas e análises de resultados de testes e controles e de
auditorias. Com a combinação dessas ferramentas, é possível que as investidas
Caixa Seguros e a PAN Seguros realizem análise integrada dos riscos corporativos.
As investidas Caixa Seguros e a PAN Seguros possuem sistema de gestão de riscos
constantemente aperfeiçoado e atualizado, seguindo arcabouço regulatório e
práticas utilizadas em modelos internacionais. Este sistema baseia-se na gestão
integrada de cada um dos processos de negócio e na adequação do nível de risco
aos objetivos estratégicos estabelecidos.
As investidas Caixa Seguros e a PAN Seguros gerenciam os riscos inerentes às suas
atividades de modo integrado e contam com estrutura de Controles Internos e de
Gestão de Riscos. Acredita-se que esta estrutura proporciona o aprimoramento
contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que
possam, por ventura, comprometer a correta identificação e mensuração dos riscos.
Para o gerenciamento do risco de mercado, as controladas, controladas em
conjunto e coligadas da Companhia utilizam para cada carteira, fundo ou portfólio o
conjunto de métricas considerado o mais adequado para cada tipo específico.
Além disso, para os portfólios em que são oferecidas garantias de taxas de juros,
as investidas Caixa Seguros e a PAN Seguros contam com um modelo e processo
estruturado de gestão de ativos e passivos (ALM), no qual são avaliados os interrelacionamentos de indexadores, dos fluxos de caixas de curto e longo prazo, bem
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como simulações de reinvestimento que consideram as variações nos cenários
econômicos.
Na análise de sensibilidade são considerados os seguintes fatores de risco: (i) taxa
de juros; (ii) taxas prefixadas; e (iii) cupons de títulos indexados a índices de
inflação em função da relevância desses nas posições do ativo e passivo da
Companhia e de suas investidas Caixa Seguros e a PAN Seguros.
A definição dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de sensibilidade tem
por base a análise das variações históricas de taxas de juros e premissa de não
alteração das curvas de expectativa de inflação, refletindo em choque nos
respectivos cupons na mesma magnitude da taxa de juros.
São considerados somente os ativos classificados na categoria “títulos mensurados
ao valor justo por meio do resultado” e “títulos disponíveis para venda”, que estão
marcados a mercado.
O teste de sensibilidade considera os efeitos isolados de cada fator de risco. As
análises de sensibilidade apresentadas pelas controladas, controladas em conjunto
e coligadas da Companhia são elaboradas com base na melhor estimativa de
mudanças sobre estas premissas em um cenário e condições normais de mercado.
O resultado é impactado negativamente quando da elevação de taxa de juros,
tendo em vista que grande parte da carteira está centrada em ativos pré-fixados e
índice de preço. Por outro lado, uma redução na taxa de juros proporciona
resultado positivo considerando a concentração em taxas pré-fixadas

(v)

Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos
de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
A Companhia e suas investidas Caixa Seguros e PAN Seguros não operam
instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial.

(vi)

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos.

A Caixa Seguridade possui unidade responsável pelo gerenciamento de riscos a
quem compete acompanhar os riscos financeiros e não financeiros da carteira de
investimentos, propor ações de mitigação desses riscos e verificar o cumprimento
dos limites estabelecidos em política de investimentos.
A Companhia possui unidade responsável pela gestão dos investimentos. A gestão
dos investimentos segue Política aprovada pelo Conselho de Administração que
estabelece limites de alocação por segmento de risco de mercado.
Adicionalmente, como ferramenta de acompanhamento, é atribuída à unidade a
qual compete a gestão dos investimentos a responsabilidade de dar transparência
dos seus resultados à Diretoria Colegiada, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de
Administração e à Área de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e
Compliance.
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31 de
5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
c.
a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação
da efetividade da política adotada.
Como primeira linha de defesa, ao gestor de finanças e RI cabe observar o Regime
de Alçadas aprovado pela Diretoria, monitorar a performance da carteira própria,
reconhecer e considerar os riscos inerentes aos processos sob sua gestão,
implementar as estratégias e/ou aperfeiçoamento necessários para a mitigação dos
riscos identificados, além de dar transparência dos resultados à Diretoria Colegiada,
ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Administração e à área de Gerenciamento de
Riscos, Controles Internos e Compliance – segunda linha de defesa.
À unidade responsável pela gestão de riscos, controles internos e compliance cabe
a mensuração dos riscos e verificação do cumprimento dos limites descritos na
política, o acompanhamento dos riscos financeiros e não financeiros da carteira de
investimentos e a propositura de ações de mitigação do risco.
Complementarmente, a Auditoria Interna é responsável por analisar e emitir
relatórios periódicos sobre os processos e riscos da Companhia. Os pontos
identificados pelos auditores poderão gerar ações administrativas e gerenciais, para
tratamento das causas e efeitos de cada risco observado, correção e melhoria de
processos.
Objetivando a efetividade, está previsto que a Política de Investimento seja
revisada no mínimo anualmente, devendo ser apresentados estudo técnico e
justificativa quando não houver necessidade de alteração. Além disso, revisões
extraordinárias deverão ser realizadas sempre que mudanças na conjuntura ou no
comportamento do mercado coloquem em risco a manutenção da capacidade de
pagamento da Companhia.
A administração da Companhia acredita que a estrutura operacional e os controles
internos descritos acima estão adequados para a efetividade das políticas adotadas
pela Companhia.
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5.3
Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a
elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a.
as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigilas
A Administração da Caixa Seguridade é responsável por estabelecer e manter
Controles Internos relacionados às Demonstrações Financeiras Consolidadas da
Companhia.

Os controles internos relacionados às demonstrações financeiras incluem a
observância de diretrizes da Companhia e o respeito ao princípio de segregação de
funções e instâncias competentes para aprovação.
Devido às suas limitações inerentes, os controles internos relacionados às
demonstrações financeiras podem não evitar ou detectar erros. Portanto, mesmo os
sistemas determinados a serem efetivos podem apenas fornecer conforto razoável a
respeito da elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Da mesma
forma, projeções de qualquer avaliação sobre sua efetividade para períodos futuros
estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados devido a
mudanças nas condições, ou ocorrer deterioração no nível de conformidade com as
práticas ou procedimentos.

A opinião da auditoria independente PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“PwC”) em relatório que acompanha as demonstrações contábeis de
31 de dezembro de 2017 é de que as demonstrações contábeis Caixa Seguridade
“apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Caixa Seguridade Participações S.A. e da Caixa Seguridade
Participações S.A e suas controladas em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB)”.
Por fim, o relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos
em conexão com o exame das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017
da PwC informa que não foram identificadas deficiências de controle interno a serem
reportados.
b.

as estruturas organizacionais envolvidas

As atividades de elaboração das demonstrações financeiras são desempenhadas pela
unidade de Controladoria e Contabilidade vinculada à Diretoria de Administração,
Finanças e Relacionamento com Investidores.

A Caixa Seguridade possui unidade responsável pela gestão de riscos, controles
internos e compliance com atuação independente das demais unidades e conduzida
pela Diretoria de Riscos, Integridade e Compliance.
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A auditoria interna da Companhia, compartilhada com a do controlador avalia,
trimestralmente, a integridade, confiabilidade e a conformidade dos registros e saldos
contábeis conforme previsto no Plano anual de atividades de auditoria interna. À
Diretoria, enquanto órgão colegiado, além das demais atribuições definidas no
Estatuto Social da Companhia, compete elaborar, em cada exercício, os Relatórios
da Administração, as Demonstrações Financeiras e a proposta sobre a destinação dos
lucros da Companhia a serem submetidas ao Conselho de Administração.
Ao Conselho de Administração, além das demais atribuições definidas no Estatuto
Social da Companhia, compete:




manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas apresentadas
pela Diretoria e as Demonstrações Financeiras anuais, bem como propor a
destinação do lucro líquido de cada exercício; e

deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, intercalares e o
pagamento de juros sobre o capital próprio, que poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório, com base nos lucros e reservas apurados nas
demonstrações financeiras anuais, semestrais, trimestrais ou em períodos
menores, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes, observados os limites legais.

Ao Conselho Fiscal da Companhia competirá, além das demais atribuições definidas
na legislação:




opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações
financeiras do exercício social, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleiageral;
analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente pela companhia.

Ao Comitê de Auditoria, além das demais atribuições definidas no Estatuto Social da
Companhia, competirá:






opinar sobre a contratação e destituição do auditor para a elaboração de
auditoria independente ou para qualquer outro serviço, além de supervisionar
as atividades: (i) dos auditores independentes, a fim de avaliar: a sua
independência, a qualidade dos serviços prestados, a adequação dos serviços
prestados às necessidades da Companhia; (ii) da área de controles internos
da Companhia;(iii) da área de auditoria interna da Companhia, e (iv) da área
de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;

monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos,
das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela
Companhia;

elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as
demonstrações financeiras, contendo: (i) a descrição de suas atividades, os
resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e (ii)
quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a
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administração da companhia, os auditores independentes e o Comitê de
Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia; e (iii)
ateste da adequação do orçamento e estrutura da auditoria interna.

À Assembleia Geral, além das demais atribuições definidas no Estatuto Social da
Companhia e na legislação vigente, compete aprovar as contas, as demonstrações
financeiras anuais da Companhia e a destinação do resultado do exercício, instruídas
com parecer do Conselho Fiscal.
c.
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido
acompanhamento

O acompanhamento dos controles internos é realizado pela Área de Riscos, Controles
Internos e Compliance e pela Diretoria de Riscos, Integridade e Compliance que
reportam à Diretoria Colegiada, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal
da Companhia.
A eficiência dos controles internos é verificada pela Auditoria Interna que reporta ao
Conselho de Administração e por auditores independentes.

d.
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor
independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro
e do exercício da atividade de auditoria independente
O auditor independente emitiu relatório em 27 de abril de 2018 informando que não
identificaram deficiências de controle interno a serem reportadas.

e.
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
No relatório do auditor independente emitido em 27 de abril de 2018 não foram
identificadas deficiências de controle interno a serem reportadas.
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5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade
adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, informar:
a.
se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificando, em caso positivo:

i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que
frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são
adaptadas.

A Caixa Seguridade possui o Programa de Compliance e Integridade (“Programa”),
aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração (em conjunto, “Alta
Administração”), que consolida o conjunto de políticas, mecanismos, procedimentos
e ações conduzidas pela Companhia como compromisso com as boas práticas de
governança corporativa, transparência e promoção de conduta ética, íntegra e
responsável na condução de seus negócios.

A finalidade do Programa é zelar pela aplicação correta dos regramentos internos e
externos, para fins de prevenir, detectar e sanar condutas inapropriadas de membros
de conselhos e de comitês, gestores, empregados e colaboradores da Caixa
Seguridade e garantir a aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta, além de
outras políticas e diretrizes da Companhia, conforme mencionadas abaixo, de forma
a consolidar sua sustentabilidade e a assegurar os resultados esperados pelos
stakeholders.
Considerando a sua natureza de holding de participações em empresas do ramo de
seguridade, a Companhia considera ações relativas a esse Programa também nas
atividades que realiza junto aos indicados para atuar como conselheiros, membros
de comitês ou dirigentes nas empresas nas quais detém participação.

As medidas adotadas e consubstanciadas no Programa estão em linha com as
melhores práticas de governança e observam as exigências legais de prevenção e
combate à corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º. de agosto de 2013,
conforme alterada, bem como aos dispositivos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, conforme alterada (“Lei nº 13.303/16"), e sua regulamentação, e são
referência para que todas as áreas da Companhia mantenham seus processos em
conformidade com a orientação das legislações aplicáveis em vigor e demais normas
internas. Importante salientar que o Programa de Compliance e Integridade é
revisado anualmente ou sempre que necessário, considerando o contexto da
Companhia.
O
Programa
encontra-se
www.caixaseguridade.com.br.

disponível

no

sítio

da

Caixa

Seguridade:

Como parte integrante do Programa, o Conselho de Administração da Companhia
também aprovou Política de Compliance e Integridade, conforme detalhada no item
a.1 abaixo.
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a) Mecanismos e Procedimentos de Integridade

A Companhia adota mecanismos e procedimentos de integridade gerais voltados para
seus empregados, conselheiros, administradores, colaboradores e indicados, e
procedimentos específicos paras as atividades mais sujeitas a riscos, como a
ocorrência de fraudes e ilícitos, conforme detalhado nos tópicos a seguir.

A Companhia orienta a todos os seus colaboradores que todas as condutas contra o
disposto em suas políticas e normas internas sejam comunicadas imediatamente à
sua Área de Riscos, Controles Internos e Compliance, a qual é também responsável
pelo canal de denúncias da Companhia.
No âmbito da Caixa Seguridade, a área responsável pelo Compliance acompanha e
monitora todas as ocorrências éticas e disciplinares, bem como as aplicações de
eventuais penalidades aos administradores, empregados e demais colaboradores,
caso ocorra.

Considerando a faculdade conferida a subsidiárias pelo Decreto nº 8.945, de 27 de
dezembro de 2016 (“Decreto nº 8.945/16”), que regulamenta a Lei das Estatais (Lei
nº 13.303/16), de compartilhamento de custos, estruturas, políticas e mecanismos
de divulgação com sua controladora e a composição do quadro de funcionários da
Caixa Seguridade, os casos de condutas antiéticas e de transgressões às normas da
Companhia são julgados pela Comissão de Ética e pela Corregedoria da CAIXA, sendo
avaliadas, acompanhados e monitorados pela Diretoria e Unidade Gestora de
Compliance da Caixa Seguridade.
Caso seja identificada falha em processo quanto ao cumprimento de regras ou que
dificulte o alcance dos resultados esperados, a área gestora de riscos, controles
internos e compliance emite recomendações e acompanha a resolução pela área
gestora do processo, visando à adoção de medidas necessárias para sanar eventuais
problemas identificados.

Em relação às participações societárias, a Caixa Seguridade, representada pela
Unidade Gestora de Governança das Participações, orienta os conselheiros indicados
para suas participadas a adotar procedimentos e monitoramento visando a prevenir
e inibir a prática de atos de corrupção e outros atos ilícitos.
a.1) Regulamentação interna

A Alta Administração da Caixa Seguridade aprovou as diretrizes para os padrões de
comportamento a serem adotados por todos que integram a Companhia e que estão
formalizados em seu Código de Ética e de Conduta, nas políticas existentes bem como
em normativos internos específicos.

As políticas e normas internas orientam as ações da Companhia e devem ser
observados por todos os empregados e membros da Alta Administração, dentre as
quais destacam-se:

PÁGINA: 78 de 333

31 de Dezembro de 2017
5.4explicativas
- Programadadeadministração
Integridade às demonstrações contábeis
Notas
Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
o Políticas:

 Política de Controles Internos: estabelece princípios, diretrizes e
responsabilidades a serem observados para assegurar a efetividade do
sistema de controles internos da Companhia, bem como disseminar a
cultura de tais controles internos, de modo a garantir o alcance dos
objetivos da Companhia. Referida política é revisada anualmente.

 Política de Compliance e Integridade: orienta os conselheiros, diretores,
membros de comitês, empregados e colaboradores da Caixa Seguridade,
bem como os indicados pela Companhia em empresas em que detenha
participação (indicados), quanto às regras de compliance e integridade da
Companhia a fim de garantir o atendimento às leis, regulamentos,
códigos, políticas, normas e procedimentos que regem a sua atuação,
visando a promover a prevenção, detecção e combate à ocorrência de
atos ilícitos e fomentar ambiente anticorrupção. Política de
Gerenciamento de Riscos: visa a promover a gestão dos riscos aos quais
a Companhia está exposta, visando a manter esses riscos em níveis
considerados aceitáveis pela administração da instituição, assegurando o
seu modelo de negócios, performance futura, solvência, liquidez e
sustentabilidade. Os riscos considerados pela Companhia estão elencados
nesta política e são revisados, no mínimo, anualmente, com o objetivo de
mantê-los adequados à natureza, complexidade e dimensão das suas
exposições, bem como manterem-se compatíveis com os objetivos
estratégicos da Companhia. Além disso, importante destacar que a área
de riscos da Companhia elabora uma matriz de riscos, a qual compõe o
Relatório de Gerenciamento de Riscos apresentado anualmente à Alta
Administração e ao Conselho Fiscal. Referida política é revisada
anualmente.
 Política de Segurança da Informação: estabelece princípios e diretrizes
para proteção e disciplina do uso dos ativos de informação da Caixa
Seguridade ou sob sua custódia, assegurando a disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade. Referida política é revisada
a cada 3 (três) anos.

 Política de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Fatos
Relevantes: disciplina o uso e a divulgação de informações no âmbito da
Companhia, suas Coligadas e Controladas, contemplando, ainda, os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações
não divulgadas e a política de negociação de valores mobiliários da
Companhia. Referida política é revisada sempre que necessário.

 Política de Investimentos: estabelece as diretrizes e medidas que
orientam a gestão de investimentos dos recursos financeiros da Caixa
Seguridade. Referida política é revisada anualmente.
 Política de Responsabilidade Socioambiental: visa a assegurar a atuação
sustentável da Caixa Seguridade por meio da integração das dimensões
social e ambiental na sua estratégia, garantindo a incorporação dos
princípios e diretrizes desta política nos negócios, processos e
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relacionamentos com as partes interessadas. Referida política é revisada
anualmente.

 Política de Indicação de Administradores, Conselheiros Fiscais, e membros
de Comitês nas Participadas da Caixa Seguridade: estabelece princípios,
diretrizes gerais e responsabilidades que norteiam o processo de
indicação de Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês
das empresas participadas da Companhia. Referida política é revisada
anualmente.
 Código de Ética e Conduta: sistematiza os valores éticos que devem
nortear a condução dos negócios da CAIXA Seguridade e orienta as ações
e o relacionamento com os interlocutores internos e externos. Os
administradores e colaboradores da Companhia aderem aos Códigos de
Ética e Conduta por meio de assinatura de termo de adesão. Referido
Código é revisado sempre que necessário

o Normativos Internos:

Dentre os normativos internos destacam-se os seguintes:

 Regime de Alçadas: institui e divulga o conjunto de valores que definem
as alçadas de colaboradores a serem observadas na execução das
atividades sob a responsabilidade da Caixa Seguridade.

 Conselhos e Comitês: regulamenta o funcionamento dos Conselhos e
Comitês da Caixa Seguridade em conformidade com o seu Estatuto Social.

 Contratação de Bens e Serviços: regulamenta o processo de contratação
para aquisição de bens e prestação de serviços que atendam às
necessidades da Caixa Seguridade.

 Elaboração e aprovação das propostas de programação e de
reprogramação orçamentária e acompanhamento do orçamento caixa
seguridade: descreve o rito, as normas, as premissas e os procedimentos
a serem considerados na elaboração da programação e da reprogramação
orçamentária da Companhia, bem como o acompanhamento e o controle
da execução orçamentária por parte da Administração da Companhia e
pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(SEST).
 Constituição, aquisição, fusão, incorporação, alienação e alteração de
participação societária: estabelece orientações e procedimentos para a
análise e decisão da Caixa Seguridade sobre constituição, fusão,
aquisição, incorporação, alienação e alteração de participação societária.

Assim como o Programa de Compliance e Integridade, todas as políticas foram
devidamente aprovadas pela Alta Administração e divulgadas a todos os empregados
da Companhia, os quais assinaram termo de ciência e compromisso para, no
desempenho das suas funções na Caixa Seguridade:
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 Observar o disposto na Política de Compliance e Integridade da Caixa
Seguridade, a fim de garantir o atendimento às leis, regulamentos,
códigos, políticas, normas e procedimentos que regem a atuação;

 Observar o disposto na Política de Controles Internos da Caixa
Seguridade, a fim de contribuir para assegurar a efetividade e
manutenção de ambiente de controle adequado, a mitigação dos riscos e
alcance dos objetivos da Caixa Seguridade;
 Observar o disposto na Política de Segurança da Informação da Caixa
Seguridade, a fim de zelar pela proteção e disciplina do uso dos ativos de
informação da Companhia ou de suas participadas;

 Observar o disposto na Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa
Seguridade, a fim de contribuir com a promoção da gestão dos riscos,
visando a manter a exposição em níveis considerados aceitáveis,
assegurar o modelo de negócios, performance futura, solvência, liquidez
e sustentabilidade da Caixa Seguridade.

 Zelar pelo Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade e
agir de acordo com todos os regramentos externos e internos,
especialmente leis, regulamentos, políticas e normas, bem como adotar,
em todas as situações, conduta ética e íntegra.

a.2) Registros e Controles Contábeis

Em relação aos registros e controles contábeis, a Companhia utiliza práticas contábeis
adotadas no Brasil, especialmente o que dispõe a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada, os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International
Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo IFRS Foundation.

A Caixa Seguridade também possui a Unidade Gestora Contábil, responsável pelos
controles de primeira linha de defesa, elaboração de relatórios financeiros e
demonstrações financeiras anuais e intermediárias, as quais são aprovadas pela Alta
Administração, auditadas pela Auditoria interna, Auditoria independente e recebem
parecer do Conselho Fiscal, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia e
legislação aplicável.
a.3) Contratações

Os processos de licitações, contratações e de gestão de contratos são realizados em
conformidade com a legislação aplicável, bem como com as recomendações dos
órgãos de controle e fiscalização.

A Companhia utiliza instrumentos contratuais que contemplam cláusulas voltadas a
assegurar o compromisso de fornecedores, prestadores de serviços e parceiros com
a adoção de mecanismos de prevenção à corrupção e outros atos ilícitos.

Todos os processos de contratação são submetidos periodicamente ao
acompanhamento da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, sendo que, para
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este último, são apresentadas informações trimestrais sobre as contratações diretas
por inexigibilidade de licitação.

Os processos de contratação são precedidos de análise das áreas de risco, jurídica e
financeira e submetidos a ritos de aprovação conforme Estatuto e Norma interna de
Alçadas.
a.4) Transformação, Fusões, Incorporação, Cisão e Participações Societárias
Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, cabe à Assembleia Geral
deliberar sobre propostas de transformação, fusão, incorporação e cisão da
Companhia.

Desta forma, a fim de melhor subsidiar as deliberações e decisões da Assembleia
Geral, a Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade prevê a
obrigatoriedade de realização de due diligence1 para a efetivação de investimentos

estratégicos pela Companhia, de forma a garantir a identificação de possíveis
irregularidades ou ilícitos ou a existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas
envolvidas.
A realização da due diligence envolve, como regra geral, serviços especializados de
assessoria técnica cujos contratados não podem possuir interesses nas empresas a
serem avaliadas. Para a seleção da empresa, é realizado processo administrativo
divulgado com a possibilidade de participação de todos que satisfaçam as condições
estabelecidas.

A Companhia possui norma operacional específica para os processos de constituição,
aquisição, fusão, incorporação, alienação e alteração de participação societária, que
estabelece orientações e procedimentos para a análise e decisão e define
responsabilidades.
ii.
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento
e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando
suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que
se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes

(i)
A Caixa Seguridade observa em sua gestão o modelo de três linhas de defesa,
possuindo as seguintes estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do
funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de
integridade da Caixa Seguridade: (i) Diretoria de Riscos, Integridade e Compliance e
Área de Riscos, Controles Internos e Compliance; (ii) Alta Administração; e (iii)
Auditoria Interna.

1

Termo em Inglês que significa o processo de investigação e auditoria nas informações de empresas, fundamental para
confirmar os dados disponibilizados aos potenciais parceiros comerciais, com variações claras conforme a natureza do
negócio e o tamanho da empresa mas que, basicamente, refere-se a questões de ordem financeira, contábil e fiscal, além
de aspectos jurídicos societários, trabalhistas, ambientais, imobiliários, de propriedade intelectual e tecnológica.
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Diretoria de Riscos, Integridade e Compliance e Área de Riscos, Controles
Internos e Compliance

A Diretoria de Riscos, Integridade e Compliance, por meio da Área Gestora de Riscos,
Controles Internos e Compliance, exerce o papel de supervisão do Programa de
Compliance e Integridade, que consolida os mecanismos e procedimentos internos
de integridade adotados pela Companhia, atuando como interlocutora e
disseminando a cultura de compliance e integridade.

A referida Diretoria é unidade independente e autônoma responsável pelas
macroatividades de gestão de riscos corporativos, segurança da informação,
controles internos, compliance e integridade corporativa, criada em linha com o
disposto na Lei nº 13.303/16 e no Decreto nº 8.945/16. Está subordinada
diretamente à Presidência da Caixa Seguridade e reporta-se diretamente ao Conselho
de Administração na hipótese prevista no art. 9º, §4º, da Lei nº 13.303/2016, e em
outros normativos externos ou internos, conforme previsto no estatuto social da
companhia
A Área Gestora de Riscos, Controles Internos e Compliance, subordinada diretamente
à Diretoria, é responsável pelo gerenciamento de riscos, segurança da informação,
controles internos, integridade e compliance da organização, exercendo atividades
de apoio à Alta Administração no cumprimento de suas obrigações.
Compete à Área Gestora de Riscos, Controles Internos e Compliance a
implementação de procedimentos de integridade, o aperfeiçoamento do Programa de
Compliance e Integridade e o reporte à Administração e ao Conselho Fiscal através
de Informes e Relatórios de Controles Internos, Compliance e de Riscos.

Além do envio periódico de informes e relatórios, também há monitoramento, coleta
e análise de informações que possam ser obtidas por meio do canal de denúncias ou
outro canal que porventura venha ser identificado.
A Política de Compliance e Integridade da Companhia apresenta expressamente item
que garante a independência da área responsável pela Compliance: “A área
responsável pelo Compliance atua de forma independente e autônoma, de modo a
garantir a imparcialidade em todas as suas operações e tem livre acesso às
informações necessárias para o exercício de suas atribuições.”
Alta Administração

A Alta Administração, que compreende a Diretoria Colegiada e o Conselho
Administração, monitora a evolução do Programa de Compliance e Integridade
Caixa Seguridade mediante atualização periódica por parte da Área Gestora
Riscos, Controles Internos e Compliance, responsável pela gestão e supervisão
Programa.

de
da
de
do

O Conselho de Administração foi formalmente instituído em Assembleia Geral no dia
20/08/2015, data na qual os conselheiros foram eleitos. A posse dos conselheiros e
a reunião de instalação ocorreram em 21/08/2015.
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Para maiores informações sobre a Diretoria Colegiada e/ou o Conselho de
Administração, veja a seção 12 deste Formulário de Referência.
Auditoria Interna

Considerando que o artigo 14 do Decreto nº 8.945/16 prevê que as subsidiárias podem

compartilhar custos, estruturas, políticas e mecanismos de divulgação com sua
controladora, a Caixa Seguridade e a CAIXA, assinaram Convênio de
Compartilhamento de Estrutura e de Execução de Atividades Operacionais
(Convênio), onde estabeleceram, dentre outras, as atividades de auditoria interna a
serem desenvolvidas e os respectivos âmbitos de atuação.
Desta forma, os trabalhos de auditoria interna da Companhia são realizados pela
auditoria da CAIXA, por meio do referido Convênio, que estende à Caixa Seguridade
as normas operacionais de auditoria interna aplicáveis à controladora no que tange
aos papéis e trabalhos de auditoria.
Observa-se que a auditoria interna contratada é ligada diretamente ao Conselho de
Administração da Caixa Seguridade, conforme disposto no Estatuto Social da
Companhia, tendo autonomia e patrocínio da Alta Administração para execução de
suas atividades.
A Política de Compliance e Integridade estabelece que cabe à Auditoria Interna:
 “Avaliar a eficácia e o cumprimento da referida Política.”;

 “Fornecer aos órgãos de governança a avaliação objetiva e independente
quanto à eficácia do Compliance.”

iii.
se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:
•
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

A Companhia possui Código de Ética e Conduta formalmente aprovado por instância
de governança aplicável a todos os que trabalham na Caixa Seguridade, seus
acionistas, conselheiros, diretores, funcionários e todos que prestam serviços a
Companhia, além das demais pessoas e entidades com as quais a Caixa Seguridade
se relacione.

Atualmente o quadro de funcionários da Caixa Seguridade é composto por
empregados da Caixa Econômica Federal, controladora da Caixa Seguridade. Por esse
motivo, os empregados da Companhia também estão sujeitos ao Código de Ética e
Conduta daquela instituição.
•
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de
conduta e às demais normas relacionadas ao tema

PÁGINA: 84 de 333

31 de Dezembro de 2017
5.4explicativas
- Programadadeadministração
Integridade às demonstrações contábeis
Notas
Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Os diretores, conselheiros e empregados da Companhia recebem treinamento, no
mínimo, anualmente com relação às disposições constantes do Código de Ética e
Conduta da Caixa Seguridade. Além disso, pelo fato de os empregados da Companhia
serem disponibilizados pela CAIXA, esses também recebem treinamento anual sobre
o Código de Ética da controladora.
•
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas
relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

Conforme já informado no item 5.4, a, ii, do presente Formulário de Referência, a Lei
nº 13.303/16 e seu Decreto regulamentador facultam às subsidiárias o
compartilhamento de custos, estruturas, políticas e mecanismos de divulgação com
sua controladora.

Dessa forma, considerando a prerrogativa conferida pela legislação bem como a
situação do quadro de empregados da Companhia, que atualmente é composto em
sua totalidade por empregados da CAIXA, aliado ao fato de que os empregados da
Companhia também se submetem ao Código de Ética da CAIXA e possuem vínculo
empregatício com a controladora, os casos de condutas antiéticas e de transgressões
às normas da Companhia, caso ocorram, são encaminhados para a Comissão de Ética
e Corregedoria da CAIXA sendo acompanhados e monitorados pela Diretoria e
Unidade Gestora de Compliance da Caixa Seguridade.
Portanto, as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código de Ética e Conduta
estão descritas em norma de Regulamento de Pessoal da CAIXA e compreendem
advertência, suspensão e rescisão do contrato de trabalho, além das sanções cíveis
e penais previstas na lei.
•
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado
O Código de Ética e Conduta da Caixa Seguridade foi aprovado pela Assembleia Geral
da Companhia em 20/08/2015.

Em que pese o Estatuto da Companhia atribuir a competência de aprovação do
documento ao Conselho de Administração, considerando que na data de aprovação
do Código o Conselho de Administração ainda não havia iniciado formalmente suas
atividades, tendo em vista que os conselheiros tomaram posse no dia 21/08/2015, a
matéria foi deliberada e aprovada em Assembleia Geral.
O documento pode ser acessado pelo site da Companhia na internet no seguinte
endereço: http://ri.caixaseguridade.com.br/pt-br/governanca-corporativa/estatutopoliticas-e-codigos/.
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b.
•

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

A Companhia dispõe de canal interno específico para recebimento de denúncias
(ouvidoria@caixaseguridade.com.br), garantido o sigilo e a proteção da identidade
do denunciante.
•
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se
recebe denúncias somente de empregados

O canal está aberto para o recebimento de denúncias oriundas de qualquer cidadão,
empregados ou não.
•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

A Companhia prevê mecanismos de anonimato e que garantem a proteção do
denunciante.

A identidade do usuário não é exigida como condição para receber o relato (a menos
que o usuário queira ser identificado). Além disso, o acesso às denúncias realizadas
é limitado àqueles com estrita necessidade de acessá-las e eventuais processos tem
previsibilidade de rito de sigilo para apuração, a fim de garantir a confidencialidade.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

A Área Gestora de Riscos, Controles Internos e Compliance é a responsável pelo
compliance e, por consequência, pelo canal de denúncias da Companhia. Desta
forma, acompanha e monitora todas as ocorrências éticas e disciplinares, bem como
as aplicações de eventuais penalidades aos administradores, empregados e demais
colaboradores.
A apuração das denúncias segue rito de análise que envolve a controladora, CAIXA,
através da Corregedoria e, se necessário, da Comissão de Ética tendo como base o
disposto na Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8.945/16. Assim, os casos de condutas
antiéticas e de transgressões às normas da Companhia são encaminhados para
apuração no rito da CAIXA, sendo acompanhados e monitorados pela Diretoria e Área
Gestora de Riscos, Controles Internos e Compliance.

A Comissão de Ética é um órgão autônomo de caráter deliberativo com a finalidade
de atuar na gestão sobre a ética profissional bem como no tratamento com as
pessoas e com o patrimônio público, cabendo-lhe, ainda, deliberar sobre condutas
antiéticas e sobre transgressões das normas éticas levadas ao seu conhecimento.
A CAIXA possui Comissão de Ética formalmente estabelecida e atuante desde 2002,
integrada por três membros titulares e três suplentes escolhidos entre os
empregados do quadro permanente, e designados pelo Presidente da CAIXA, sendo
um deles indicado como Presidente.

A Comissão de Ética da CAIXA se reúne, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando convocada pelo seu Presidente para exame de matéria
específica.
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c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui norma operacional específica para os processos de constituição,
aquisição, fusão, incorporação, alienação e alteração de participação societária, que
estabelece orientações e procedimentos para a análise e decisão da Companhia e
define responsabilidades.
Conforme informado no item 5.4, a, i, a Companhia prevê a realização de due
diligence para a realização de investimentos estratégicos, de forma a garantir a
identificação de possíveis irregularidades ou ilícitos ou a existência de
vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas.
A realização da due diligence envolve, como regra geral, serviços especializados de
assessoria técnica cujos contratados não podem possuir interesses nas empresas a
serem avaliadas. Para a seleção da empresa, é realizado processo administrativo
divulgado com a possibilidade de participação de todos que satisfaçam as condições
estabelecidas.
d.
caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas
voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados
contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou
controles nesse sentido
Conforme exposto nos itens anteriores, não se aplica à Caixa Seguridade.
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5.5 - Alterações significativas
5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na
política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade revisou e aprovou em 13 de
dezembro de 2017 nova versão da Política de Gerenciamento de Riscos, divulgada
publicamente no sítio da Companhia.
A Caixa Seguridade considera em suas atividades e operações os riscos de
contágio, de compliance, de crédito, de estratégia, legal ou jurídico, de liquidez, de
mercado, operacional, de reputação ou de imagem, socioambiental e de subscrição.
O risco de compliance foi incluído nessa revisão e compreende na possibilidade de
perdas à Companhia pelo não cumprimento das obrigações de compliance; para a
Caixa Seguridade risco de compliance corresponde ao risco de sanções legais ou
regulatórias, perdas financeiras ou perdas reputacionais (Risco de Imagem)
decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais e regulamentares (Risco
Legal ou Jurídico), normas e códigos de conduta e de ética.
Como mitigador a esse risco e buscando o fortalecimento do compromisso da
Companhia com o cumprimento dos regramentos externos e internos e com a
observância de conduta ética e íntegra, a Caixa Seguridade instituiu seu Programa
de Compliance e Integridade, aprovado pelo Conselho de Administração em 13 de
dezembro de 2017. Para maiores informações sobre o Programa de Compliance e
Integridade, vide item 5.4, a, deste Formulário de Referência.
A Companhia formalizou na última versão da Política aprovada, o princípio adotado
de Linhas de Defesa na gestão de riscos e controles internos.
A primeira linha de defesa identifica, avalia e controla os riscos, sendo composta
pelos controles operacionais e internos. Os Gestores que detêm os riscos do
negócio são responsáveis por gerenciá-los e por implementar medidas corretivas
nos processos e nos controles deficientes.
A segunda linha de defesa compreende a área de gerenciamento de riscos e
Controles Internos da Companhia, que é responsável por monitorar e contribuir
com a implementação de práticas eficazes de gestão de riscos. A função de
Monitoramento do Risco de Compliance também é de responsabilidade da segunda
linha de defesa.
A terceira linha de defesa é exercida pela auditoria interna, responsável por
fornecer aos Órgãos de Governança a avaliação objetiva e independente quanto à
eficácia dos Controles Internos, da gestão de risco e da governança.
A percepção da Companhia mudou em relação aos riscos de estratégia e legal ou
jurídico em virtude das mudanças na estratégia do modelo de negócios, da busca
por novos parceiros, e da necessidade de adotar ações para que seja possível toda
a estruturação desse novo modelo de negócios.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
5.6.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Gestão de Riscos nas Coligadas e Controladas em Conjunto
Por ser uma holding, a origem do resultado da Caixa Seguridade deve-se,
essencialmente, à equivalência patrimonial de sua coligada e de sua controlada em
conjunto e à receita de acesso à rede de distribuição da CAIXA.
Apresentamos a seguir informações relativas ao gerenciamento de riscos da Caixa
Seguros Holding e da Pan Seguros, participadas da Caixa Seguridade que possuem
estrutura própria de Gerenciamento de Riscos.
Destacamos abaixo a política de gerenciamento e os principais riscos aos quais as
empresas participadas estão expostas, haja vista a relação que essas possuem com
o resultado da Caixa Seguridade via equivalência patrimonial. As informações
fornecidas abaixo estão dispostas nas Demonstrações Financeiras das companhias
que compõem o grupo Caixa Seguridade.
l.1)

Caixa Seguros Holding - Gerenciamento de riscos

A estrutura do processo de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguros Holding
permite que os riscos de seguro, crédito, liquidez, mercado e operacional sejam
efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de
modo unificado.
I.

Risco de seguro

Risco de Seguro é o risco transferido do detentor do contrato para o emitente que
não seja um risco financeiro, em outras palavras, o risco de seguro é um risco
preexistente, transferido do segurado para a seguradora. A definição de Risco de
Seguro refere-se ao risco que a seguradora aceita do segurado e Gestão de Riscos
é o enfoque estruturado que alinha estratégia, processos, pessoal, tecnologia e
conhecimento, com o objetivo de avaliar e gerenciar essas incertezas como forma
de criação de valor.
A Caixa Seguros dispõe de grande diversidade de produtos, incluindo seguro de
vida, patrimoniais, planos de capitalização e planos de previdência, para pessoas
físicas e jurídicas. Neste ambiente os riscos inerentes as atividades da Caixa
Seguros são:


Risco estratégico - Falta de capacidade da Caixa Seguros em proteger-se,
adaptar-se ou antecipar-se a mudanças (econômicas, tecnológicas,
mercadológicas e etc.) que possam impedir o alcance dos objetivos e metas
estabelecidas.



Risco atuarial - Metodologias e/ou cálculos incorretos da tarifação do seguro,
pela insuficiência da manutenção de tabelas de preços, bem como de
reajustes periódicos a serem aplicados nas apólices, e pela inadequada
constituição das provisões técnicas.

A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da Organização permite que
os riscos de seguro sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e
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mitigados de modo unificado através de um forte mecanismo de controle
implantado, incluindo funções de gerenciamento de risco, funções de controle
interno e funções de auditorias internas e compliance, independentes das linhas de
negócios e outras segregações de funções necessárias. Um regime de alçadas está
claramente delineado e padrões de operação bem definidos com normas,
procedimentos e atribuições bem descritos, divulgados e monitorados.
A Caixa Seguros conta com políticas de subscrição de risco, de prevenção à fraude,
lavagem de dinheiro, e segurança da informação (implantadas e monitoradas), e
com o trabalho de profissionais de risco e conformidade designados, conhecedores
de suas atribuições e atuantes em todas as áreas.
II.

Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não
desejar cumprir ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações
contratuais, podendo gerar assim alguma perda para a Caixa Seguros. As áreaschave em que a Caixa Seguros está exposto ao risco de crédito são: i) parte
ressegurada dos passivos de seguro; ii) montantes devidos pelos resseguradores
referente a sinistros pagos; iii) montantes devidos pelos segurados referente a
contratos de seguro; iv) montantes devidos por intermediários nas operações de
seguros; v) montantes referentes a empréstimos e recebíveis; e vi) montantes
referentes a títulos de dívidas.
A Caixa Seguros está exposta a concentrações de risco com resseguradoras
individuais, devido à natureza do mercado de resseguro e à faixa restrita de
resseguradoras que possuem classificações de crédito aceitáveis. O gerenciamento
de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições ao risco de crédito de
contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por companhias
avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's entre
outras. Os resseguradores são sujeitos a um processo de análise de risco de crédito
em uma base contínua para garantir que os objetivos de mitigação de risco de
seguros e de crédito sejam atingidos.
III.

Risco de liquidez

Risco associado à insuficiência de recursos financeiros aptos para a Caixa Seguros
honrar seus compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos e
recebimentos, considerando os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as
obrigações. A falta de liquidez imediata pode impor perdas em virtude da
necessidade de alienação de ativos com a consequente realização de prejuízo. Por
meio da política de gerenciamento de liquidez são mantidos recursos financeiros
suficientes para cumprir todas as obrigações à medida de sua exigibilidade e um
conjunto de controles, principalmente para atingir os limites técnicos, fazem parte
da estratégia e dos procedimentos para situações de necessidade imediata de
caixa.
No caso da Caixa Seguros, o risco de liquidez é pouco expressivo, pois a carteira é
constituída por ativos classificados como “para negociação”, está concentrada em
títulos públicos e inexistência de registro de obrigações de qualquer natureza.
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IV.

Risco de mercado

Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por
oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e
indexadores das carteiras ativa e passiva de uma instituição. O gerenciamento de
risco de mercado consiste em mensurar, acompanhar e controlar a exposição das
operações financeiras da CaixaSeguros de acordo com um conjunto de práticas
compatíveis com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e as
dimensões de exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à Caixa Seguros,
destacam-se: risco de taxa de juros, risco de preço de ações, risco de derivativos.
A metodologia utilizada pela Caixa Seguros para medir a exposição aos riscos de
mercado é o Value-at-risk (VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em
um dado espaço de tempo, considerando-se um determinado nível de confiança. Os
parâmetros são definidos pela SUSEP, e os limites definidos pela Administração de
forma conservadora. Dentre as informações utilizadas para o cálculo do VaR, como
o histórico das cotações dos preços e o comportamento passado da estrutura de
juros, não são contempladas variáveis exógenas para efeito das projeções dos
cenários, tais como: catástrofes naturais, crises econômicas externas ou choques
de preços dos ativos. O Value at Risk da carteira de investimentos da Caixa
Seguros Holding em 31 de dezembro de 2017 era de R$31 (2016 – R$ 82). Sendo
que este valor representa a perda máxima das aplicações financeiras da Companhia
e suas Controladas para o horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança
de 99%.
V.

Risco operacional

O gerenciamento dos riscos inerentes às atividades de modo integrado é apoiado
na sua estrutura de controles internos e compliance, que permite o aprimoramento
contínuo da gestão de riscos e prevenção de lacunas que comprometam sua correta
identificação e mensuração.
O sistema de controles internos da Caixa Seguros é baseado na metodologia e
princípios do COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, segundo cinco componentes que, inter-relacionados constituem uma
base integrada de riscos ERM – Enterprise Risk Management, visando dar suporte à
Caixa Seguros para gerenciar seus riscos de forma efetiva por meio da aplicação do
processo de gestão de riscos em vários níveis e dentro de contextos específicos.
A gestão de riscos e controles na Caixa Seguros é composta pelas Unidades de
Auditoria, Controle e Conformidade, Contabilidade e Orçamento, Atuária e
Controles dos Riscos Técnicos; independentes entre si, que trabalham de forma
coordenada com o objetivo de garantir com razoável certeza a proteção dos ativos
e o alcance dos objetivos estratégicos.
l.1.1) Caixa Seguros – Análise de sensibilidade
As análises de sensibilidade da Caixa Seguros, considerando as mudanças nas
principais premissas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016,
líquidos dos efeitos tributários, seguem apresentadas nos quadros a seguir,
demonstrando os impactos de cada premissa no Resultado e no Patrimônio Líquido:
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31 de Dezembro de 2016

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

I. Bruto de resseguro

Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Individual e
Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa
1%
-4,53%

31/12/2017
Resgate /
Resgate /
Taxa
Cancelamento Cancelamento
-1%
10%
-10%
4,97%
-1,90%
2,01%

Mortalidade /
Sinistralidade
5%
-5,62%

Mortalida
Sinistrali
-5%
5

-1,04%

1,11%

-4,56%

5,06%

-3,14%

3

-0,30%
-0,19%
-3,39%

0,30%
0,19%
3,72%

0,00%
0,15%
-2,65%

0,00%
-0,16%
2,88%

-7,78%
-2,96%
-4,87%

7
2
4

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

-1,68%
-8,81%
-3,53%

1,78%
10,62%
3,75%

-6,78%
-8,65%
-6,15%

7,85%
9,97%
6,77%

0,00%
-2,03%
-0,85%

0
2
0

-3,37%

3,81%

-7,01%

8,04%

-0,54%

0

Caixa Saúde

-0,53%

0,54%

-2,14%

2,13%

-7,85%

7

Previsul

-3,32%

3,51%

-3,62%

4,14%

-8,74%

8

Odonto Empresas

-0,67%

0,68%

-6,70%

6,61%

-8,17%

8

Grupo Caixa Seguros

-3,39%

3,75%

-4,20%

4,72%

-3,35%

3

31/12/2016
Resgate /
Resgate /
Taxa
Cancelamento Cancelamento
-1%
10%
-10%
1,73%
-1,19%
1,25%
-0,23%
-5,03%
5,52%

Mortalidade /
Sinistralidade
5%
-9,60%
-4,70%

Mortalida
Sinistrali
-5%
9
4

Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Individual e

Taxa
1%
-1,63%
0,23%
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Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

-1,19%
-1,03%
-1,00%

1,20%
1,05%
1,06%

0,00%
0,07%
-2,35%

0,00%
-0,08%
2,54%

-12,03%
-2,68%
-7,97%

12
2
8

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

1,99%
-5,20%
-1,40%

-2,36%
5,84%
1,47%

-8,36%
-9,29%
-7,44%

9,40%
10,88%
8,39%

0,00%
-1,90%
-0,80%

0
1
0

0,36%

-0,51%

-8,36%

9,47%

-0,42%

0

Caixa Saúde

-0,53%

0,54%

-1,64%

1,62%

-8,62%

8

0,64%

-0,65%

-4,97%

5,46%

-5,52%

5

Odonto Empresas

-0,16%

0,16%

-5,67%

5,13%

-3,92%

3

Grupo Caixa Seguros

-0,42%

0,39%

-4,95%

5,54%

-4,89%

4

Previsul
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II. Líquido de resseguro
31/12/2017
Resgate /
Cancelamento
-10%
1,85%
4,67%
0,00%
-0,15%
2,65%

Mortalidade /
Sinistralidade
5%
-5,18%
-2,89%
-7,18%
-2,73%
-4,50%

Mortalidade /
Sinistralidade
-5%
5,20%
2,90%
7,18%
2,73%
4,51%

1%
-4,18%
-0,96%
-0,28%
-0,18%
-3,13%

-1%
4,59%
1,03%
0,28%
0,18%
3,43%

Resgate /
Cancelamento
10%
-1,75%
-4,21%
0,00%
0,13%
-2,45%

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

-1,55%
-8,12%
-3,26%

1,64%
9,80%
3,46%

-6,26%
-7,98%
-5,68%

7,24%
9,20%
6,25%

0,00%
-1,87%
-0,79%

-3,11%

3,52%

-6,47%

7,42%

Caixa Saúde

-0,49%

0,50%

-1,98%

Previsul

-3,06%

3,24%

Odonto Empresas

-0,67%

Grupo Caixa Seguros

-3,13%

Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Ind. e Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa

-----------

Conversi bilidade
-10%
-----------

0,00%
1,88%
0,79%

0,21%
0,00%
0,05%

-0,24%
0,00%
-0,06%

-0,50%

0,50%

0,16%

-0,18%

1,96%

-7,24%

7,24%

---

---

-3,34%

3,82%

-8,06%

8,12%

---

---

0,68%

-6,70%

6,61%

-8,17%

8,17%

---

---

3,46%

-3,88%

4,35%

-3,09%

3,10%

0,04%

-0,05%

Taxa

Conversibilidade
10%

Notas:
a) As Empresas Caixa Capitalização e Caixa Consórcios não possuem produtos que atendam a definição de contrato de seguro segundo o CPC e por isso não constam nas
análises de sensibilidade;
b) Os contratos de resseguros são negociados na forma de Excesso de Danos (Resseguro de Catástrofe de Riscos Pessoais e Patrimoniais). Na construção dos quadros
demonstrados nessa Seção levamos em conta o histórico de cessão de prêmios e recuperação de sinistros para estimar o efeito nos resultados Brutos e Líquidos de
Resseguro; Registre-se, também, que temos resseguro na modalidade Quota Parte em ramos com baixo volume histórico de operações;
c) Risco: coberturas adicionais de risco dos produtos de Previdência;
d) Taxa de Juros: “+1%” e “-1%” na curva de taxa de desconto utilizada nas projeções;
e) Resgates/Cancelamento: “+10%” e “-10%” nas curvas de Resgates (totais e parciais) utilizadas na CVP (Caixa Vida e Previdência) e nas Curvas de Permanência dos
produtos da Caixa Seguros;
f) Mortalidade: “+5%” e “-5%” na probabilidade de morte das tábuas quando for o caso ou na sinistralidade geral dos produtos; e
g) Conversibilidade: “+10%” e “-10%” nos índices de conversibilidade em renda média por tipo de produto baseado na experiência da companhia.
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Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Ind. e
Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa
1%
-1,51%

31/12/2016
Resgate /
Resgate /
Taxa
Cancelamento Cancelamento
-1%
10%
-10%
1,59%
-1,10%
1,15%

Mortalidade /
Sinistralidade
5%
-8,86%

Mortalidade /
Sinistralidade
-5%
8,90%

Conversibilidade
10%
---

Conversi bilidade
-10%
---

0,21%

-0,21%

-4,64%

5,09%

-4,33%

4,34%

---

---

-1,09%
-0,95%
-0,92%

1,11%
0,97%
0,98%

0,00%
0,07%
-2,17%

0,00%
-0,07%
2,34%

-11,10%
-2,47%
-7,35%

11,10%
2,47%
7,39%

-------

-------

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

1,83%
-4,80%
-1,29%

-2,18%
5,39%
1,35%

-7,71%
-8,57%
-6,87%

8,67%
10,03%
7,74%

0,00%
-1,76%
-0,74%

0,00%
1,76%
0,74%

0,41%
0,00%
0,05%

-0,46%
0,00%
-0,06%

0,33%

-0,47%

-7,71%

8,74%

-0,38%

0,39%

0,31%

-0,37%

Caixa Saúde

-0,53%

0,53%

-1,61%

1,60%

-8,51%

8,51%

---

---

0,59%

-0,60%

-4,59%

5,04%

-5,09%

5,09%

---

---

Odonto Empresas

-0,15%

0,15%

-5,60%

5,07%

-3,87%

3,87%

---

---

Grupo Caixa Seguros

-0,39%

0,36%

-4,57%

5,11%

-4,52%

4,54%

0,10%

-0,12%

Previsul

Notas:
a) As Empresas Caixa Capitalização e Caixa Consórcios não possuem produtos que atendam a definição de contrato de seguro segundo o CPC e por isso não constam nas
análises de sensibilidade;
b) Os contratos de resseguros são negociados na forma de Excesso de Danos (Resseguro de Catástrofe de Riscos Pessoais e Patrimoniais). Na construção dos quadros
demonstrados nessa Seção levamos em conta o histórico de cessão de prêmios e recuperação de sinistros para estimar o efeito nos resultados Brutos e Líquidos de
Resseguro; Registre-se, também, que temos resseguro na modalidade Quota Parte em ramos com baixo volume histórico de operações;
c) Risco: coberturas adicionais de risco dos produtos de Previdência;
d) Taxa de Juros: “+1%” e “-1%” na curva de taxa de desconto utilizada nas projeções;
e) Resgates/Cancelamento: “+10%” e “-10%” nas curvas de Resgates (totais e parciais) utilizadas na CVP (Caixa Vida e Previdência) e nas Curvas de Permanência dos
produtos da Caixa Seguros;
f) Mortalidade: “+5%” e “-5%” na probabilidade de morte das tábuas quando for o caso ou na sinistralidade geral dos produtos; e
g) Conversibilidade: “+10%” e “-10%” nos índices de conversibilidade em renda média por tipo de produto baseado na experiência da companhia.
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riscos e controles internos
Descrição/Tipo
DI - Compromissos /
Compra
Total

Descrição/Tipo
DI - Compromissos /
Compra
Total

Descrição/Tipo
DI - Compromissos /
Compra
Total

Descrição/Tipo
DI - Compromissos /
Compra
Total

Caixa Seguros - Controladora
Cenário
Cenário
Risco
Provável
Possível
Alta de
(1.879)
(1.970)
Juros
(1.879)
(1.970)

31/12/2017
CaixaSeguros - Consolidado
Cenário
Cenário
Risco
Provável
Possível
Alta de
(11.432.126) (12.106.060)
Juros
(11.432.126) (12.106.060)

Cenário
Remoto
(2.034)
(2.034)

Cenário
Remoto
(12.598.793)
(12.598.793)

31/12/2016
Caixa Seguros - Controladora
Cenário
Cenário
Risco
Provável
Possível
Alta de
(784)
(3.334)
Juros
(784)
(3.334)

Cenário
Remoto
(5.158)

31/12/2016
Caixa Seguros - Consolidado
Cenário
Cenário
Risco
Provável
Possível
Alta de
(358.928) (1.586.373)
Juros
(358.928) (1.586.373)

Cenário
Remoto
(2.522.050)

(5.158)

(2.522.050)

l.1.2) Caixa Seguros – Teste de adequação dos passivos (TAP) e provisões técnicas

DOCS - 10522618v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 96 de 333

(ETTJ) definidas pela SUSEP, conforme determina a legislação. No cálculo atuarial
das estimativas correntes dos fluxos de caixa foram consideradas premissas
atuariais realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida. Para o cálculo
das estimativas de sobrevivência e de morte, foram utilizadas as tábuas BR-EMS,
vigentes no momento da realização do teste.
Como conclusão dos testes realizados não foram encontradas insuficiências em
nenhum dos agrupamentos analisados, para os períodos apresentados, exceto para
o grupo de Seguro Habitacional Fora do SFH (ramos 1061/1065/1068). A
insuficiência observada para o grupo em questão, no valor de R$ 903 milhões, foi
provisionada integralmente dentro da PCC (Provisão Complementar de Cobertura)
conforme estabelece a legislação vigente, acarretando em provisionamento
incremento de saldo na ordem de R$ 80 milhões na referida provisão. Informamos
que a Caixa Seguros não aplicou o teste de adequação de passivos aos contratos e
certificados relativos aos ramos DPVAT e DPEM por serem imateriais.
Em função da legislação da SUSEP até o final do exercício de 2018 será obrigatória
a compensação, entre todos os ramos, de eventuais insuficiências com as
suficiências encontradas. A Caixa Seguros ainda não finalizou os estudos para
determinar o impacto dessa nova regra.
O Estudo atuarial contendo o TAP foi assinado pelo Atuário Técnico Responsável e
pelo Diretor Técnico estando disponível na sede da Caixa Seguros para o órgão
regulador e demais fiscalizações.
l.2)

PAN Seguros – Gerenciamento de riscos

A área de Governança, Riscos e Compliance (GRC) da PAN Seguros é a responsável
por identificar, monitorar, avaliar e acompanhar o gerenciamento dos riscos
inerentes às atividades operacionais da Seguradora por meio do desenvolvimento e
manutenção de uma estrutura de controles internos efetiva que mitigue os riscos
identificados e dê o suporte necessário às demais áreas operacionais visando o uso
eficiente dos recursos próprios e de terceiros com vistas a maximizar o benefício
dos acionistas, administradores, segurados, fornecedores e colaboradores da
Seguradora. A PAN Seguros em virtude de suas atividades operacionais tem
exposição às seguintes categorias de risco: Risco de Seguros, Risco Operacional,
Risco Subscrição, Risco Financeiro e Risco de Capital. A Seguradora estabelece
diretrizes para a identificação, monitoramento, avaliação e gerenciamento de cada
uma destas categorias de risco, conforme apresentado a seguir.
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

I.

Risco de Seguros

O principal risco relacionado a seguros é de que a frequência ou severidade dos
sinistros ocorridos seja maior do que o estimado. O risco de seguro inclui a
possibilidade razoável de perda significativa devido à incerteza na frequência da
ocorrência e severidade dos sinistros.
O gerenciamento do risco de seguros consiste na aplicação da teoria da
probabilidade e de critérios atuariais na precificação, que considera o valor do
prêmio de seguro, bem como o adequado provisionamento das reservas técnicas.
No momento da contratação de um contrato de seguro, o segurado transfere para a
Seguradora (subscritor), o risco da ocorrência do sinistro sobre o bem segurado e
esta assume a responsabilidade por indenizar o segurado no caso da ocorrência de
sinistro durante o período de vigência da apólice em virtude do recebimento do
montante de prêmio pago pelo segurado.
II.

Risco Operacional

O risco operacional está relacionado à possibilidade de perdas ocorridas por falha,
deficiência ou inadequação de processos internos, sistemas operacionais, falha de
pessoas ou de evento externo.
O gerenciamento do risco operacional é realizado periodicamente em conjunto com
as áreas da PAN Seguros, por meio da matriz de risco revisada anualmente,
visando a construção de uma estrutura de governança e controles internos efetiva
e por meio do banco de dados de perdas operacionais onde é realizado um
mapeamento das principais perdas operacionais que a PAN Seguros está exposta.
Os controles para mitigação dos riscos operacionais são testados e revisados
periodicamente e, sempre que necessário, são solicitadas melhorias nos controles.
Além disso, anualmente ou sempre que há necessidade é realizada a atualização do
sistema normativo que estabelece diretrizes com as melhores práticas de
governança a serem seguidas, bem como do Plano de Continuidade de Negócios
(PCN).
III.

Risco de Subscrição

O risco de subscrição é oriundo de uma situação econômica adversa, que contraria
tanto as expectativas da PAN Seguros quanto às incertezas existentes na definição
de premissas atuariais que são base para precificação, contemplando o valor de
prêmio e a adequada constituição das provisões técnicas, ou seja, é o risco de que
a frequência ou severidade dos sinistros que venham a ocorrer sejam maiores do
que os que foram inicialmente estimados pela PAN Seguros.
Os principais objetivos da análise de subscrição são: Fornecer subsídios para a
adequada aceitação de riscos pela PAN Seguros com base em seu apetite de risco,
contemplando precificação, limites de retenção e aceitação por carteira/ramo;
Verificar a necessidade de pulverização do risco a ser aceito por meio da
contratação de resseguro/cosseguro para determinada carteira/ramo de forma a
reduzir o impacto de riscos isolados; Garantir o alcance de resultado operacional.
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As principais exposições relacionadas ao risco de subscrição são:
• Precificação ou subscrição (aceitação de risco) inadequada;
• Pulverização ou transferência de risco por meio de resseguro/cosseguro
inadequada;
• Flutuações na frequência e severidade nos eventos ocorridos ou no
pagamento de indenização em relação ao que foi estimado inicialmente;
• Insuficiência ou supervalorização na constituição de Provisão Técnicas.
O gerenciamento do risco de subscrição é realizado por meio das seguintes etapas
do processo de aceitação de riscos da PAN Seguros:


Desenvolvimento do produto com apoio de metodologia atuarial adequada e
em linha com as demandas regulatórias vigentes e que deve contemplar:
avaliação, mensuração e precificação adequada do risco sob análise para
aceitação, incluindo a Nota Técnica Atuarial, Condições Gerais do produto e
Limite de Retenção por carteira/ramo;



Meios de comercialização do produto;



Análise de aceitação em linha com o apetite de risco da PAN Seguros; e



Avaliação da sinistralidade esperada para a carteira/ramo.

A PAN Seguros realiza operações de resseguro com os objetivos de pulverizar e
transferir parte do risco com vistas a manter/aumentar a capacidade da PAN
Seguros para assumir riscos; garantir resultado operacional; e reduzir o impacto de
possíveis desvios na sinistralidade apresentada pela carteira/ramo;
No quadro a seguir são apresentados os principais resseguradores com os quais a
PAN Seguros mantém contrato em 31 de dezembro de 2017.
Ressegurador
Austral Resseguradora S.A.
BTG Pactual Resseguradora S.A.
IRB Brasil Resseguros S.A.

IV.

Classificação
Local
Local
Local

Risco financeiro

Os riscos relacionados a carteira de investimentos são acompanhados mensalmente
pela Diretoria Financeira da PAN Seguros com base nas diretrizes estabelecidas na
Política de Investimento a qual é revisada periodicamente. O risco financeiro é
dividido em riscos de crédito, liquidez e mercado.
V.

Risco de crédito

O risco de crédito está relacionado à possibilidade de perdas financeiras
decorrentes do não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas obrigações
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financeiras junto à PAN Seguros ou à deterioração na classificação de risco de um
tomador ou contraparte, por agências de rating que possa comprometer o
cumprimento de suas obrigações.
A PAN Seguros adota um perfil conservador em seus investimentos, tendo sua
carteira composta em sua maior parte por títulos públicos, em razão disso, a
classificação do risco de crédito da carteira de investimento é avaliada pela PAN
Seguros como baixo. A política de Investimento foi elaborada em linha com os
limites de alocação por emissor e modalidade de investimento estabelecidos na
Resolução CMN 4.484/2016.
A PAN Seguros opera principalmente nos ramos de massificados, que tem por
característica um estipulante (pessoa jurídica) como responsável pelo repasse dos
prêmios de seguros. A avaliação da qualidade de crédito dos emissores e das
contrapartes é baseada, principalmente, em níveis de crédito reconhecidos e outras
informações públicas disponíveis.
O gerenciamento do risco de crédito adotado pela PAN Seguros é um processo
contínuo e considera o monitoramento periódico dos tomadores e contrapartes com
os quais a PAN Seguros mantém compromissos junto às agências de rating (Fitch
Ratings ou equivalente).
VI.

Risco de liquidez

Periodicamente a PAN Seguros avalia seus ativos (carteira de investimento, créditos
das operações com seguro e resseguro, ativos de resseguro, caixa e equivalentes
de caixa) e passivos (provisões técnicas, saldo de contas a pagar, débitos das
operações com seguros e resseguros e depósito de terceiros), por meio do fluxo de
caixa contratual não descontado.
A Gestão de risco de liquidez é efetuada pela seguradora através do monitoramento
do cumprimento da legislação emitida pela SUSEP e CMN principalmente no que diz
respeito a cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores, suficiência de
capital e solvência.
VII.

Risco de mercado

O risco de mercado está associado a perdas potenciais em decorrência de
exposições relacionadas aos fatores de risco decorrentes da composição da carteira
de investimentos, tais como: taxa de juros, índice de preços e oscilação no preço
de ações e debêntures.
O gerenciamento do risco de mercado é realizado com o objetivo de monitorar as
exposições às quais a PAN Seguros está sujeita, sendo os principais fatores de
risco:


Taxas de juros: riscos de taxa de juros diferentes na precificação de ativos e
passivos, bem como de oscilações inesperadas na inclinação, curvatura e/ou
convexidade das estruturas a termo vigentes no mercado e de alterações
nas correlações entre diferentes taxas de juros;
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Índice de Preços: risco de oscilação nos índices de preço, tais como o Índice
Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA);



Preço de ações: risco de perda em virtude da oscilação no preço das ações
em que a PAN Seguros tenha exposição.

Análise de sensibilidade de Risco de Mercado
O risco de mercado é mensurado por meio do VaR (Value at Risk) com o objetivo
de avaliar o impacto desses fatores de risco (taxa de juros, índice de preços e preço
de ações) sob condições normais e de estresse para a carteira de investimentos,
representando a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo (1 dia útil) e
associado a um intervalo de confiança (95%).
Risco de capital
A PAN Seguros mantém capital em nível suficiente e adequado visando atender as
determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além de maximizar o retorno sobre
o capital de seus acionistas.
l.2.1) PAN Seguros – Análise de sensibilidade
O Teste de Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante
estimado de sinistros declarados no Passivo da PAN Seguros, bem como no
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e no Resultado, quando alterada alguma das
variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa
determinada data base.
Neste contexto, o Teste de Sensibilidade realizado para a PAN Seguros, na data
base de 31 de dezembro de 2017, foi aplicado sobre a Provisão de Sinistros
Ocorridos e Não Avisados (IBNR), a Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) e a
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL), declaradas para todos os ramos
operacionalizados pela PAN Seguros, sendo que os resultados poderão ser vistos a
seguir:
31/12/2017
Premissas Atuariais

Aumento de 5,0% na
Sinistralidade, aplicada à
Provisão de IBNR (1)
Redução de 5,0% na
Sinistralidade, aplicada à
Provisão de IBNR (2)
Aumento de 5,0% na
Sinistralidade, aplicada à
PDR (referente ao IBNR)
(3)
Redução de 5,0% na
Sinistralidade, aplicada à
PDR (referente ao IBNR)

Passivo
(9)

Ativo
(10)

PLA

31/12/2016
Resultado
(11)

Passivo
(9)

Ativo
(10)

PLA

Result
ado
(11)

5.663

858

2.643

2.643

4.664

827

2.302

2.302

(5.663)

(858)

(2.643)

(2.643)

(4.664)

(827)

(2.302
)

(2.302
)

424

69

195

195

30

5

15

15

(424)

(69)

(195)

(195)

(30)

(5)

(15)

(15)
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(4)
Aumento de 0,5% no
Índice de Inflação,
aplicado sobre a PSL (5)
Redução de 0,5% no
Índice de Inflação,
aplicado sobre a PSL (6)
Aumento de 0,5% no
Índice de Inflação,
aplicado sobre a PDR
(referente à PSL) (7)
Redução de 0,5% no
Índice de Inflação,
aplicado sobre a PDR
(referente à PSL) (8)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

419

187

128

128

281

47

129

129

(419)

(187)

(128)

(128)

(281)

(47)

(129)

(129)

23

3

11

11

9

1

5

5

(23)

(3)

(11)

(11)

(9)

(1)

(5)

(5)

Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade
verificada da Provisão de IBNR e mantendo as demais variáveis aplicadas às
respectivas datas base analisadas.
Reduzindo em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade verificada
da Provisão de IBNR e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas
datas base analisadas
Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade da PDR
(referente ao IBNR) e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas
datas base analisadas.
Reduzindo em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade da PDR
(referente ao IBNR) e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas
datas base analisadas.
Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre
os sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a
Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as
demais variáveis.
Redução de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre
os sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a
Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as
demais variáveis.
Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre
os sinistros pendentes de pagamento, constantes da PDR (referente à PSL)
declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais
variáveis.
Redução de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre
os sinistros pendentes de pagamento, constantes da PDR (referente à PSL)
declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais
variáveis.
Valores que deverão ser adicionados ao passivo da seguradora, para apurar o
impacto causado no Patrimônio Líquido e no Resultado.
Valores que deverão ser adicionados ao ativo da seguradora, para apurar o
impacto causado no Patrimônio Líquido e no Resultado.
Valores obtidos após a dedução do Imposto de Renda e Contribuição Sindical.

l.2.2) PAN Seguros – Teste de adequação dos passivos (TAP) e provisões técnicas
Conforme disposto na Circular SUSEP Nº 517/2015 e alterações, que institui o teste
de adequação de passivos para fins de elaboração das demonstrações financeiras e
definiu regras e procedimentos para a sua realização, a seguradora deve avaliar se
o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa
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futuros de seus contratos de seguro. Se a diferença entre o valor das estimativas
correntes dos fluxos de caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na
data base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis
diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à
sociedade supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar de
Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente das provisões de PPNG,
PMBaC e PMBC, as quais possuem regras de cálculos rígidas, que não podem ser
alteradas em decorrência de insuficiências. Os ajustes decorrentes de insuficiências
nas demais provisões técnicas apuradas no TAP devem ser efetuadas nas próprias
provisões. Nesse caso, a Seguradora deverá recalcular o resultado do TAP com
base nas provisões ajustadas, e registrar na PCC apenas a insuficiência
remanescente.
O TAP foi elaborado bruto de resseguro, e para a sua realização a seguradora
considerou a segmentação estabelecida pela Circular SUSEP Nº 517/2015, ou seja,
entre Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos; posteriormente, entre seguros de
Danos e seguros de Pessoas e, por fim, entre Prêmios Registrados e Prêmios
Futuros, excluindo-se as operações com seguro DPVAT.
Para a elaboração dos fluxos de caixa considerou-se a estimativa de prêmios,
sinistros, despesas e impostos, mensurados na data base de dezembro de 2017,
descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ),
com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de Svensson para
interpolação e extrapolação das curvas de juros e o uso de algoritmos genéricos em
complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para a
estimação dos parâmetros do modelo.
Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Pan Seguros
de data base de 31 de dezembro de 2017, concluiu-se que o seu passivo por
contrato de seguro está adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer e de
Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões constituídas,
deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente
relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostraram superiores aos
valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram elaborados em conformidade
com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP Nº 517/2015,
alterada pela 521/2015.
Por fim, esclarecemos que não houve alterações nos critérios de apuração das
premissas atuariais do TAP de data base 31 de dezembro de 2017, quando
comparado com o TAP de data base 31 de dezembro de 2016.
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Data de Constituição do Emissor

21/05/2015

Forma de Constituição do Emissor

A Caixa Seguridade é uma sociedade por ações, constituída na forma prevista
do artigo 251 da Lei das S.A.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

17/12/2015
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6.3. Breve histórico do emissor
A Caixa Seguridade foi constituída em 21 de maio de 2015, como uma subsidiária
integral da CAIXA, tendo incorporado em 30 de junho de 2015, mediante a versão de
parcela do acervo líquido da Caixa Participações S.A. (“CaixaPar”) em sua cisão parcial,
as participações na Caixa Seguros (48,21%), na PAN Corretora (49%) e na PAN Seguros
(48,99%), sendo que as participações na PAN Corretora e na PAN Seguros foram
utilizadas para aumentar o capital social da Caixa Holding Securitária, subsidiária
integral da Companhia, em 28 de julho de 2015.
A criação da Companhia teve por objetivo: (i) consolidar, sob uma única sociedade,
todas as atividades da CAIXA nos ramos de seguros, capitalização, previdência
complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins, incluindo quaisquer
expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou não; (ii)
proporcionar ganhos de escala nessas atividades e em suas operações; e (iii) obter
reduções de custos e despesas no segmento de seguridade.
A Companhia possui como objeto social participar, direta ou indiretamente, como
acionista, sócia ou quotista, do capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior,
cujo objeto seja: (i) a estruturação e comercialização de seguros de pessoas, de
patrimônio, rural, de crédito, garantia, de automóveis ou qualquer outro tipo de seguro;
(ii) a estruturação e comercialização de planos de previdência complementar bem como
demais produtos e serviços admitidos às sociedades de previdência complementar; (iii) a
estruturação e comercialização de planos de capitalização, bem como demais produtos e
serviços admitidos às sociedades de capitalização; (iv) estruturação e administração de
grupos de consórcios e comercialização de cotas, próprios ou de outras administradoras
de consórcio; (v) a corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos
de capitalização, planos de previdência complementar aberta e administração de bens;
(vi) a administração, comercialização ou disponibilização de seguros ou planos privados
de assistência médica e odontológica a pessoas jurídicas e/ou físicas; (vii) efetuar
operações de resseguro e retrocessão no País e no Exterior; (viii) a realização de
quaisquer atividades reguladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
pela Agência Nacional de Saúde – ANS ou pelo Banco Central do Brasil, relativos a grupo
de consórcios; (ix) a prestação de serviços complementares ou relacionados àqueles
empreendidos pelas sociedades citadas nos itens anteriores, bem como serviços a
entidades financeiras; e (ix) a participação em sociedades voltadas para as finalidades
anteriormente referidas.
A Caixa Seguridade possui o direito exclusivo, até 2050, renovável por períodos
sucessivos de 35 anos enquanto permanecer sob o controle da CAIXA, de acessar a base
de clientes da CAIXA e de explorar economicamente a marca “CAIXA” e a Rede de
Distribuição da CAIXA, assim entendida como toda a rede de agências próprias da
CAIXA, os revendedores lotéricos, os correspondentes bancários, o internet banking e
outros canais de distribuição da CAIXA (“Rede de Distribuição da CAIXA”), podendo,
inclusive, negociar mediante remuneração, o direito de acesso à Rede de Distribuição da
CAIXA para a comercialização de produtos de seguridade.
A Caixa Seguridade acredita que sua posição de destaque no mercado de seguros
brasileiro tem como principais fundamentos (i) a exclusividade para negociar o acesso à
Rede de Distribuição da CAIXA e o respectivo direito ao recebimento de tarifa em
contrapartida à permissão de uso dessa Rede de Distribuição; (ii) a qualidade dos
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produtos de seguros que oferta; e (iii) a comercialização de seus produtos, por meio de
sistema de Bancassurance, na Rede de Distribuição da CAIXA e nos canais de
distribuição do PAN (“Rede de Distribuição do PAN”).
Além da Rede de Distribuição da CAIXA e da Rede de Distribuição do PAN, a Caixa
Seguridade conta, por meio da Wiz Soluções e da PAN Corretora, com uma rede de
corretores próprios e de empresas associadas em todo o território nacional. A
Companhia acredita, ainda, que pode ampliar sua capacidade de distribuição por meio
dos diversos canais de distribuição, em especial, nos 24,5 mil correspondentes CAIXA
Aqui e lotéricos.
As principais fontes de receita da Caixa Seguridade são as derivadas dos investimentos
em operações de seguros, dos investimentos em corretagem de seguros e da tarifa de
acesso à rede de distribuição e uso da marca, em decorrência do direito que possui de
explorar economicamente o acesso ao balcão da CAIXA, para fins de distribuição e venda
de produtos de seguridade.
Embora a Companhia tenha sido criada recentemente, a atuação de sua controladora na
área de seguros, previdência aberta, capitalização, consórcios e seguros
saúde/odontológicos (por meio de empresas em que a Companhia agora possui
participação), iniciou-se há mais de 50 anos.
Caixa Seguros
A venda de seguros na CAIXA iniciou oficialmente no dia 22 de maio de 1967 com a
criação da SASSE Companhia Nacional de Seguros Gerais (“SASSE”).
A companhia especializada em operações no ramo securitário de interesse da CAIXA, de
seus clientes e empregados, tinha como principais acionistas a CAIXA e a Fundação
Nacional dos Economiários Federais (FUNCEF).
Na época da fundação, a SASSE trabalhava prioritariamente com quatro tipos de
apólices de seguros, sendo elas: (i) acidentes de trabalho; (ii) incêndio; (iii) vida; e (iv)
invalidez permanente; tendo a ampliação deste portfólio ocorrida na década de 1990.
Em 1991, a SASSE passou a administrar também os seguros habitacionais da CAIXA,
ganhando maior visibilidade no mercado de seguros. Em seguida, lançou o seguro de
automóvel e o bilhete de acidentes pessoais.
Após uma grande campanha de mídia, em 2000, a SASSE passou a adotar o nome de
Caixa Seguros e fundou mais uma subsidiária integral, a Caixa Vida & Previdência S.A..
Em 2001 foi estabelecido um acordo, por um prazo de 20 anos, entre a CAIXA e a CNP
Assurances, visto que esta última adquiriu da FUNCEF 51,75% do capital social da Caixa
Seguros. O restante do capital social da Caixa Seguros está atualmente dividido entre a
Companhia (48,21%) e o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social (0,04%).
Sendo assim, foi celebrado um acordo de acionistas entre a CAIXA e a CNP Assurances,
por meio do qual foi estabelecido o direito de exclusividade da Caixa Seguros na
comercialização de produtos que tenham qualquer relação com seguros nas agências da
CAIXA.
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Essa parceria é organizada por meio da Caixa Seguros, uma sociedade por ações que
tem por objetivo a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras. Com
51,75% do capital social a CNP Assurances é a controladora da Caixa Seguros.
Com a criação da Caixa Seguridade, esta passou a fazer parte do referido acordo de
acionistas.
A Caixa Seguros Holding S.A. atualmente possui participação nas seguintes companhias:
a.
Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. – É subsidiária integral da Caixa
Seguros Holding S.A. e tem como objeto social a participação em outras sociedades que
atuam no segmento regulado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
(“Caixa Seguros Participações Securitárias”):
a1.
Caixa Seguradora S.A. - É subsidiária integral da Caixa Seguros
Participações Securitárias Ltda., tendo como objeto social a exploração de
seguros dos ramos de vida, habitacional, prestamista, residencial e outros ramos
elementares (“Caixa Seguradora”);
a2.
Caixa Vida e Previdência S.A. - É subsidiária integral da Caixa Seguros
Participações Securitárias Ltda. e tem como objeto social a comercialização de
produtos de previdência complementar (“Caixa Vida e Previdência”);
a3.
Caixa Capitalização S.A. – Foi constituída em julho de 1997, é controlada
diretamente pela Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. (51% do capital
social) e indiretamente pela Caixa Seguros e tem como objeto social a
comercialização de produtos de capitalização (“Caixa Capitalização”);
a4.
Caixa Consórcios Administradora de Consórcios S.A. – Foi constituída em
16 de outubro de 2002, é uma subsidiária integral da Caixa Seguros e tem como
objeto social a administração de grupos de consórcios para aquisição de bens
móveis e imóveis e serviços (“Caixa Consórcios”);
a5.
Youse Seguradora Participações Ltda. – Constituída em 20 de maio de
2016, é subsidiária integral da Caixa Seguros e tem como objeto social participar
em outras sociedades como sócia ou acionistas, no país ou no exterior. A Caixa
Seguros ingressou com pedido de autorização de constituição para seguradora
denominada Youse, sob o processo Susep n° 15414.630784/2017-67, aprovado
em 23 de março de 2018 por meio da Portaria nº 7.087 (“Youse”);
a6.
Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A.– Fundada em 1º de agosto
de 1906, sua a aquisição ocorreu em maio de 2013, tendo sido aprovada em
janeiro de 2014 pela SUSEP, por meio da Portaria nº 5.688/14. É subsidiária
integral da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. e controlada indireta da
Caixa Seguros, tendo como objeto social a exploração de seguros de pessoas
(vida, acidentes pessoais, rendas por incapacidade e por internação hospitalar)
(“Previsul”);
b.
Caixa Seguros Especializada em Saúde S.A. - Foi constituída em 23 de fevereiro
de 2011 e autorizada a operar nos ramos de saúde e odontológico pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS em 25 de julho de 2011. É uma subsidiária integral da
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Caixa Seguros e tem como objeto social a atuação como seguradora especializada em
seguro-saúde (“Caixa Seguros Saúde”);
c.
Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda. – É subsidiária integral da Caixa
Seguros e tem como objeto social a participação em outras sociedades (“Caixa Seguros
Participações em Saúde”);
c1.
Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. – Adquirida em setembro de
2014, é subsidiária integral da Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda. e tem
como objeto social a atuação como operadora especializada em seguros
odontológicos (“Odonto Empresas”);
d.
Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda. - Foi constituída em 01 de setembro
de 1999, é uma subsidiária integral da Caixa Seguros e tem como objeto social a
prestação de serviços em assessoria e consultoria em seguros, previdência, saúde,
capitalização, cessão de ativos financeiros, atuando como parceira da CAIXA no
desenvolvimento de projetos de Previdência Privada para estados e municípios (“Caixa
Seguros Assessoria”);
e.
CNPX S.A.S. – Subsidiária integral da Caixa Seguros, foi constituída em 11 de
setembro de 2015. Situada na Colômbia e ainda em fase pré-operacional, tem como
objetivo a participação em empresas seguradoras (“CNPX Colômbia”); e
f.
Wiz Soluções e Corretagens de Seguros S.A. - A Caixa Seguros possui 25% de
participação na WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S.A., uma companhia aberta que
desenvolve e implementa soluções para potencializar negócios, combinando serviços
financeiros e de seguros com as necessidades dos clientes (“Wiz Soluções”). Atua
principalmente como a corretora de seguros da Caixa Seguradora, e opera com
exclusividade na comercialização dos produtos de Seguros, Previdência, Capitalização e
Consórcios, nos canais de vendas da CAIXA.
Caixa Holding Securitária
A Caixa Holding Securitária foi criada em 21 de maio de 2015, sob a denominação de
Caixa Operadora de Seguros S.A, como uma subsidiária integral da CAIXA, por meio da
escritura pública de constituição, arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal.
Em 26 de junho de 2015, as ações da Caixa Holding Securitária detidas pela CAIXA
foram transferidas à Caixa Seguridade por meio de um aumento de capital desta última.
No dia 28 de julho de 2015, a empresa teve seu nome alterado de Caixa Operadora de
Seguros S.A. para a Caixa Holding Securitária S.A. e o seu objeto social passou a prever
a participação exclusiva em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de
Seguros Privados.
No mesmo dia 28 de julho de 2015, em assembleia geral extraordinária, a Caixa Holding
Securitária teve seu capital aumentado de R$ 100.000,00 (cem mil) para R$
363.739.918,49 (trezentos e sessenta e três milhões, setecentos e trinta e nove mil,
novecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) por meio da conferência pela
Caixa Seguridade ao capital social da Caixa Holding Securitária das ações da PAN
Seguros e das cotas da PAN Corretora pelos seus valores patrimoniais, conforme
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atestado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes mediante laudo de
avaliação de 30 de junho de 2015.
PAN Corretora e PAN Seguros
A PAN Corretora foi constituída em 12 de julho de 2011 pelo Banco Panamericano
possuindo como escopo a corretagem e a administração de seguros, em todas as
modalidades permitidas pela legislação vigente, principalmente: (a) seguros de danos;
(b) seguros de pessoas; (c) planos de previdência complementar aberta; e (d)
participação em outras sociedades, simples ou empresárias, como sócia, acionista,
quotista, debenturistas, fundos de investimentos e empreendimentos imobiliários de
maneira geral, exceto em sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização ou
entidade aberta de previdência complementar.
A PAN Seguros é uma sociedade anônima fechada e tem como objetivo a exploração nos
segmentos de Seguros de Pessoas (jurídicas e físicas), Prestamista, Habitacional, Danos
Pessoais (DPVAT) e em outubro de 2013 foi autorizada pela SUSEP a operar em seguros
de Danos.
Em 21 de agosto de 2014, o Conselho de Administração do Banco Panamericano aprovou
a alienação de (i) 339.205.532 ações ordinárias e 104.721 ações preferenciais,
representativas de 99,99% do capital social da PAN Seguros, à BTG Pactual Seguradora
S.A. uma sociedade controlada pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”); e (ii)
305.999 quotas de emissão da PAN Corretora, representativas de 99,99% do capital
social da Pan Corretora, ao BTG Pactual e à CaixaPar, pelo valor total combinado de
R$580.000.000,00, que foi atualizado pela variação do CDI até 29 de dezembro de 2014
quando, após a satisfação das condições precedentes estabelecidas no contrato de
compra e venda, a operação foi concluída.
Atualmente, o BTG Pactual possui participação de 51% e a Caixa Securitária de 49% na
PAN Corretora. Conforme descrito acima, a participação da CaixaPar na PAN Corretora
foi transferida para a Caixa Seguridade em 30 de junho de 2015 e, em seguida, para a
Caixa Holding Securitária em 28 de julho de 2015, sendo o controle exercido em
conjunto pelo BTG Pactual e pela Caixa Holding Securitária.
Em 30 de junho de 2015, em decorrência do exercício de opção de compra estipulado
pelas partes em 2014, e após aprovação preliminar da SUSEP em 17 de junho de 2015,
a CaixaPar adquiriu 48,99% do capital acionário da PAN Seguros do BTG Pactual, sendo
tal aquisição realizada pelo montante de R$ 336.996 mil, sendo R$ 227.036 mil de
participação do valor justo dos ativos líquidos adquiridos e R$ 109.960 mil a título de
ágio. O ágio é atribuível à forte posição de mercado e à futura rentabilidade esperada da
PAN Seguros, em negócios no mercado de seguros, e à sua força de trabalho, que não
pode ser reconhecida separadamente como um ativo intangível.
Em 19 de junho de 2015, após aprovação preliminar pela SUSEP, a CaixaPar adquiriu
48,99% das ações da PAN Seguros, conforme acordado no contrato de opção de compra
de ações e outras avenças firmado em 21 de agosto de 2014 com o BTG Pactual Holding
de Seguros Ltda. pelo valor de R$ 336.996 mil.
A participação da CaixaPar na PAN Seguros foi transferida para a Caixa Seguridade em
30 de junho de 2015 e, em seguida, para a Caixa Holding Securitária, em 28 de julho de
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2015, sendo o controle exercido em conjunto pelo BTG Pactual e pela Caixa Holding
Securitária.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5.
Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor
relevante, ou de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado
atual de tais pedidos
A Companhia não foi objeto de qualquer pedido de falência ou de recuperação judicial ou
extrajudicial.
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6.6 - Outras informações relevantes
6.6.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Evento Societário Anterior a 2012
Reorganização Societária - Grupo CAIXA
Seguradora
b) Principais condições do negócio
Em dezembro de 2011 houve a criação da
CAIXA Seguros para ser a controladora das
empresas do Grupo CAIXA Seguradora e da
Caixa
Seguros
Participações
Societárias,
empresas do grupo sujeitas ao controle da
SUSEP.
c) Sociedades envolvidas
CAIXA Seguradora;
CAIXA Capitalização;
CAIXA Vida e Previdência;
CAIXA Saúde;
CAIXA Consórcios; e
CAIXA Seguradora Assessoria e Consultora.
d) Efeitos resultantes da operação no quadro Não houve alteração no quadro acionário da
acionário
Companhia
e) Quadro societário antes e depois da Vide itens “b” e “d” acima.
operação
a) Evento
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
7.

Atividades do Emissor

7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e
suas controladas.
Visão Geral
A Caixa Seguridade1 é o quarto maior grupo segurador do País em prêmios,
contribuições e arrecadações, segundo dados de dezembro de 2017 divulgados pela
SUSEP2.
O Grupo Caixa Seguridade é um dos conglomerados com maior crescimento no setor
de seguros, previdência e capitalização em volume de prêmios, arrecadações e
contribuições, com um crescimento superior a 40% no ano de 2017 em comparação
a 2016, segundo dados da SUSEP2, figurando em posição de destaque em cada um
dos seus segmentos de atuação.
Conforme descrito no item 6.3 deste Formulário de Referência, a Companhia
consolida as participações societárias anteriormente detidas por sua controladora,
Caixa Econômica Federal (“CAIXA”) em empresas dos ramos de seguros, previdência
privada, capitalização, consórcio e corretagem de seguros e atua principalmente por
meio do sistema de Bancassurance3, sendo a empresa líder no segmento de seguros
habitacionais por receita, de acordo com dados publicados pela SUSEP 2.
Como uma holding de controle e de forma a cumprir seu objeto social, a Caixa
Seguridade:
(i)
realiza gestão de suas participações societárias, com atuação direta na
administração das empresas operacionais (seguradoras e corretoras), por meio
da indicação de representantes nas diretorias executivas, conselhos e comitês;
(ii)
acompanha e gere as decisões deliberadas pelos conselhos e comitês
técnicos de todas as empresas participadas, por meio de estrutura de
governança corporativa, exercendo ativamente seus direitos de gestão, de
forma compartilhada com os parceiros da Caixa Seguridade em cada empresa,
em conformidade com os acordos societários celebrados com tais empresas;
(iii)
prima pelo fornecimento de todas as informações relevantes para o
mercado por meio de estrutura própria de relacionamento com investidores,
prezando pela transparência e respeito ao investidor;
(iv)
avalia a realização de investimentos, criação de novas empresas,
estruturação de participações e parcerias relacionadas aos negócios de
seguridade, incluindo seguros, resseguros e microsseguros, previdência
complementar aberta, capitalização, planos privados de assistência
odontológica, corretagem de seguros, entre outros;
(v)
monitora constantemente o mercado, identificando e avaliando
possibilidades de negócios, podendo implementar ações de criação e
Incluindo suas coligadas, controladas e controladas em conjunto.
Fonte: http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx.
3
Define-se como sendo uma parceria entre um banco e uma seguradora, para que a seguradora
possa oferecer e comercializar seus produtos através de canais de distribuição do banco.
1
2
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incorporação de empresas, cisão, aumento ou redução de participações em
empresas, holdings ou operacionais, ou ainda aquisição de carteiras de seguros,
previdência complementar aberta, capitalização, planos privados de assistência
odontológica e corretagem de seguros;
(vi)
administra o relacionamento de suas empresas participadas com os
canais de distribuição da CAIXA e de seus parceiros;
(vii) atua de forma conjunta com as empresas operacionais no
desenvolvimento e aprimoramento de soluções, dando ênfase aos aspectos de
pós-venda, atendimento aos clientes e compliance; e
(viii) atua de forma conjunta com as áreas gestoras da CAIXA na definição
das estratégias de comercialização de soluções em seguridade ofertadas pelo
canal bancário.
Por fim, a Caixa Seguridade avalia constantemente as oportunidades de distribuição,
seja por meio da ampliação do portfólio de produtos, seja pela viabilização de novos
canais.
Ranking e Market Share Caixa Seguridade por Região
A Caixa Seguridade ocupa posição de destaque nas regiões em que atua,
apresentando as seguintes posições no ranking da SUSEP em termos de prêmios
totais de seguros, previdência complementar aberta e capitalização:

Fonte: SUSEP em 31/12/2017
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Por sua vez, a tabela abaixo descreve o ranking por região, em termos de prêmios
totais de seguros e contribuições de clientes para os produtos de planos de
previdência (VGBL e PGBL) e capitalização da Companhia (não incluem informações
sobre produtos de resseguros).
Regiões do Brasil
(em milhões de R$, exceto percentuais)
Sul

Sudeste

CentroOeste

Norte

Nordeste

Total

36.458

142.927

18.478

5.000

23.530

226.394

Prêmios
pagos
à
Caixa
Seguradora,
Previsul,
PAN
Seguros

3.514

8.754

3.197

639

2.664

18.769

Total de Market Share

9,64%

6,12%

17,3%

12,79%

11,32%

8,29%

3º

5º

2º

3º

3º

4º

4.015

12.124

1.635

672

2.328

20.777

272

553

147

48

188

1.208

6,78%

4,56%

9,00%

7,12%

8,06%

5,81%

6º

5º

4º

5º

3º

5º

Market Share (Seguro + Prev)
Total de prêmios

Ranking em comparação com
outros concorrentes

Market Share (Capitalização)
Total de
clientes

contribuições

de

Contribuições pagas à Caixa
Capitalização
Total de Market Share
Ranking em comparação com
outros concorrentes

Ramos das controladas em conjunto e coligadas
Ramo de Seguros
Responsável por mais da metade do resultado das investidas da Caixa Seguridade,
compreende grande diversidade de produtos e serviços disponibilizados pelas
empresas que compõem as holdings Caixa Seguros e Caixa Holding Securitária, tais
como: seguros de vida, acidentes pessoais, automóveis, empresarial, residencial,
risco de engenharia, habitacional e prestamista.
Na Caixa Seguros estão agrupados os produtos cuja maior parte da comercialização
é originada na Rede de Distribuição da CAIXA, tais como: seguros habitacionais, de
pessoas (vida, acidentes pessoais e prestamistas), danos e riscos diversos.
Na Caixa Holding Securitária estão agrupados os produtos que são
preponderantemente comercializados na Rede de Distribuição do Banco PAN e por
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corretores de mercado, tais como os seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais e
prestamistas) de veículos e danos.
Ramo de Previdência Complementar Aberta
Os negócios de previdência complementar aberta estão concentrados na investida
Caixa Vida e Previdência, empresa vinculada à Caixa Seguros, que disponibiliza aos
seus clientes uma linha de produtos nas modalidades PGBL (Plano Gerador de
Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), planos previdenciários que
permitem o acúmulo de recursos por um prazo contratado, diferindo-se pelo modelo
tributário escolhido e disponíveis para pessoas físicas e jurídicas. A comercialização
está direcionada principalmente para os clientes CAIXA.
Ramo de Capitalização
Os produtos de capitalização são aqueles em que parte dos pagamentos realizados
pelo subscritor é usado para formar um capital, segundo as cláusulas e regras
específicas de cada título e que será pago em moeda corrente num prazo máximo
estabelecido, enquanto que o restante dos valores dos pagamentos é usado para
custear os sorteios, quase sempre previstos neste tipo de produto e as despesas
administrativas das sociedades de capitalização.
As soluções de capitalização são fornecidas pela investida Caixa Capitalização,
atuando com planos PM (pagamento mensal – títulos em que há a previsão de um
pagamento a cada mês de vigência do título), PU (pagamento único – título em que
o pagamento é único, tendo sua vigência estipulada na hora da proposta) e títulos
de incentivo (título que está vinculado a um evento promocional de caráter comercial
instituído pelo emitente), que possibilitam a participação em sorteios e o recebimento
do valor pago corrigido ao final do plano, disponíveis para pessoas físicas e jurídicas.
Sua comercialização está voltada principalmente para os clientes da CAIXA.
Ramo de Corretagem de Seguros
A investida PAN Corretora atua na comercialização de seguros habitacionais nos
correspondentes CAIXA Aqui, e de seguros em geral, nos canais de distribuição do
Banco PAN. Os produtos comercializados pela PAN Corretora são, principalmente, da
PAN Seguros.
Em relação à investida Wiz Soluções, as receitas de corretagem advêm da
comercialização de seguros, planos de previdência complementar aberta e
capitalização nos canais de distribuição da CAIXA, em especial, produtos da Caixa
Seguros.
Ramo Seguro Saúde
As soluções de seguro saúde são fornecidas pela investida Caixa Seguros através da
subsidiária Caixa Seguradora Especializada em Saúde, que oferece uma ampla rede
referenciada, com serviços sob medida e opções de cobertura regional ou nacional,
exclusivamente para contratação por pessoas jurídicas.
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Ramo Seguros Odontológicos
O Grupo Caixa Seguros adquiriu em setembro de 2014, a empresa especializada em
Seguros Odontológicos que atua administrando, comercializando ou disponibilizando
os referidos planos com cobertura nacional, rede referenciada de profissionais e
ainda reembolso de valores pagos, destinados à contratação por pessoas físicas e/ou
jurídicas.
Ramo Consórcios
A investida Caixa Consórcios Administradora de Consórcios S.A., oferece soluções em
consórcios (grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, cuja finalidade é formar poupança
comum destinada aquisição de determinados bens), administrando grupos de
consórcios para aquisição de bens móveis e imóveis.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
7.1-A.
a.

Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
interesse público que justificou sua criação

b.
atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização, indicando:
•
os programas governamentais executados no exercício social anterior, os
definidos para o exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios
sociais, critérios adotados pelo emissor para classificar essa atuação como sendo
desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra “a”
•
quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos
incorridos e a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse
de verba pública e financiamento, incluindo as fontes de captação e condições
•
estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho
financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro
das políticas públicas acima referidas
c.

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não se aplica, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas
últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou,
quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as
seguintes informações:
a.

produtos e serviços comercializados

As principais fontes de receita da Caixa Seguridade são as derivadas dos
investimentos em operações de seguros, investimentos em corretagem de seguros e
a chamada receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca, em decorrência
do direito que possui de explorar economicamente o acesso, para fins de distribuição
e comercialização de produtos de seguridade, à Rede de Distribuição da CAIXA.
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de acordo com o
objeto social: i) investimento em participações societárias em outras sociedades e,
ii) de acesso à rede de comercialização e distribuição de seguros, previdência
complementar, planos de capitalização e cotas de grupos de consórcios.
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
As receitas provenientes da remuneração do acesso à rede de distribuição, isto é, a
remuneração paga pela Caixa Seguros e PAN Seguros à Caixa Seguridade, em
decorrência da utilização dos canais de distribuição, marca “CAIXA” e base de clientes
da CAIXA para oferta de seus produtos são contabilizadas nas demonstrações
contábeis da Caixa Seguridade. Por sua vez, o resultado líquido oriundo da
comercialização de produtos e serviços pela Caixa Seguros, PAN Seguros e PAN
Corretora é contabilizado por meio de equivalência patrimonial (“MEP”).
A Companhia apurou em 2017 R$ 506.484 mil como receita de acesso à rede de
distribuição, 32,80% das receitas operacionais e R$ 1.037.635 mil de receita de MEP,
equivalentes a 67,20% das receitas operacionais.
Em 2016 a receita de acesso à rede de distribuição somava R$ 946.777 mil, 25,73%
das receitas operacionais, e a receita de MEP R$ 946.777 mil, 74,27% das receitas
operacionais.
Destaca-se que a Companhia foi criada em 21 de maio de 2015, não apurando receita
nos exercícios anteriores.
c. lucro ou prejuízo resultante de segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
Em 2017 o lucro líquido da Companhia foi de R$ 1.298.850 mil, deste total 75,42%
foi referente à participação da receita de MEP e 24,58% foi referente à receita de
acesso à rede de distribuição.
Em 2016 o Lucro líquido da Companhia foi de R$ 1.089.593 mil, a receita de acesso
à rede de distribuição representou 19,15% do lucro líquido, enquanto a receita de
MEP representou 80,85%.
Destaca-se que a Companhia foi criada em 21 de maio de 2015, não apurando receita
nos exercícios anteriores.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
Por meio de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas, a Caixa
Seguridade oferece produtos nos seguintes ramos: (i) seguros; (ii) previdência
complementar aberta; (iii) capitalização; (iv) corretagem de seguros; (v) seguro
saúde; (vi) seguro odontológico; e (vii) consórcios, conforme descritos abaixo.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondem aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2, descrever:
a.

características do processo de produção

Não há.
b.

características do processo de distribuição

A Companhia valoriza a inovação em soluções e processos, a fim de favorecer a
universalização e a simplificação das formas de contratação, além de promover uma
contínua expansão do conceito de proteção. Nesse sentido, atua em conjunto com
suas empresas investidas no desenvolvimento e aprimoramento de soluções.
Outra característica do processo de comercialização é a atenção aos aspectos de pósvenda e atendimento aos clientes, além de dispor de uma política de controles
internos orientada para a manutenção de compliance das operações. Esses pontos
são de suma importância para manter a competitividade frente aos demais players
do mercado segurador e o pleno cumprimento das determinações dos agentes
reguladores.
O controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência aberta, capitalização
e resseguro é exercido pela SUSEP.
A distribuição dos produtos do Grupo Caixa Seguros, incluindo seguros de vida,
habitacional e rural, previdência e capitalização é realizada pelas subsidiárias da
investida Caixa Seguros Holding S.A. que utilizam, predominantemente, a rede de
agências e demais canais da CAIXA.
Os seguros habitacionais comercializados pela investida PAN Seguros são oferecidos
nos correspondentes bancários da rede da CAIXA enquanto os demais produtos da
empresa são distribuídos principalmente nos canais da rede do Banco PAN.
O desenvolvimento e manutenção de produtos e serviços comercializados nos canais
da rede CAIXA dependem, em grande parte, da sua equipe de tecnologia da
informação.
A CAIXA está presente em praticamente todos os municípios brasileiros, com mais
de 3,4 mil agências e postos de atendimento, 24,2 mil correspondentes CAIXA Aqui
e casas lotéricas, e 31,2 mil máquinas distribuídas nos postos e salas de
autoatendimento, além de 814 outros pontos de atendimentos como caminhões e
agências-barco. O Banco PAN conta com 60 pontos de vendas exclusivos e está
ativamente presente também em 6.093 revendedoras de veículos multimarcas, além
de contar com 764 parceiros em consignados.
Nos termos do Contrato de Outorga (conforme definido no item 7.9 deste Formulário
de Referência), em 30 de junho de 2015 a Caixa Seguridade passou a deter o direito
de exploração econômica do acesso à rede de distribuição da CAIXA, exclusivamente
para fins de comercialização de produtos nos ramos de seguros, capitalização,
previdência complementar aberta, administração de consórcio, corretagem de
seguros e atividades afins.
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No caso da Caixa Seguros, principal coligada da Caixa Seguridade, a rede de agências
da CAIXA – canal bancário – é a principal alternativa de distribuição.
Ramos das controladas em conjunto e coligadas
Ramo de Seguros: Seguros Caixa Seguradora / Seguros em Geral
A rede de agências e demais canais da CAIXA são responsáveis pela distribuição da
maior parcela dos produtos comercializados nesse segmento.
Ramo de Seguros: Caixa Seguradora e PAN Seguros/ Seguros Habitacionais
A rede de agências e correspondentes CCA da CAIXA são responsáveis pela
distribuição da maior parcela dos produtos comercializados nesse segmento.
Ramo de Seguros: Caixa Seguradora/ Seguros de Veículos
Os corretores de mercado e a rede de distribuição da CAIXA são responsáveis pela
distribuição da maior parcela dos produtos comercializados nesse segmento.
Ramo de Previdência Complementar Aberta: Planos de Previdência
A rede de agências e demais canais da CAIXA são responsáveis pela distribuição da
maior parcela dos produtos comercializados nesse segmento.
Ramo de Capitalização: Títulos de Capitalização
A rede de agências e demais canais da CAIXA são responsáveis pela distribuição da
maior parcela dos produtos comercializados nesse segmento.
Ramo de Seguro Saúde e Seguro Odontológico
A rede de agências e demais canais da CAIXA respondem por parte do volume
comercializado de Seguro Odontológico pessoa física. Os seguros destinados à pessoa
jurídica são predominantemente comercializados por corretores especializados, fora
da Rede de Distribuição CAIXA.
Ramo de Consórcio
A rede de agências e demais canais da CAIXA são responsáveis pela distribuição da
maior parcela dos produtos comercializados nesse segmento.
Ramo de Corretagem
A corretagem dos produtos da Caixa Seguros, distribuídos pelos canais da CAIXA, é
realizada pela Wiz Soluções enquanto a corretagem dos produtos da Pan Seguros é
realizada pela Pan Corretora.
c.

características dos mercados de atuação, em especial:
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Ramo de Seguros: Seguros de Vida
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela Susep, em dezembro de 2017, a Caixa
Seguridade4 ocupava a 6ª posição no ranking de faturamento de prêmios diretos de
seguros de vida, com aproximadamente 7,86% de participação de mercado.
(ii)

condições de competição nos mercados

Neste segmento, o comportamento de consumo é influenciado principalmente pelas
condições macroeconômicas (inflação, nível de renda per capita e taxa de juros) e
pelo nível de desenvolvimento do sistema bancário (educação financeira, nível de
automação, etc). As principais vantagens competitivas da Caixa Seguridade em
relação aos seguros de pessoas são: (i) solidez e credibilidade da marca CAIXA; (ii)
capilaridade da rede de distribuição, seja pelas agências e demais pontos de
atendimento da CAIXA, seja pela rede de corretores de seguros credenciados à PAN
Corretora e Wiz Soluções. Os principais concorrentes da Caixa Seguridade são Itaú,
seguido de BB Seguridade, Bradesco e Zurich Santander.
Essa categoria de produtos foi responsável por 18,46% dos prêmios de seguros no
ano de 2017. Nota-se também que a participação do segmento de bancassurance na
venda de produtos Vida apresenta grande relevância, com os cinco maiores atingindo
62,59% no ano de 2017. Acreditamos que este comportamento é explicado pela
grande aderência deste produto aos canais de distribuição de bancassurance, como
agências bancárias, devido à simplicidade de sua estrutura e ao baixo ticket de seus
prêmios, gerando grande volume de vendas pelos players desse segmento. Além
disso, acreditamos que o desempenho deste produto é influenciado positivamente
pela melhor distribuição de renda da população, que tende a aumentar a propensão
das pessoas para compra de seguros Vida.
Ramo de Seguros: Seguros Prestamistas
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela Susep em dezembro de 2017, a Companhia
ocupava a 4ª posição no ranking de faturamento de prêmios de seguros prestamistas,
com aproximadamente 16,51% de participação de mercado.
(ii)

condições de competição nos mercados

Neste segmento, o comportamento de consumo é influenciado principalmente pelas
condições macroeconômicas (inflação, nível de renda per capita e taxa de juros) e
pelo nível de desenvolvimento do sistema bancário (educação financeira, nível de
automação, etc). As principais vantagens competitivas da Caixa Seguridade em
relação aos seguros Prestamistas são: (i) solidez e credibilidade da marca CAIXA; (ii)
capilaridade da rede de distribuição, seja pelas agências e demais pontos de
atendimento da CAIXA, seja pela rede de corretores de seguros credenciados à PAN

4

Nesta seção do Formulário de Referência, sempre que for mencionada a participação da Caixa
Seguridade, ou Companhia, considera-se a participação detidas por suas coligadas e controladas em
conjunto que atuam no segmento referenciado, conforme dados divulgados pela SUSEP.
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Corretora e Wiz Soluções. Os principais concorrentes da Caixa Seguridade são BB
Seguridade, Bradesco, Zurich Santander e Itaú.
Esta categoria de produtos foi responsável por 9,0% dos prêmios diretos de seguros
no ano de 2017, segundo dados da SUSEP, totalizando R$9,5 bilhões no ano.
Nota-se que a participação do segmento de bancassurance na venda de seguros
Prestamista é preponderante, chegando a 72,82%% no ano de 2017. Este seguro
representa uma importante garantia tanto para quem contrata o seguro, pois elimina
o risco de a sua família ter de arcar com a dívida em caso de morte, quanto para o
banco, pois diminui a inadimplência e garante a quitação do crédito em caso de
ocorrência do sinistro, o que acredita-se resultar em alto potencial de penetração
deste produto nas operações de crédito. Seu desempenho é impactado diretamente
pela expansão do crédito para pessoas físicas no Brasil.
Ramo de Seguros: Seguros Habitacionais
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela Susep, em 31 de dezembro de 2017, a
Caixa Seguridade ocupava a 1ª posição no ranking de faturamento de prêmios de
seguros habitacionais, com aproximadamente 64,06% de participação de mercado.
(ii)

condições de competição nos mercados

Neste segmento, o comportamento de consumo é influenciado, principalmente, pelas
condições macroeconômicas (inflação, nível de renda per capita, nível de emprego)
e pelo desempenho do mercado imobiliário. As principais vantagens competitivas da
Companhia em relação aos seguros de danos são: (i) solidez e credibilidade da marca
CAIXA; (ii) capilaridade da rede de distribuição dos produtos, seja pelas agências e
demais pontos de atendimento da CAIXA; (iii) a obrigatoriedade de contratação de
seguros habitacionais para financiamento de imóveis no país; e (iv) a forte presença
da CAIXA no mercado de concessão de crédito para financiamento imobiliário. Os
principais concorrentes da Caixa Seguridade são o Itaú, Bradesco, Zurich Santander
e BB Seguridade.
Esta categoria de produtos foi responsável por 3,58% dos prêmios de seguros diretos
no ano de 2017. Nota-se que a participação do segmento de bancassurance na venda
de seguros Habitacionais é preponderante, com os 5 maiores chegando a 94,86% no
ano de 2017. Por se tratar de um seguro obrigatório, o seu desempenho está
intrinsecamente relacionado à expansão do crédito ao setor imobiliário no Brasil.
Além disso, esse produto se beneficia de políticas governamentais que visam reduzir
o elevado déficit habitacional no Brasil que já foi de 5,2 milhões de domicílios em
2012, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.
Desde 2004, a Caixa Seguradora é líder na venda deste produto no Brasil, tendo sido
capaz de manter uma participação de mercado superior a 60,0% desde 2004,
segundo dados obtidos junto à SUSEP.
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Ramo de Seguros: Seguros de Veículos
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela SUSEP, em dezembro de 2017, a
Companhia era apenas a 11ª no ranking de faturamento de prêmios de seguros de
veículos (desconsiderando-se o DPVAT), com aproximadamente 1,33% de
participação de mercado.
(ii)

condições de competição nos mercados

No segmento de veículos, o comportamento de consumo é influenciado,
principalmente, pelas condições macroeconômicas (inflação, nível de renda per
capita, nível de emprego) e variação do índice de sinistralidade (roubos e furtos). As
principais vantagens competitivas da Companhia em relação aos seguros de veículos
são: (i) solidez e credibilidade das marcas PAN Seguros e CAIXA; (ii) capilaridade da
rede de distribuição das soluções, seja pelas agências e demais pontos de
atendimento da CAIXA, ou ainda pelos canais remotos de atendimento e
comercialização disponibilizados pela Wiz Soluções. Os principais concorrentes da
Caixa Seguridade são a Porto Seguro, BB Seguridade, Bradesco e Sul América.
Esta categoria de produtos foi responsável por 32,15% dos prêmios de seguros
diretos no ano de 2017, segundo dados da SUSEP, apresentando crescimento de
6,68% em relação a 2016. Trata-se de um produto com maior aderência aos canais
tradicionais de venda de seguros, tais como rede de corretores independentes
(sociedades ou pessoas físicas) que operam com apólices de várias seguradoras. Por
esta razão, as seguradoras independentes possuem papel mais relevante na
comercialização deste produto. É importante notar que os 5 principais players do
segmento de bancassurance, foram responsáveis em conjunto por 27,38% dos
prêmios diretos emitidos no ano de 2017. Neste cenário, as 3 principais seguradoras
independentes – Porto Seguro, Sul América e Tokio Marine – responderam por
44,06% dos prêmios emitidos em 2017. Ao contrário de outros tipos de produtos de
seguros, o mercado de seguros Auto, segundo dados da SUSEP, já se encontra em
estágio mais maduro de desenvolvimento, com histórico de competição
principalmente por preços, na medida em que as apólices emitidas pelas diferentes
seguradoras são bastante similares e não há uma percepção de qualidade relevante
associada à marca das seguradoras. O desempenho deste segmento é influenciado
pela indústria de veículos no Brasil, cuja produção passou de 2,05 milhões veículos
em 2016 para 2,24 milhões de veículos em 2017, com expansão de 9,24% conforme
dados da ANFAVEA5.
Ramo de Previdência Aberta: Planos de Previdência
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela Susep de dezembro de 2017, a Companhia,
ocupava a 4ª posição no ranking de arrecadação, com aproximadamente 9,77% de
participação de mercado, considerando apenas os planos de modalidade ‘VGBL’ e
‘PGBL’.

5

Fonte: http://www.anfavea.com.br/estatisticas.html
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(ii)

condições de competição nos mercados

No ramo de previdência complementar aberta, o comportamento de consumo é
influenciado principalmente pelas condições macroeconômicas (inflação, nível de
emprego e renda per capita e taxa de juros), pelo nível de desenvolvimento do
sistema bancário (educação financeira, nível de automação, etc.) e mudanças na
legislação previdenciária. As principais vantagens competitivas da Companhia em
relação aos planos de previdência são: (i) solidez e credibilidade das marcas CAIXA;
(ii) capilaridade da Rede de Distribuição da CAIXA. Os principais concorrentes da
Caixa Seguridade nesse segmento são o BB Seguridade, Bradesco e o Itaú.
Ramo de Capitalização: Títulos de Capitalização
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela Susep, em 31 de dezembro de 2016, a
Companhia ocupava a 5ª posição tanto no ranking de arrecadação total, com
aproximadamente 5,81% de participação de mercado.
(ii)

condições de competição nos mercados

Quanto ao ramo de Títulos de Capitalização, o comportamento de consumo é
influenciado principalmente pelas condições macroeconômicas (inflação, nível de
emprego e renda e taxa de juros) e o nível de desenvolvimento do sistema bancário
(educação financeira, nível de automação, etc.) e mudanças na regulamentação. As
principais vantagens competitivas da empresa em relação aos títulos de capitalização
são: (i) solidez e credibilidade das marcas CAIXA; (ii) capilaridade da Rede de
Distribuição da CAIXA. Os principais concorrentes da Caixa Seguridade são BB
Seguridade, Bradesco, Itaú e Zurich-Santander.
Ramo de Seguro Saúde e Seguro Odontológico
(i)

participação em cada um dos mercados

Com base em dados disponibilizados pela ANS, em 31 de dezembro de 2017 a
Companhia ocupava posição irrelevante no ranking de número de beneficiários em
saúde suplementar e assistência odontológica.
(ii)

condições de competição nos mercados

Neste segmento, o comportamento de consumo é influenciado principalmente pelas
condições macroeconômicas (inflação, nível de renda per capita e taxa de juros) e
pelo nível de desenvolvimento do sistema bancário (educação financeira, nível de
automação, etc). As principais vantagens competitivas da Caixa Seguridade em
relação aos seguros de saúde suplementar e assistência odontológica são: (i) solidez
e credibilidade da marca CAIXA; (ii) capilaridade da Rede de Distribuição da CAIXA,
seja pelas agências e demais pontos de atendimento da CAIXA, seja pela rede de
corretores de seguros credenciados à PAN Corretora e Wiz Soluções. Os principais
concorrentes da Caixa Seguridade no segmento de seguro saúde são Amil, Bradesco
Saúde, Sul América, Unimed e Intermédica. No segmento de seguro odontológico, os
principais concorrentes são a Odontoprev, Uniodonto e Amil.

DOCS - 10533475v1 614127/1 FCR

PÁGINA: 126 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Ramo de Consórcios
participação em cada um dos mercados

(i)

Com base em dados disponibilizados pelo BACEN, em dezembro de 2017, a
Companhia ocupava a 3ª posição no ranking de quantidade de cartas de crédito de
consórcio imobiliário, com 7,2% de participação de mercado, e a 11ª posição no
ranking de quantidade de cartas de crédito de consórcio de automóveis, com 2,0%
de participação de mercado.
condições de competição nos mercados

(ii)

Neste segmento, o comportamento de consumo é influenciado principalmente pelas
condições macroeconômicas (inflação, nível de renda per capita e taxa de juros) e
pelo nível de desenvolvimento do sistema bancário (educação financeira, nível de
automação, etc). As principais vantagens competitivas da Caixa Seguridade em
relação aos seguros de pessoas são: (i) solidez e credibilidade da marca CAIXA; (ii)
capilaridade da Rede de Distribuição da CAIXA, seja pelas agências e demais pontos
de atendimento da CAIXA, seja pela rede de corretores de seguros credenciados à
PAN Corretora e Wiz Soluções e parceiros credenciados à CAIXA Consórcios. Os
principais concorrentes da Caixa Seguridade são o Bradesco, Porto Seguro e Itaú.
d.

eventual sazonalidade

Não há sazonalidade na venda de produtos pelas controladas em conjunto e coligadas
da Companhia.
e.

principais insumos e matérias primas

Não há.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
7.4. Identificar se há clientes responsáveis por mais de 10% da receita
líquida total do emissor, informando:
a.
montante total de receitas provenientes do cliente; e b. segmentos
operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Não há clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida da Companhia.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as
atividades do emissor, comentando especificamente:
a.
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades
e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
A Caixa Seguridade, constituída em 21 de maio de 2015, é uma sociedade anônima
criada com o objetivo de participar, direta ou indiretamente, como acionista, sócia
ou quotista do capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, bem como gerir
a comercialização e a distribuição de produtos e serviços dessas participadas, cujo
objeto seja seguridade.
A CVM autorizou em 17 de dezembro de 2015 a abertura de capital da Companhia
que passou a assumir obrigações de empresa com capital aberto perante o mercado,
sujeitando-se aos regramentos e à fiscalização da CVM, mesmo não estando listada
na B3.
Por se tratar de uma holding de capital aberto de participações no ramo de
seguridade, a Caixa Seguridade está sujeita, principalmente, aos regramentos da
CVM, além da legislação vigente e demais normas aplicáveis a Companhias com
capital majoritário da União como, por exemplo, Resoluções da Comissão
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União (CGPAR), Lei nº 13.303 e Decreto nº 8.945.
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), controlada pela União, é a controladora da Caixa
Seguridade com 100% das ações.
Por ser companhia aberta, a Caixa Seguridade submete-se aos seguintes órgãos:
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Criada pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, compete à CVM:
(i)
exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade
anônima;
(ii)
exigir que as demonstrações financeiras dos emissores, ou que as
informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor
independente nela registrado;
(iii)
dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos neste
artigo, a participação de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15
desta Lei;
(iv)
estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam ser adotadas
nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação em bolsa ou
balcão, organizado ou não, e recusar a admissão ao mercado da emissão que
não satisfaça a esses padrões.
Conselho Monetário Nacional – CMN
Instituído pela Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, conforme alterada (“Lei nº
4.595”) tem a finalidade de formular a política da moeda e do crédito como previsto
nesta lei, objetivando o progresso econômico e social do País.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
Dentre as suas competências está a de regular a constituição, o funcionamento e a
fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas à referida Lei nº 4.595, bem
como a aplicação das penalidades previstas.
Por ser subsidiária da Caixa Econômica Federal, eventualmente, normas do Banco
Central do Brasil podem alcançar a Companhia.
Banco Central do Brasil - BACEN
Em dezembro de 1964, a Lei nº 4.595 cria o Banco Central do Brasil, autarquia federal
integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
É o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável
por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por objetivos:
(i)

zelar pela adequada liquidez da economia;

(ii)

manter as reservas internacionais em nível adequado;

(iii)

estimular a formação de poupança;

(iv)
zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do
sistema financeiro.
A Caixa Seguridade, apesar de ser uma holding de participação exclusiva em
empresas de seguros, previdência, capitalização, seguro saúde e odontológico,
consórcios e corretagem de seguros, não está submetida, direta ou indiretamente, à
legislação e regulamentação dos setores de atuação de suas sociedades operacionais.
As controladas, controladas em conjunto e coligadas submetem-se aos seguintes
órgãos normativos e supervisores, especificamente em seus respectivos ramos de
atuação: Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Sistema
Nacional de Capitalização (SNC), Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP),
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e Agência Nacional de Saúde
Complementar (ANS) e Banco Central do Brasil (BACEN) no tocante a consórcios.
Observada a natureza das participações onde a Caixa Seguridade é sócia ou quotista,
este universo de regulação pode afetar decisões da Companhia perante a atuação
junto às participadas e aos produtos que são comercializados.
b.
política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a
adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia aprovou em 2016 sua Política de Responsabilidade Socioambiental, que
tem como objetivo assegurar a atuação sustentável da Caixa Seguridade por meio
da integração das dimensões social e ambiental na sua estratégia e está pautada nos
seguintes princípios:
•

Ética, conformidade e combate à corrupção;

•

Gestão participativa;
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•

Promoção do desenvolvimento sustentável;

•

Inclusão social;

•

Eficiência ambiental;

•

Proteção e conservação ambiental; e

•

Transparência.

Os princípios são observados não somente nos processos internos, mas também nas
contratações de bens e serviços, não sendo identificados custos relevantes para o
cumprimento da regulação ambiental ou de práticas ambientais no âmbito da Caixa
Seguridade.
c.
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos
de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
Os produtos das empresas participadas da Caixa Seguridade, comercializados na
CAIXA, utilizam marcas de propriedade desse banco, mediante contratos de licença
de uso de marcas celebrados entre a Caixa Seguridade e as empresas participadas
pela Caixa Seguridade. Para maiores informações acerca das sociedades nas quais a
Emissora possui participação, ver item 6.3.
A principal marca operada pela empresa é a mista (nominativa e figurativa) "Caixa
Seguridade". A principal marca utilizada pelas empresas coligadas é a marca “CAIXA”
associada aos nomes dos produtos.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes,
identificar:
a.
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor
Não possuímos receitas provenientes de outros países que não o Brasil. Nossas
atividades estão restritas ao território nacional.
b.
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total do emissor
Não possuímos receitas provenientes de outros países que não o Brasil. Nossas
atividades estão restritas ao território nacional.
c.
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita
líquida total do emissor
Não possuímos receitas provenientes de outros países que não o Brasil. Nossas
atividades estão restritas ao território nacional.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar
em que medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que
modo tal sujeição afeta os negócios do emissor.
Não aplicável, pois somos um emissor nacional, temos sede no Brasil e não
possuímos receitas provenientes de outros países que não o Brasil.
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7.8 - Políticas socioambientais
7.8.

Em relação a políticas socioambientais, indicar:

a.

se o emissor divulga informações sociais e ambientais;

b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações;

c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente;

d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas
essas informações

Não se aplica, tendo em vista que a Companhia não divulga informações sociais e
ambientais.

DOCS - 10533475v1 614127/1 FCR

PÁGINA: 134 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

7.9 - Outras informações relevantes
7.9

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Relacionamentos entre Companhia, coligadas e controladas em conjunto
e/ou terceiros controladores de investidas
Relacionamento CAIXA
Em 30 de junho de 2015, foi celebrado o Instrumento de Outorga de Direito e
Exploração Econômica do Acesso à Rede de Distribuição da CAIXA, entre a CAIXA e
a Caixa Seguridade (“Contrato de Outorga”), por meio do qual a CAIXA outorgou em
favor da Companhia o direito exclusivo de exploração econômica do acesso à Rede
de Distribuição da CAIXA, exclusivamente para fins de comercialização de produtos
nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta,
administração de consórcio, corretagem de seguros e atividades afins (“Produtos de
Seguridade”) (“Direito de Exploração Econômica da Rede de Distribuição”).
A outorga pela CAIXA à Caixa Seguridade do Direito de Exploração Econômica da
Rede de Distribuição se deu de maneira não onerosa e pelo prazo de 35 anos,
renováveis por iguais e sucessivos períodos, enquanto a Caixa Seguridade
permanecer controlada pela Caixa.
Adicionalmente, restou estabelecido no Contrato de Outorga que:
(i)
a Caixa Seguridade fará jus ao direito de negociar livremente e receber
integralmente toda e qualquer contraprestação financeira devida por terceiros que
contratarem o acesso à Rede de Distribuição para distribuição e comercialização dos
Produtos de Seguridade;
(ii)
a CAIXA continuará prestando os serviços de distribuição e comercialização
dos Produtos de Seguridade na sua Rede de Distribuição, utilizando sua infraestrutura
e pessoal próprios para tanto, e em contrapartida a esta obrigação a CAIXA
continuará recebendo remuneração pelos serviços prestados. A contrapartida será
apurada utilizando a metodologia de Custeio Baseado em Atividades, incluindo,
ainda, custos específicos que puderem ser agregados aos serviços de distribuição,
custos tributários e margem de ganho financeiro utilizada pela CAIXA em operações
dessa natureza;
(iii)
ficará reservado à CAIXA o direito ao recebimento de toda e qualquer
contraprestação financeira (“Fee de Negociação”) a ser paga por qualquer
contraparte, em contrapartida à qualquer negociação concluída de maneira
vinculativa até a data de publicação do Aviso ao Mercado da pretendida oferta pública
inicial de ações da CAIXA Seguridade, do Direito de Exploração Econômica da Rede
de Distribuição, independentemente das estruturas jurídica e financeira adotadas
para concretizar a negociação; e
(iv)
a Caixa Seguridade promoverá a negociação do Direito de Exploração
Econômica da Rede de Distribuição sendo que os custos com o processo de
Contratação de Bancos de Investimentos e/ou empresas para prestação de serviços
de assessoria e de consultoria financeira e condução do processo de M&A (“fusões e
aquisições”) serão ressarcidos, à CAIXA Seguridade, a débito do Fee de Negociação.
Adicionalmente, em 30 de junho de 2015 foi celebrado o Convênio de
Compartilhamento de Estrutura e de Execução de Atividades Operacionais entre a
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CAIXA e a Companhia. Tal instrumento tem como finalidade principal disciplinar o
regime de compartilhamento de recursos e de ressarcimento de despesas, a luz de
um detalhamento das atividades que serão executadas em decorrência do exercício
do objeto social de cada uma das companhias.
Relacionamento Caixa Seguros
A Caixa Seguros é responsável pelo pagamento da maior parcela da receita da
Companhia considerando a remuneração pelas empresas do Grupo Caixa Seguros à
Companhia pelo uso da Rede de Distribuição da CAIXA, somada às Receitas de
Equivalência Patrimonial.
A investida Caixa Seguros mantinha até 30 de junho de 2015 um relacionamento
comercial junto à CAIXA, que então passou a ser diretamente com a Caixa
Seguridade (em decorrência do Contrato de Outorga), por meio do qual possui
exclusividade para venda de produtos de seguros, previdência, consórcio e
capitalização na Rede de Distribuição da CAIXA (à exceção dos revendedores lotéricos
e correspondentes bancários). Este relacionamento é regido por um contrato,
celebrado em 2 de outubro de 2006, com vigência até 14 de fevereiro de 2021 e
renovável automaticamente por mais 20 (vinte) anos, salvo notificação em contrário
de qualquer das partes com, no mínimo, 2 (dois) anos de antecedência do final do
prazo de vigência. Este contrato poderá ser rescindido sem qualquer penalidade, em
caso de (a) decretação de falência, insolvência ou se qualquer das partes sofrer
intervenção ou requerer composição de credores, ou (b) mútuo acordo entre as
partes com antecedência mínima de 6 (seis) meses da rescisão. Além deste contrato
operacional que regula o acesso à Rede de Distribuição da CAIXA, existe um acordo
de acionistas para regular os direitos e deveres da Caixa Seguridade e da CNP, na
qualidade de sócios da Caixa Seguros.
Dentre os direitos regulados no âmbito do acordo de acionistas, destacam-se: (i) o
acesso exclusivo pela Caixa Seguros e coligadas à rede de distribuição da CAIXA
(disciplinado em maiores detalhes no Contrato Operacional de 2 de outubro de 2006);
(ii) as regras para a nomeação dos integrantes dos órgãos de administração da Caixa
Seguros e suas subsidiárias; (iii) as matérias de quórum qualificado de Assembleia
Geral e Reuniões do Conselho de Administração; e (iv) certas restrições usuais à
transferência de ações.
No dia 10 de agosto de 2017 a Caixa Seguridade comunicou à CNP Assurances,
controladora da Caixa Seguros, e ao mercado por meio de fato relevante, sua decisão
de encerrar em 14 de fevereiro de 2021 o Acordo Operacional vigente, o que excluiu
a possibilidade de renovação automática do contrato vigente.
Após este comunicado, Caixa Seguridade e CNP Assurances iniciaram negociações
para possível criação de uma nova parceria (nova Joint Venture) e assinaram em 29
de setembro de 2017 um memorando de entendimentos não vinculante para um
novo acordo até 2041 para os ramos de seguro de vida e prestamista e para
previdência privada, liberando os demais ramos para a realização de um processo
competitivo para escolha de novos parceiros estratégicos já a partir de 2018.
Até a atualização deste documento Caixa Seguridade e CNP Assurances haviam
finalizados as negociações, com a construção de documentos definitivos e
aguardavam a aprovação destes documentos em suas instâncias de governança.
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Relacionamento Wiz Soluções
O investimento da Caixa Seguridade na Wiz Soluções ocorre indiretamente por meio
de sua participação na Caixa Seguros Holding. A Wiz Soluções possui acordo de
exclusividade assinado com a Caixa Seguros Holding para a comercialização de
determinados produtos de seguros da Caixa Seguradora, que por sua vez, possui
exclusividade, até 14 de fevereiro de 2021, para venda de seguros na Rede de
Distribuição da CAIXA (à exceção dos canais revendedores lotéricos e
correspondentes bancários), nos termos dos acordos celebrados, que agora a
Companhia detém o direito de negociar o acesso. A referida exclusividade não se
aplica aos casos em que a lei expressamente proibi-la.
O acordo de acionistas da Wiz Soluções com a Caixa Seguros possui prazo de 25
(vinte e cinco) anos a contar de 3 de outubro de 2014, sendo renovado
automaticamente por iguais períodos, salvo manifestação em contrário. A
manutenção da exclusividade pelo prazo do acordo de acionistas está sujeita à
manutenção do relacionamento comercial entre CAIXA e Caixa Seguradora descrito
acima, dentre outras condições.
Em 16 de janeiro de 2015, um novo Convênio de Parceria Operacional foi celebrado
entre a Wiz Soluções, a Caixa Seguros e todas as suas subsidiárias operacionais,
incluindo a Caixa Seguradora (respectivamente, “Grupo Caixa Seguradora” e
“Convênio”), cujo objeto é regular: (i) a atuação da Wiz Soluções como corretora na
comercialização, por meio da rede de distribuição, da rede de revendedores lotéricos
e da rede de correspondentes credenciados da CAIXA, dos produtos oferecidos pelo
Grupo Caixa Seguradora; (ii) a prestação, pela Wiz Soluções ao Grupo Caixa
Seguradora, de certos serviços assessórios às atividades de corretagem, incluindo,
mas não se limitando: (a) proposição de metas de vendas por produto e por canal;
(b) proposição do desenvolvimento, lançamento e divulgação de novos produtos; (c)
promoção de análise mercadológica dos produtos; (d) estabelecimento de
indicadores e análise o desempenho da comercialização dos produtos; (e) discussão
e proposição de ações para o cumprimento das metas de vendas já estabelecidas;
(f) análise e acompanhamento de processos de sinistros de certos produtos; e (g)
acompanhamento de averbações e alterações de apólices em que a CAIXA figure
como segurada, estipulante ou beneficiária; (iii) a atuação da Wiz Soluções na
comercialização de produtos Habitacionais, bem como de assessoria e estímulo à
comercialização de tais produtos, em operações vinculadas à concessão de crédito
imobiliário/habitacional, por meio da rede de correspondentes credenciados, bem
como outros correspondentes bancários da CAIXA, bem como outros
correspondentes bancários de instituições financeiras com as quais o Grupo Caixa
Seguradora possuam relação comercial; e (iv) a prestação de atividades de
corretagem pela Wiz Soluções ao Grupo Caixa Seguradora por meio de canais
virtuais. O Convênio também estabelece as comissões, e respectivas bases de
cálculo, a serem pagas pelo Grupo Caixa Seguradora à Wiz Soluções pela prestação
dos serviços descritos acima, bem como regras sobre compartilhamento de dados e
informações entre as partes, dentre outras cláusulas comumente negociadas em
contratos dessa natureza. A remuneração da Wiz Soluções prevista no Convênio
deverá ser revista de acordo com negociação a ser conduzida de boa-fé entre as
partes do Convênio, em caso de qualquer alteração no contrato celebrado em 2 de
outubro de 2006 entre a CAIXA e Caixa Seguradora ou de qualquer outro evento que
implique um aumento de custos para a Caixa Seguradora e/ou das sociedades
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operacionais da Caixa Seguradora, a exclusivo critério dessas, principalmente
alterações relacionadas a grade de comissionamento ou aos produtos distribuídos no
âmbito daquele contrato. No caso de não ocorrer acordo entre as partes em relação
a nova grade de remuneração no prazo de 90 dias, a nova remuneração a ser aplicada
será aquela definida pelo Grupo Caixa Seguradora, tendo como limite de redução o
mesmo percentual de redução da margem técnica do respectivo produto objeto da
revisão da remuneração. O Convênio permanecerá em vigor pelo mesmo período de
vigência da relação comercial existente entre CAIXA e Caixa Seguradora, por meio
do contrato celebrado em 2 de outubro de 2006 (atualmente com vigência até 14 de
fevereiro de 2021), sendo que tal prazo de vigência será automaticamente
prorrogado: (a) pelo mesmo prazo de vigência relação comercial entre CAIXA e Caixa
Seguradora, em caso de renovação desta ou de prorrogação de seu prazo de
vigência; ou (b) pelo mesmo prazo de vigência de eventual novo contrato que
substitua o contrato celebrado em 2 de outubro de 2006 e verse sobre o mesmo
objeto.
O Convênio só poderá ser alterado mediante anuência de todas as partes e será
rescindido, a qualquer tempo, apenas nas seguintes hipóteses: i) por consentimento
mútuo entre as partes, manifestada por escrito com no mínimo 180 (cento e oitenta)
dias de antecedência; ii) caso qualquer das partes seja declarada insolvente, tenha
a sua falência, recuperação judicial ou extrajudicial, intervenção ou liquidação
decretada ou negocie composição com credores em virtude de situação préfalimentar; iii) alteração do objeto social da Wiz Soluções ou da Par Riscos Especiais
Corretora de Seguros S.A.; e iv) perda definitiva pelas partes da autorização para
operar concedida pelos respectivos órgãos reguladores, conforme aplicável.
Adicionalmente, o Convênio pode ser rescindido pela parte não infratora, em caso de
descumprimento das obrigações previstas no Convênio por qualquer das outras
Partes, caso tal descumprimento não seja sanado pela parte infratora no prazo de 90
(noventa) dias contados do recebimento de notificação da parte não infratora nesse
sentido. Mesmo após a rescisão, as partes deverão manter os produtos ativos, bem
como prestar atendimento aos segurados, beneficiários e demais clientes, por prazo
específico de transição a ser determinado de comum acordo, não podendo ocorrer
nenhum prejuízo àqueles que adquiriram os produtos. De acordo com o Convênio, é
vedado a Wiz Soluções e à Par Riscos Especiais caucionar ou utilizar o Convênio ou
os recebíveis dele decorrentes para qualquer operação financeira, bem como a
emissão de duplicatas em razão da execução das atividades objeto do Convênio, sem
a prévia e a expressa autorização das outras partes ao Convênio.
O acordo de exclusividade assinado entre a Wiz Soluções e a Caixa Seguros Holding
não garante à corretora a exclusividade nas novas parcerias estabelecidas pela Caixa
Seguridade, independente do parceiro escolhido. Neste sentido, até a data da
atualização deste documento, Caixa Seguridade e Wiz Soluções mantinham
negociações para a definição de um acordo de exclusividade até 14 de fevereiro de
2021, conservando assim a expectativa inicial da Wiz Soluções de se manter
exclusiva no balcão CAIXA até o vencimento do atual acordo entre Caixa Seguridade
e CNP Assurances, mesmo que Caixa Seguridade concretize a assinatura de novas
parcerias.
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7.9 - Outras informações relevantes
Relacionamento PAN Seguros e Banco PAN
A investida PAN Seguros e o Banco PAN assinaram em 29 de dezembro de 2014 o
Contrato de Distribuição de Produtos por Meio de Rede de Distribuição, com prazo de
duração de 20 (vinte) anos, prorrogável automaticamente uma vez, por igual
período, mediante o qual o Banco PAN e a PAN Seguros estabeleceram um
relacionamento comercial e determinaram os direitos e obrigações de cada uma das
duas partes com relação à promoção, oferta, distribuição, divulgação e
comercialização na Rede de Distribuição do PAN dos produtos da PAN Seguros
(“Contrato de Distribuição PAN”).
Nos termos do Contrato de Distribuição PAN, o Banco PAN não poderá promover,
ofertar, distribuir, divulgar e/ou comercializar na Rede de Distribuição quaisquer
produtos de natureza similar que concorram com os produtos da PAN Seguros, tais
como, mas não se limitando a seguro saúde, odontológico e assistência. Por sua vez,
a PAN Seguros não poderá distribuir, por meio da Rede de Distribuição do PAN,
qualquer produto que concorra, direta ou indiretamente, com os produtos do Banco
PAN.
Acordo de Sócios da PAN Corretora
O BTG Pactual e a CaixaPar assinaram, em 29 de dezembro de 2014, o primeiro
aditivo ao Acordo de Sócios e Outras Avenças celebrado originalmente em 21 de
agosto de 2014, com o objetivo de regular seus direitos e obrigações na qualidade
de sócios da PAN Corretora.
Dentre as matérias que precisam de consenso dos sócios para aprovação estão,
alterações do contrato social, operações societárias, alteração da competência dos
órgãos sociais, alteração do capital social, emissão de valores mobiliários de dívida,
cujo valor represente mais do que 20% do patrimônio líquido da sociedade,
aprovação de planos de opção de compra de quotas, fixação da remuneração da
diretoria, entre outros.
Segundo o acordo de sócios, a CaixaPar tem o direito de eleger o diretor financeiro,
enquanto o BTG Pactual tem o direito de eleger o diretor presidente. Em relação ao
Conselho Fiscal, a CaixaPar e o BTG Pactual têm o direito de eleger um membro cada
e escolher o terceiro membro em consenso.
Constam do acordo de sócios o direito de preferência, de tag along, a proibição de
oneração das quotas.
Nos dias 30 de junho e 28 de julho de 2015, a Caixa Seguridade e a Caixa Holding
Securitária, respectivamente, assinaram o Termo de Adesão a este acordo de
acionistas, de forma que sucederam a CaixaPar em todos os direitos e obrigações
dele decorrentes.
Acordo de Sócios da PAN Seguros
O BTG Pactual Holding de Seguros Ltda. e a CaixaPar assinaram 21 de agosto de
2014 o Acordo de Acionistas e Outras Avenças, com o objetivo de regular seus
direitos e obrigações na qualidade de acionistas da PAN Seguros.
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7.9 - Outras informações relevantes
Dentre as matérias que precisam de consenso dos sócios para aprovação estão,
alterações do estatuto social, operações societárias, alteração da competência dos
órgãos sociais, alteração do capital social, emissão de valores mobiliários de dívida,
cujo valor represente mais do que 20% do patrimônio líquido da sociedade,
aprovação de planos de opção de compra de ações, entre outros.
Já nas matérias de competência do Conselho de Administração, são necessários os
votos afirmativos da maioria do Conselho para a aprovação de qualquer alteração às
práticas e políticas contábeis, decisão sobre criação, extinção e o funcionamento de
comitês, eleição dos membros dos comitês e manifestação sobre as demonstrações
contábeis e distribuição de lucros
Segundo o acordo de acionistas, a CaixaPar tem o direito de eleger dois membros do
conselho de administração, enquanto o BTG Pactual tem o direito de eleger outros
dois membros do conselho de administração e mais um terceiro independente, tendo
a CaixaPar direito de veto em relação ao independente.
A CaixaPar tem o direito, por meio do membro do conselho de administração que
elegeu, de eleger o diretor financeiro, enquanto o BTG Pactual tem o direito, por meio
do membro do conselho de administração que elegeu, de eleger o diretor presidente.
Em relação ao Conselho Fiscal, a CaixaPar e o BTG Pactual têm o direito de eleger
um membro cada e escolher o terceiro membro em consenso.
Constam do acordo de sócios o direito de preferência, de tag along, a proibição de
oneração das quotas. A CaixaPar tem também o direito de prioridade para a
subscrição de valores mobiliários em caso de oferta pública de ações ou de outros
valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da PAN Seguros
Nos dias 30 de junho e 28 de julho de 2015, a Caixa Seguridade e a Caixa Holding
Securitária, respectivamente, assinaram o Termo de Adesão a este acordo de
acionistas, de forma que sucederam a CaixaPar em todos os direitos e obrigações
dele decorrentes.
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8.1 - Negócios extraordinários
8. Negócios extraordinários
8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor
Não houve operações de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios da Caixa Seguridade.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor
Não houve qualquer alteração significativa na forma de condução dos negócios da
Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas
controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não há qualquer contrato relevante celebrado pela Companhia ou por suas controladas
que não seja diretamente relacionado com suas atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes que não tenham sido mencionadas neste
Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9. Ativos relevantes
9.1. Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo
não-circulante que julguemos relevantes.

DOCS - 10521610v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 145 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui ativos imobilizados no ativo não circulante.

PÁGINA: 146 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Nome de domínio na internet

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

caixaseguridade.com.br Indeterminada
, em nome da Caixa
Seguridade

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Perda de espaço na Internet para a concorrência,
prejuízos de imagem e financeiros frente ao
mercado e aos clientes. Não há como quantificar o
impacto. Em caso de perda do nome de domínio,
deveremos cessar a utilização do nome de
domínio.

Nome de domínio na internet

caixaseguridade.com.br Indeterminada
, em nome da Caixa
Seguridade

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Perda de espaço na Internet para a concorrência,
prejuízos de imagem e financeiros frente ao
mercado e aos clientes. Não há como quantificar o
impacto. Em caso de perda do nome de domínio,
deveremos cessar a utilização do nome de
domínio.

Marcas

A Companhia possui o
direito de explorar a
marca “CAIXA” até
2050, renovável por
períodos sucessivos

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro
de marca que estão sob análise do INPI podem ser negados.
Mesmo aos registros de marca já concedidos, não é possível
assegurar que terceiros (ou o próprio INPI) não venham
apresentar processos de nulidade, caducidade ou de outra
natureza. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, é assegurado a
terceiros contestar a Companhia quanto a possíveis violações
de seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente
obter alguma vitória. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para a
manutenção dos registros e o consequente direito do titular.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela CAIXA acarretaria o fim do direito
de uso exclusivo sobre as mesmas em território
nacional. Em decorrência disso, a CAIXA,
juntamente com a Companhia encontrariam
dificuldades para impedir terceiros de utilizarem
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, serviços ou produtos
concorrentes. Ainda, uma vez que a CAIXA não
comprove ser legítimo titular das marcas que
utiliza, haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de marca e violação de direitos de terceiros,
acarretando prejuízos de imagem e financeiro.

10 anos, prorrogáveis
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Caixa Holding
Securitária S.A.

22.556.669/0001-05

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

DF

Brasília

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Sociedade holding de participações em
sociedades operacionais do Grupo Caixa
Seguridade

100,000000

Sociedade holding de participações em
sociedades operacionais do Grupo Caixa
Seguridade

48,210000

Valor mercado
31/12/2017

0,187943

0,000000

44.398.147,28

31/12/2016

7,434649

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

410.904.678,98

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Esta sociedade é uma holding para a manutenção das participações detidas pela Companhia na PAN Seguros e na PAN Corretora
Caixa Seguros Holding
S.A.

14.045.781/0001-45

-

Coligada

Brasil

DF

Brasília

Valor mercado
31/12/2017

11,669076

0,000000

659.442.831,67

31/12/2016

15,618842

0,000000

655.285.239,78

31/12/2015

0,000000

0,000000

115.972.925,49

Valor contábil 31/12/2017

3.402.526.454,19

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Esta sociedade é uma holding para a manutenção das participações detidas em empresas como a Caixa Seguradora
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9.2 - Outras informações relevantes
9.2.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

A marca "Caixa Seguridade" está em processo de registro junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
Descrição do ativo: A CAIXA possui em torno de 100 marcas depositadas que são
relacionadas aos negócios de seguridade. Tais marcas estão registradas ou em
processo de registro junto ao INPI. A principal marca a ser operada pela Companhia
é a nominativa “Caixa Seguridade”, além da marca gráfica (Caixa Seguridade).
Tais marcas são licenciadas pela CAIXA às empresas investidas pela Companhia,
conforme suas respectivas áreas de negócios.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
10.

Comentários dos Diretores

Nós, membros da Diretoria Executiva da Caixa Seguridade, na forma da Instrução
CVM 480, comentamos nesta seção 10 do Formulário de Referência os principais
aspectos relativos a Companhia, no período de 21 de maio a 31 de dezembro de
2015 e de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 e de 2017, e ao Grupo Caixa
Seguridade do qual a Companhia faz parte, retrospectivamente, de 2012 a 2014, e
primeiro semestre de 2015. Declaramos que as informações são verdadeiras,
suficientes, completas e consistentes.
Inicialmente, na seção 10.1, posicionamo-nos sobre as condições financeiras e
patrimoniais da Companhia, sua estrutura de capital, fontes de financiamento e seus
níveis de endividamento. Apresentamos, ainda, a composição do Balanço Patrimonial
- BP. O desempenho comentado tem como base as demonstrações contábeis
consolidadas da Companhia preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS –
International Financial Reporting Standards) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), exceto se especificado de outro modo.
Na seção 10.2 são apresentados os resultados dos períodos compreendidos entre 21
de maio e 31 de dezembro de 2015 e dos exercícios sociais 2016 e de 2017 da
Companhia.
Atendendo a seção 10.3, demonstramos o histórico desde a constituição da
Companhia até 31 de dezembro de 2017.
Em seguida, na seção 10.4 comentamos se há ressalvas ou ênfases no relatório dos
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis.
Em relação às políticas contábeis críticas, na seção 10.5 destacamos a política de
impairment de ativos não financeiros e os produtos de seguridade.
Nos itens 10.6 e 10.7, discorremos sobre os itens off-balance sheet, bem como suas
naturezas e valores.
Na seção 10.8, que trata de plano de negócios, comentamos sobre o plano de
investimentos previstos pela Companhia.
Por fim, tendo em vista que a Caixa Seguridade foi constituída em 21 de maio de
2015, e por entender que a análise de suas demonstrações contábeis de modo isolado
não reflete a realidade das características da Companhia, incluímos na seção 10.9
uma análise completa das demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa
Seguridade. As demonstrações contábeis combinadas foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão sendo apresentadas
exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração
contábil, informações relativas à totalidade das atividades das empresas que
compõem o Grupo Caixa Seguridade, independentemente da disposição de sua
estrutura societária e dos requisitos de apresentação de demonstrações contábeis
estabelecidos pelos órgãos reguladores.
Conforme já divulgado ao mercado, incluímos ainda, na seção 10.9, esclarecimentos
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
quanto à possível criação de uma nova parceria com a CNP para os ramos de
prestamista, vida e previdência e abertura de processo para escolha de parceiros
estratégicos para os demais ramos.
10.1. Condições financeiras e patrimoniais:
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais:

A Companhia foi constituída em 21 de maio de 2015, sob a forma de subsidiária
integral da CAIXA, tendo como finalidade a participação em sociedades seguradoras,
de capitalização, de entidades abertas de previdência complementar, cotas de
consórcios, bem como em outras sociedades cujo objeto social seja a corretagem e
a viabilização de negócios envolvendo empresas destes segmentos de mercado.
O capital social da Companhia foi totalmente subscrito e integralizado pelo valor de
R$ 100 mil em espécie pelo seu acionista controlador, a CAIXA. Em 30 de junho de
2015, a Companhia incorporou mediante a versão de parcela do acervo líquido da
CaixaPar, decorrente da cisão parcial desta, as participações na Caixa Seguros
(48,21%), PAN Corretora (49,00%) e na PAN Seguros (48,99%), sendo que as
participações na PAN Corretora e na PAN Seguros foram utilizadas para aumentar o
capital social da Caixa Holding Securitária, subsidiária integral da Companhia, em 28
de julho de 2015.
A tabela a seguir apresenta as participações detidas direta e indiretamente pela
companhia.
Participações Diretas e Indiretas

CAIXA Holding Securitária
PAN Seguros
PAN Corretora
Caixa Seguros
Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.
Caixa Seguradora S.A.
Caixa Vida e Previdência S.A.
Caixa Capitalização S.A.
Youse Seg Participações Ltda.
PREVISUL Companhia de Seguros Previdência do Sul
Caixa Administradora de Consórcios S.A.
Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda.
Caixa Seguros Especializada em Saúde S.A.
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda.
Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda.
CNPX S.A.S

% de participação da
Companhia
31/12/2017
Direta
Indireta
100,00
48,99
49,00
48,21
48,21
48,21
48,21
24,59
48,21
48,21
48,21
48,21
48,21
12,05
48,21
48,21
48,21

O quadro abaixo apresenta o resumo da natureza do relacionamento com as
investidas:
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Empresas
CAIXA Holding
CAIXA Seguros
PAN Seguros
PAN Corretora

% de participação no
capital votante
31/12/2017
100,00
48,21
48,99
49,00

Natureza do
Relacionamento

Método de Avaliação

Controlada
Coligada
Controle conjunto
Controle conjunto

Consolidação
MEP
MEP
MEP

Ressaltamos que os saldos e transações intragrupo, bem como quaisquer receitas ou
despesas não realizadas nas transações entre as companhias, são eliminadas na
preparação das demonstrações contábeis consolidadas auditadas, se aplicável.
A tabela a seguir apresenta os principais itens patrimoniais consolidados da
Companhia.

Ativo
Caixa e equivalentes
de caixa
Instrumentos
Financeiros
Dividendos a Receber
Juros Sobre Capital
Próprio a Receber
Valores a receber
Ativos por impostos
correntes
Investimentos
em
Participações
Societárias
Passivo
Valores a pagar
Dividendos a pagar
Passivos por impostos
correntes
Patrimônio
Capital Social
Reservas
Ajustes de avaliação
patrimonial
Passivo e patrimônio
líquido

(em mil reais, exceto percentuais)
Principais Itens Patrimoniais
Consolidado
%
%
%
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Total
Total
Total
3.701.062
100
3.932.805
100
4.489.179
100
52.113
1,41
218.838
5,56
257.511
5,74
-

-

-

-

136.135

3,03

516.103
80.047

13,94
2,16

134.676
98.668

3,42
2,51

192.847
62.679

4,30
1,40

34.321
28

0,93
-

37.311
30

0,95
0,00

41.954
64

0,93
0,00

3.018.450

81,56

3.443.282

87,55

3.797.988

84,60

645.180
501.967
127.028
16.185

17,43
13,56
3,43
0,44

162.620
5.624
142.816
14.180

4,13
0,14
3,63
0,36

310.549
22.419
271.449
16.681

6,92
0,50
6,05
0,37

3.055.882
2.756.687
407.826
-108.631

82,57
74,48
11,02
-2,94

3.770.185
2.756.687
973.519
39.979

95,87
70,09
24,75
1,02

4.178.630
2.756.687
1.350.744
71.199

93,08
61,41
30,09
1,59

3.701.062

100

3.932.805

100

4.489.179

100

Neste contexto, informamos que o ativo consolidado da Companhia atingiu R$
4.489.179 mil em 31 de dezembro de 2017, ante a R$ 3.932.805 mil em 31 de
dezembro de 2016 e a R$ 3.701.062 mil em 31 de dezembro de 2015, composto em
grande parte por investimentos em participações societárias (R$ 3.797.988 mil) e
por caixa e equivalentes de caixa (R$ 257.511 mil), compostos, principalmente, por
aplicações em títulos CDB.
O passivo da companhia em 31 de dezembro de 2017 era de R$ 310.549, ante a R$
162.620 mil em 31 de dezembro de 2016 e R$ 645.180 mil em 31 de dezembro de
2015, composto em grande parte por dividendos a pagar (R$ 271.449 mil),
provenientes de dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício de 2017.
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O patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2017 era de R$
4.178.630.
Entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2017, a Companhia auferiu um resultado
consolidado de R$ 1.298.850 mil, ante um resultado de R$ 1.089.593 mil entre 01
de janeiro e 31 de dezembro de 2016 (R$ 534.854 mil no período entre 21 de maio
e 31 de dezembro de 2015, observando que se trata de períodos divergentes).
A tabela abaixo apresenta os índices de endividamento e de liquidez geral da CAIXA
Seguridade que sustentam a confiança da administração na solidez patrimonial da
Companhia:
2015

2016

2017

Endividamento1

Índices

0,21

0,04

0,07

Liquidez Geral2

1,06

3,01

2,23

1

Passivo dividido pelo Patrimônio Líquido

2

Ativos totais deduzidos dos investimentos em participações societárias dividido pelo Passivo

O índice de endividamento registrou 0,07 em dezembro de 2017, ante a 0,04 em
dezembro de 2016 e 0,21 em dezembro de 2015. Em dezembro de 2015, constava
registrado no passivo da Companhia o valor a pagar referente a redução de capital
ocorrida no exercício no valor de R$ 500.000 mil, o que elevou o indicador em relação
aos demais anos.
Em 2017, o índice de liquidez geral da Companhia, que demonstra a sua capacidade
de honrar os compromissos assumidos, atingiu 2,23 ante 3,01 ao final de 2016 e
1,06 em dezembro de 2015. Em dezembro de 2017, os compromissos assumidos
pela Companhia eram majoritariamente compostos por (i) dividendos a pagar; (ii)
valores a pagar de despesas operacionais e administrativas; e (iii) tributos a pagar
provenientes das operações da CAIXA Seguridade, sendo que estes itens tiveram um
incremento em relação ao ano anterior, o que provocou uma redução no índice de
liquidez geral da Companhia se comparado ao observado em 2016.
Para maiores informações sobre as condições financeiras do Grupo Caixa Seguridade,
do qual a Companhia faz parte, veja a seção 10.2 deste formulário de referência, no
qual apresentamos uma análise com base nas demonstrações financeiras
consolidadas da companhia, e seção 10.9, no qual apresentamos uma análise com
base nas demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade.
b.

estrutura de capital:

A Caixa Seguridade foi constituída com capital social inicial de R$ 100 mil, totalmente
subscrito pela CAIXA, sendo realizado em espécie, tendo como contrapartida o caixa
da Companhia.
Em 30 de junho de 2015, foi realizado aumento de capital social da Companhia no
valor de R$ 2.798.867 mil, totalizando o capital social de R$ 2.798.967 mil, sendo
este aumento totalmente subscrito e integralizado pela controladora CAIXA, por meio
da transferência de ações representativas do capital social da Caixa Seguros, da Pan
Corretora e da Pan Seguros.
Em 30 de dezembro de 2015 foi realizada a incorporação da reserva de capital
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originada dos ativos absorvidos pela companhia em 30 de junho de 2015 ao capital
social no valor de R$ 457.720 mil, e também uma redução de Capital Social no valor
de R$ 500.000 mil, por considerá-lo excessivo nos termos do artigo 173 da Lei nº.
6.404/76, sem alteração na quantidade ou cancelamento de ações.
O patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2017 era de
R$ 4.178.630 mil (R$ 3.770.185 mil em 31 de dezembro de 2016).
Na tabela seguinte apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia
entre capital próprio e passivo:
(em mil reais)
Composição da Estrutura de Capital
Consolidado
31/12/2015
31/12/2016
Passivo
645.180
162.620
Patrimônio Líquido
3.055.882
3.770.185
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
3.701.062
3.932.805

31/12/2017
310.549
4.178.630
4.489.179

Em 31 de dezembro de 2015 a estrutura de capital da Companhia era composta de
17,4% por passivos, do qual se destaca o valor provisionado referente à redução de
capital no valor de R$ 500.000 mil e os dividendos propostos no valor de R$ 127.028
mil, e 82,6% por patrimônio líquido, sendo este composto por capital social, reservas
legal e de lucros a realizar, e ajustes de avaliação patrimonial.
Em 31 de dezembro de 2016 a estrutura de capital da Companhia era composta de
4,1% por passivos, do qual se destaca o valor provisionado referente aos dividendos
propostos no valor de R$ 142.816 mil, e 95,9% por patrimônio líquido, sendo este
composto por capital social, reservas legal e de lucros a realizar, e ajustes de
avaliação patrimonial.
Em 31 de dezembro de 2017 a estrutura de capital da Companhia era composta de
6,9% por passivos, do qual se destaca o valor provisionado referente aos dividendos
mínimos obrigatórios no valor de R$ 271.449 mil, e 93,1% por patrimônio líquido,
sendo este composto por capital social, reservas legal, estatutária e de lucros a
realizar, e ajustes de avaliação patrimonial.
Para maiores informações sobre o histórico da estrutura de capital do Grupo Caixa
Seguridade, do qual a Companhia faz parte, veja a seção 10.9 deste Formulário de
Referência, no qual apresentamos uma análise com base nas demonstrações
contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade.
c.
capacidade
assumidos:

de pagamento

em

relação

aos

compromissos

financeiros

Os passivos da Companhia, até a data deste formulário de referência, representam
os dividendos referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
a serem pagos a sua controladora. Os passivos serão honrados com: (i) fluxo de
proventos da Caixa Seguros, PAN Seguros e da PAN Corretora; e (ii) fluxo de
proventos das receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca.
A Administração avaliou a habilidade da empresa operar normalmente e está
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convencida de que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua
capacidade de continuar operando.
Para maiores detalhes sobre a capacidade de pagamento das empresas investidas
operacionais da Companhia, vide seção 10.9 deste Formulário de Referência.
d.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não circulantes utilizadas:
A Companhia financia suas operações fundamentalmente com capital próprio, não
possuindo quaisquer empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito contratadas.
O investimento em ativos não circulantes foi realizado por meio da integralização de
capital feita pelo acionista controlador em 30 de junho de 2015.
e.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:
A Companhia pretende manter sua estratégia de financiamento principalmente com
capital próprio e acredita que terá recursos suficientes para cumprir com suas
obrigações operacionais. Entretanto, poderá complementar essa estratégia por meio
da utilização de outros tipos de financiamento, incluindo: (i) contratação de
empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras; e (ii) captação de
recursos, por meio de instrumentos de dívida ou emissão de ações, no mercado de
capitais.
f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas, tais como:

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes;
Até a data deste formulário de referência, a Companhia não possuía quaisquer
contratos de empréstimo e financiamento relevantes.
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras;
Até a data deste formulário de referência, a Companhia não possuía outras relações
de longo prazo com instituições financeiras.
(iii) grau de subordinação entre as dívidas; e
Não aplicável.
(iv) eventuais restrições a nós impostas em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à
emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
Informamos que não há restrições impostas à Companhia em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário, além daquelas previstas em lei.
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g.

limites de utilização dos financiamentos já contratados:

Até 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía quaisquer empréstimos,
financiamentos ou linhas de crédito contratadas.
h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

As demonstrações contábeis consolidadas referentes ao período de 01 janeiro a 31
de dezembro de 2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Por ser uma empresa de participações, as movimentações da CAIXA Seguridade são,
basicamente, decorrentes de investimentos, dividendos ou juros sobre o capital
próprio a pagar ou a receber e de aplicações financeiras, além de despesas
necessárias para sustentar a operação. Além disso, as demonstrações consolidadas
da CAIXA Seguridade englobam as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
marca.
As variações nas contas de resultado constam da seção 10.2 deste Formulário de
Referência, que apresenta uma análise da Demonstração de Resultados do período
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.
Balanço Patrimonial – Ativo
(em mil reais)
Balanço Patrimonial - Ativo

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos Financeiros
Dividendos a receber
Juros sobre capital próprio a receber
Valores a receber
Ativos por impostos correntes
Não circulante
Investimentos em participações societárias
Total do ativo

31/12/2015
682.612
52.113
516.103
80.047
34.321
28
3.018.450
3.018.450
3.701.062

Consolidado
31/12/2016
489.523
218.838
134.676
98.668
37.311
30
3.443.282
3.443.282
3.932.805

31/12/2017
691.191
257.511
136.135
192.847
62.679
41.954
64
3.797.988
3.797.988
4.489.179

Em 31 de dezembro de 2017, o ativo consolidado da CAIXA Seguridade era de R$
4.489.179 mil, tendo registrado crescimento de 14,15% em relação a 31 de
dezembro de 2016.
Em 31 de dezembro de 2016, o ativo consolidado da CAIXA Seguridade era de R$
3.932.805 mil, tendo registrado crescimento de 6,3% em relação a 31 de dezembro
de 2015.
Em 31 de dezembro de 2015, o ativo consolidado da Caixa Seguridade era de R$
3.701.062 mil, tendo registrado crescimento de 13,8% em relação a 30 de junho de
2015. A seguir, detalhamos as variações de cada uma das linhas do ativo:
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Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2017, o Caixa e equivalentes de caixa consolidado da Caixa
Seguridade era de R$ 257.511 mil, tendo registrado crescimento de R$ 38.673 mil
em relação a 31 de dezembro de 2016. A conta Caixa e equivalentes de caixa
consolidado representa 5,7% do ativo total da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2016, o Caixa e equivalentes de caixa consolidado da Caixa
Seguridade era de R$ 218.838 mil, tendo registrado crescimento de R$ 166.725 mil
em relação a 31 de dezembro de 2015. A conta Caixa e equivalentes de caixa
consolidado representava 5,6% do ativo total da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2015, o Caixa e equivalentes de caixa consolidado da Caixa
Seguridade era de R$ 52.113 mil, tendo registrado crescimento de R$ 51.913 mil em
relação a 30 de junho de 2015, quando havia registrado o valor de R$ 200 mil
referente ao aporte para constituição da Companhia.
Instrumentos Financeiros
Em 31 de dezembro de 2017, os Instrumentos Financeiros consolidados da Caixa
Seguridade era de R$ 136.135 mil, compostos por aplicações compromissadas
mantidas junto à sua Controladora, CAIXA, com rentabilidade vinculada a um
percentual do CDI, e com liquidez originalmente superior a 90 dias. A conta dos
Instrumentos Financeiros consolidados representou 3,0% do ativo total da
Companhia em 31 de dezembro de 2017. Em 31 de dezembro de 2016 a conta não
possuía saldo.
Dividendos a receber
Os dividendos a receber totalizaram R$ 192.847 mil em 31 de dezembro de 2017,
aumento de 43,2% em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de 2016. A
conta dividendos a receber representa 4,3% do ativo total da Companhia.
Os dividendos a receber totalizaram R$ 134.676 mil em 31 de dezembro de 2016,
redução de 73,9% em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de 2015. A
conta dividendos a receber representa 3,4% do ativo total da Companhia (31 de
dezembro de 2015 – 13,9% do ativo total).
Os dividendos a receber totalizaram R$ 516.113 mil em 31 de dezembro de 2015,
aumento de 14,1% em relação ao valor registrado em 30 de junho de 2015, em
decorrência dos resultados das investidas no período.
Juros sobre capital próprio a receber
Os juros sobre capital próprio a receber totalizaram R$ 62.679 mil em 31 de
dezembro de 2017, redução de 36,5% em relação ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2016. A conta juros sobre capital próprio a receber representa 1,4% do
ativo total da Companhia.
Os juros sobre capital próprio a receber totalizaram R$ 98.668 mil em 31 de
dezembro de 2016, aumento de 23,3% em relação ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2015. A conta juros sobre capital próprio a receber representava 2,5%
do ativo total da Companhia.
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Os juros sobre capital próprio a receber totalizaram R$ 80.047 mil em 31 de
dezembro de 2015, aumento de 125,0% em relação ao valor registrado em 30 de
junho de 2015, em decorrência de da remuneração para o capital investido, estimada
com base no Patrimônio Líquido das empresas coligadas e controladas em conjunto.
A conta juros sobre capital próprio a receber representava 2,2% do ativo total da
Companhia.
Valores a receber
Os valores a receber totalizaram R$ 41.954 mil em 31 de dezembro de 2017,
aumento de 12,4% em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de 2016 (R$
37.311 mil) e correspondem as Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
marca, predominantemente oriundas de partes relacionadas, referentes às receitas
de acesso à rede de distribuição e uso da marca de seguros, planos de previdência
complementar, planos de capitalização e cotas de grupos de consórcios pagas pelos
clientes incorporados na CAIXA, que são recebidas no mês subsequente ao do
fechamento do balanço. A conta valores a receber representa 0,9% do ativo total da
Companhia.
Os valores a receber totalizaram R$ 37.311 mil em 31 de dezembro de 2016,
aumento de 8,7% em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de 2015 (R$
34.321 mil). Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a conta valores a receber
representava 0,9% do ativo total da Companhia.
Ativos por impostos correntes
Os Ativos por impostos correntes totalizaram R$ 64 mil em 31 de dezembro de 2017,
aumento de 114% em relação ao registrado em 31 de dezembro de 2016 (R$ 30
mil), e decorrem de créditos tributários auferidos com a operação da Companhia.
Os Ativos por impostos correntes totalizaram R$ 30 mil em 31 de dezembro de 2016,
aumento de 7,1% em relação ao registrado em 31 de dezembro de 2015 (R$ 28 mil).
Investimentos em participações societárias
Os investimentos em participações societárias totalizaram R$ 3.797.988 mil em 31
de dezembro de 2017, aumento de 10,3% em relação ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2016, em decorrência das movimentações ocorridas nos investimentos
em participações societárias no período calculado com base no método da
equivalência patrimonial. A conta investimentos e participações representa 84,6% do
ativo total da Companhia.
Os investimentos em participações societárias totalizaram R$ 3.443.282 mil em 31
de dezembro de 2016, aumento de 14,1% em relação ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2015, em decorrência das movimentações ocorridas nos investimentos
em participações societárias no período calculado com base no método da
equivalência patrimonial. Em 31 de dezembro de 2016, a conta investimentos e
participações representava 87,6% do ativo total da Companhia (31 de dezembro de
2015 – 81,6% do ativo total).
Os investimentos em participações societárias, em 31 de dezembro de 2015,
totalizaram R$ 3.018.450 mil, aumento de 9,2% em relação ao valor registrado em
30 de junho de 2015.
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Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido
(em mil reais)
Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido
Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido
31/12/2015
31/12/2016
Circulante
645.180
162.297
501.967
5.301
Valores a pagar
127.028
142.816
Dividendos a pagar
16.185
14.180
Passivos por impostos correntes
Não circulante
323
323
Valores a pagar de longo prazo
Patrimônio líquido
3.055.882
3.770.185
2.756.687
2.756.687
Capital social
407.826
973.519
Reservas
-108.631
39.979
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do passivo e do patrimônio líquido
3.701.062
3.932.805

31/12/2017
310.006
21.876
271.449
16.681
543
543
4.178.630
2.756.687
1.350.744
71.199
4.489.179

Valores a pagar
Os valores a pagar totalizaram R$ 21.876 mil em 31 de dezembro de 2017, e
englobam os valores a pagar referentes ao ressarcimento de despesas
compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de
Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre CAIXA
e CAIXA Seguridade. A conta valores a pagar representa 0,5% do passivo e
patrimônio líquido da Companhia.
Os valores a pagar totalizaram R$ 5.301 mil em 31 de dezembro de 2016, e a conta
valores a pagar representava 0,1% do passivo e patrimônio líquido da Companhia no
exercício de 2016.
Em 31 de dezembro de 2015, os valores a pagar totalizaram R$ 501.967 mil, e
englobam o valor decorrente da redução de capital de R$ 500.000 mil aprovada em
30 de dezembro de 2015, e demais valores a pagar referentes ao ressarcimento de
despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de
Execução de Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado
entre CAIXA e CAIXA Seguridade. A Companhia não tinha saldo no passivo em 30 de
junho de 2015.
Dividendos a pagar
Os dividendos a pagar totalizaram R$ 271.449 mil em 31 de dezembro de 2017
aumento de 90,1% em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de 2016 (R$
142.816 mil) e englobam os dividendos mínimos obrigatórios referentes ao resultado
auferido pela Companhia no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. A
conta dos dividendos a pagar representa 6,05% do passivo e patrimônio líquido da
Companhia.
Os dividendos a pagar totalizaram R$ 142.816 mil em 31 de dezembro de 2016
aumento de 12,4% em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de 2015 (R$
127.028 mil) e englobam os dividendos mínimos obrigatórios referentes ao resultado
auferido pela Companhia no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Em
31 de dezembro de 2016, a conta dos dividendos a pagar representava 3,6% do
passivo e patrimônio líquido da Companhia (3,4% em 31 de dezembro de 2015).
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Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2017
era de R$ 4.178.630 mil, aumento de 10,8% em relação ao registrado em 31 de
dezembro de 2016 (R$ 3.770.185 mil) em decorrência do aumento das reservas. O
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 corresponde a um valor de R$ 3,48
por ação.
O patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2016
era de R$ 3.770.185 mil, aumento de 23,4% em relação ao registrado em 31 de
dezembro de 2015 (R$ 3.055.882mil) em decorrência do aumento das reservas. O
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 correspondia a um valor de R$ 3,14
por ação.
Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguridade
era de R$ 3.055.882 mil, redução de 6,0% em relação ao registrado em 30 de junho
de 2015 em decorrência da redução de capital aprovada em 30 de dezembro de 2015
e do provisionamento de dividendos referente ao resultado apurado pela Companhia
no período de 21 de maio a 31 de dezembro de 2015. O Patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2015 correspondia a um valor de R$ 2,55 por ação.
Demonstração dos fluxos de caixa
(em mil reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado
21/05/2015 a
01/01/2016 a
31/12/2015
31/12/2016
Fluxos de caixa proveniente das atividades
operacionais
Recebimento de receitas de acesso à rede e
101.587
325.149
uso da marca
1.015.626
Recebimento de dividendos
(4)
(17.826)
Pagamento de despesas administrativas
(1.249)
Pagamento de despesas operacionais
(6.212)
Pagamento de atualização de dividendos
(174)
(621)
Tributos sobre folha recolhidos
(13.396)
(42.550)
Tributos sobre receitas pagos
(37.826)
(115.205)
Imposto de renda e contribuição social pagos
1.939
20.090
Juros recebidos
(213)
(2.569)
Tributos sobre aplicações
Caixa líquido proveniente das atividades
51.913
1.174.633
operacionais
Fluxos de caixa proveniente das atividades
de investimento
Aplicação Financeira
Caixa líquido proveniente das atividades de
investimento
Fluxos de caixa proveniente das atividades
de financiamento
(507.908)
Pagamento de dividendos
200
(500.000)
Redução/Aumento de capital social
Caixa líquido proveniente das atividades de
200
(1.007.908)
financiamento
Aumento/(redução) líquido em caixa e
52.113
166.725
equivalentes de caixa

01/01/2017 a
31/12/2017

517.207
680.907
(36.636)
(5.490)
(538)
(53.260)
(158.943)
26.673
(5.019)
964.900

(133.234)
(133.234)

(792.994)
(792.994)
38.673
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(em mil reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado
21/05/2015 a
01/01/2016 a
31/12/2015
31/12/2016
Caixa e equivalentes de caixa no início do
52.113
período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
52.113
218.838
período

01/01/2017 a
31/12/2017
218.838
257.511

Recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
O recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca totalizou
R$ 506.484 mil no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, aumento de
54,4% em relação ao apurado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
(R$ 325.149 mil) devido ao incremento das receitas de acesso à rede e uso de
distribuição da marca de seguros prestamista, habitacional e planos de previdência.
O recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca totalizou
R$ 325.149 mil no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, aumento de
220,1% em relação ao apurado no período de 21 de maio a 31 de dezembro de 2015
(R$ 101.584 mil) devido ao incremento das receitas de acesso à rede e uso de
distribuição da marca de seguros prestamista, habitacional e planos de previdência.
Recebimento de dividendos
O recebimento de dividendos totalizou R$ 680.907 mil no período de 01 de janeiro a
31 de dezembro de 2017 e referem-se aos valores recebidos a título de dividendos
da CAIXA Seguros, PAN Seguros e PAN Corretora, redução de 33,0% em relação ao
apurado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 (R$ 1.015.626 mil).
Do montante de R$ 1.015.626 mil recebido no ano de 2016, R$ 635.798 mil referese ao recebimento de dividendos das investidas e R$ 379.828 mil refere-se ao
recebimento de recursos provenientes de cisão parcial de ativos da Caixa
Participações S.A. – CAIXAPAR ocorrida em 30 de junho de 2015. Desta forma, sem
considerar as variações patrimoniais decorrentes desta operação, se comparado o
exercício de 2017 com o exercício de 2016, nota-se um crescimento de 7,1% na
rubrica de recebimento de dividendos.
Pagamento de despesas administrativas
O pagamento de despesas administrativas totalizou R$ 36.636 mil no período de 01
de janeiro a 31 de dezembro de 2017, ante R$ 17.826 mil no período de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2016, devido ao aumento do quadro de funcionários da
Companhia ao longo do exercício de 2017 e contratação de consultorias.
O pagamento de despesas administrativas totalizou R$ 17.825 mil no período de 01
de janeiro a 31 de dezembro de 2016, ante R$ 4 mil no período de 21 de maio a 31
de dezembro de 2015, devido ao fato das despesas administrativas relativas ao
convênio de compartilhamento de atividades operacionais e despesas com a CAIXA
começaram a ser pagas somente a partir do primeiro trimestre de 2016.
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Pagamento de despesas operacionais
No exercício de 2017, a Companhia não teve despesas classificadas como
operacionais em seu fluxo de caixa, de forma se a se notar uma redução de 100%
com relação ao ano anterior.
Ao longo de 2016, a Companhia procedeu com a lotação do quadro de funcionários
autorizado, o que elevou o nível de despesas operacionais. Dessa forma, o
desembolso com despesas operacionais totalizaram R$ 1.249 mil no período de 01
de janeiro a 31 de dezembro de 2016, e consideram despesas necessárias para as
operações da Companhia não classificadas como administrativas.
Pagamento de atualização de dividendos
O pagamento de atualização de dividendos totalizou R$ 5.490 mil no período de 01
de janeiro a 31 de dezembro de 2017, uma redução de 11,6% em relação ao mesmo
período de 2016, e referem-se à atualização monetária incidente sobre os dividendos
do resultado de 2016 propostos e pagos à CAIXA em maio de 2017.
O pagamento de atualização de dividendos totalizou R$ 6.212 mil no período de 01
de janeiro a 31 de dezembro de 2016, e referem-se a atualização monetária incidente
sobre os dividendos do resultado de 2015 propostos e pagos à CAIXA em maio de
2016.
Tributos sobre folha recolhidos
Os tributos sobre folha recolhidos totalizaram R$ 538 mil no período de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2017, ante R$ 621 mil no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2016, e referem-se ao recolhimento de tributos sobre a remuneração
de dirigentes.
Os tributos sobre folha recolhidos totalizaram R$ 621 mil no período de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2016, ante R$ 174 mil no período de 21 de maio a 31 de
dezembro de 2015, e referem-se ao recolhimento de tributos sobre a remuneração
de dirigentes, devido ao fato dos dirigentes terem sido nomeados ao longo do
exercício de 2016.
Tributos sobre receitas pagos
Os tributos sobre receitas pagos totalizaram R$ 53.260 mil no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2017, aumento de 25,2% em relação ao apurado no
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 (R$ 42.550 mil), e referem-se,
principalmente, aos tributos incidentes sobre as receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca auferidas no período.
Os tributos sobre receitas pagos totalizaram R$ 42.550 mil no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2016, aumento de 217,6% em relação ao apurado no
período de 21 de maio a 31 de dezembro de 2015 (R$ 13.396 mil), e referem-se,
principalmente, aos tributos incidentes sobre as receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca auferidas no período.
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Impostos de renda e contribuição social pagos
Os pagamentos de imposto de renda e contribuição social totalizaram R$ 158.943
mil, aumento de 38,0% em relação ao apurado no período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2016 (R$ 115.205 mil), e estão relacionadas ao resultado tributável da
Companhia, composto, principalmente, por receitas de acesso à rede de distribuição
e uso da marca e JCP.
Os pagamentos de imposto de renda e contribuição social totalizaram R$ 115.205
mil, aumento de 204,6% em relação ao apurado no período de 21 de maio a 31 de
dezembro de 2015 (R$ 37.826 mil), e estão relacionadas ao resultado tributável da
Companhia, composto, principalmente, por receitas de acesso à rede de distribuição
e uso da marca e JCP.
Juros recebidos
Os juros recebidos totalizaram R$ 26.673 mil no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017, aumento de 32,8% em relação ao apurado no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2016 (R$ 20.090 mil), e referem-se aos rendimentos
auferidos com aplicações financeiras.
Os juros recebidos totalizaram R$ 20.090 mil no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2016, aumento de 936% em relação ao apurado no período de 21 de
maio a 31 de dezembro de 2015 (R$ 1.939 mil), e referem-se aos rendimentos
auferidos com aplicações financeiras.
Tributos sobre aplicações
Os tributos sobre aplicações somaram R$ 5.019 mil no período de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2017, aumento de aumento de 95,4% em relação ao apurado no
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 (R$ 2.569 mil), e estão
relacionados aos tributos incidentes sobre os resgates de aplicações financeiras.
Os tributos sobre aplicações somaram R$ 2.569 mil no período de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2016, aumento de aumento de 1.107% em relação ao apurado no
período de 21 de maio a 31 de dezembro de 2015 (R$ 213 mil), e estão relacionados
aos tributos incidentes sobre os resgates de aplicações financeiras.
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
O caixa líquido proveniente das atividades de operacionais foi de R$ 964.900 mil no
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, redução de 17,9% em relação
ao apurado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 (R$ 1.174.633
mil), composto, principalmente, pelo recebimento de dividendos e pelo recebimento
de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca. A referida redução é
explicada pelo fato do valor recebido à título de dividendos em 2016 contemplar o
montante de R$ 379.828 mil que refere-se ao recebimento de recursos provenientes
de cisão parcial de ativos da Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR ocorrida em 30 de
junho de 2015.
O caixa líquido proveniente das atividades de operacionais foi de R$ 1.174.633 mil
no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, aumento de 2.162,7% em
relação ao apurado no período compreendido entre 21 de maio e 31 de dezembro de
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2015 (R$ 51.913 mil), composto, principalmente, pelo recebimento de dividendos e
pelo recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca.
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
O fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2017 foi negativo em R$ 133.234 mil, e refere-se às
aplicações financeiras da Companhia.
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
O fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2017 foi negativo em R$ 133.234 mil, referente à
aplicação de recursos em instrumentos financeiros não classificáveis como caixa e
equivalentes de caixa. Não houve aplicações dessa natureza em períodos anteriores.
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
O fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2017 foi negativo em R$ 792.994 mil, referente ao
pagamento de dividendos do resultado de 2017, redução de 21,3% em relação ao
apurado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 (R$ 1.007.908 mil
negativo).
O fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento foi negativo em R$
1.007.908 mil, sendo R$ 507.908 mil referente ao pagamento de dividendos do
resultado de 2016, e R$ 500.000 mil referente a redução de capital aprovada em
AGE no dia 30 de dezembro de 2015, por considerá-lo excessivo nos termos do artigo
173 da Lei nº. 6.404/76, sem alteração na quantidade ou cancelamento de ações.
No período compreendido entre 21 de maio e 31 de dezembro de 2015, o caixa líquido
proveniente das atividades de financiamentos foi de R$ 200 mil em decorrência da
integralização do capital social de constituição e do aumento de capital deliberado
em 26 de junho de 2015.
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10.2. Resultado operacional e financeiro

a.

resultados das operações da Companhia:

i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Descritos no item ii.
ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

A seguir, apresentamos a análise dos principais componentes do resultado da
Companhia no exercício de 2017, comparado com o resultado apurado no exercício
de 2016 e o auferido no período entre 21 de maio e 31 de dezembro de 2015. Com
o objetivo de prover um melhor detalhamento do desempenho do Grupo Caixa
Seguridade, do qual a Companhia faz parte, apresentamos na seção 10.9 deste
Formulário de Referência uma análise de seus resultados e de suas contas
patrimoniais com base nas demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa
Seguridade para os exercícios de 2012, 2013, 2014 e o primeiro semestre de 2015.
Demonstração do Resultado
(em mil reais)
Demonstração do Resultado

Receitas operacionais
Resultado de investimentos em participações
societárias
Receitas de acesso à rede de distribuição e
uso da marca
Outras receitas/(despesas) operacionais
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas/despesas operacionais
Resultado antes das receitas e despesas
financeiras
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado
Antes
de
Impostos
Participações
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Participação nos resultados
Lucro líquido do período

e

21/05/2015 a
31/12/2015
610.681

Consolidado
01/01/2016 a
31/12/2016
1.274.862

474.626

946.777

136.055

328.085

(19.787)
(2.169)
(17.518)
(100)

(64.615)
(21.206)
(42.093)
(1.316)

590.894

1.210.247

1.939
1.939
-

14.104
20.114
(6.010)

592.833

1.224.351

(57.979)

(133.951)

534.854

(807)
1.089.593

01/01/2017 a
31/12/2017
1.544.120
1.037.636
506.484
(92.910)
(37.832)
(55.078)
1.451.209
24.248
29.738
(5.490)
1.475.456
(175.749)
(858)
1.298.850

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, o lucro líquido da Companhia
foi de R$ 1.298.850 mil, enquanto no período entre 01 de janeiro e 31 de dezembro
de 2016, o lucro líquido foi de R$ 1.089.593 mil, aumento de 19,2% em relação ao
ano anterior.
No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, o lucro líquido da Companhia
foi de R$ 1.089.593 mil, enquanto no período entre 21 de maio e 31 de dezembro de
2015, o lucro líquido foi de R$ 534.854 mil. A seguir, detalhamos as variações de
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cada uma das linhas do resultado:
Resultado de investimentos em participações societárias
Os resultados de investimentos em participações societárias totalizaram R$
1.037.636 mil no exercício de 2017 e R$ 946.777 mil no período de 01 de janeiro a
31 de dezembro de 2016, aumento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Os resultados de investimentos em participações societárias totalizaram R$ 946.777
mil no exercício de 2016 e R$ 474.626 mil no período de 21 de maio a 31 de
dezembro de 2015. Destaca-se que, em 2015, o resultado atribuível a companhia se
restringe ao período de 21 de maio, data da criação da Companhia, a 31 de dezembro
de 2015, dessa forma, não é possível comparar o saldo de resultados de
investimentos em participações de 2016 com o do período de 21 de maio a 31 de
dezembro de 2015. A tabela abaixo apresenta o resultado de cada empresa e a parte
atribuível à CAIXA Seguridade nos exercícios de 2017, 2016 e 2015.
(em mil reais)
Resultado de Investimentos em Participações Societárias
Consolidado
01/01/2017 a 31/12/2017
PAN
PAN
CAIXA Seguros
Seguros
Corretora
Receitas da operação
19.138.513
704.934
16.835
Custos/despesas da operação
(16.483.354)
(432.301)
Margem operacional
2.655.159
272.633
16.835
Despesas administrativas
(661.925)
(73.373)
(6.030)
Despesas com tributos
(300.629)
(19.270)
(63)
Resultado financeiro
1.809.417
63.972
3.719
Resultado patrimonial
31.050
223
Outras
receitas/despesas
(139.205)
(488)
operacionais
Resultado operacional
3.533.071
104.980
13.974
Ganhos ou perdas com ativos não
(20.514)
2.150
correntes
Resultado antes dos impostos e
3.512.558
107.130
13.974
participações
Imposto de renda
(755.756)
706
(820)
Contribuição social
(648.448)
5.974
(2.254)
Participações sobre o resultado
(16.000)
Participações
dos
acionistas
(66.517)
minoritários
Lucro
líquido
atribuível
aos
2.041.838
97.810
10.899
acionistas controladores
Lucro líquido atribuível ao Grupo
984.370
47.926
5.340
CAIXA Seguridade
Lucro
líquido
atribuível
aos
demais acionistas controladores

1.057.468

49.884

5.559

Total
19.860.282
(16.915.655)
2.944.627
(741.328)
(319.962)
1.877.108
31.273
(139.693)
3.652.025
(18.364)
3.633.661
(755.870)
(644.728)
(16.000)
(66.517)
2.150.546
1.037.636

1.112.911
(em mil reais)

Resultado de Investimentos em Participações Societárias
Consolidado
01/01/2016 a 31/12/2016
PAN
PAN
CAIXA Seguros
Seguros
Corretora
Receitas da operação
13.703.317
676.471
22.042
Custos/despesas da operação
(11.047.101)
(432.779)
Margem operacional
2.656.216
243.692
22.042
Despesas administrativas
(544.322)
(84.654)
(6.941)

Total
14.401.830
(11.479.880)
2.921.950
(635.917)
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(em mil reais)
Resultado de Investimentos em Participações Societárias
Consolidado
01/01/2017 a 31/12/2017
PAN
PAN
CAIXA Seguros
Seguros
Corretora
Despesas com tributos
(350.003)
(21.401)
(2.308)
Resultado financeiro
1.630.998
55.150
3.211
Resultado patrimonial
33.871
41
Outras
receitas/despesas
(128.117)
(125)
operacionais
Resultado operacional
3.426.760
64.711
15.879
Ganhos ou perdas com ativos não
(28.922)
correntes
Resultado antes dos impostos e
3.397.839
64.711
15.879
participações
Imposto de renda
(805.598)
(4.023)
(3.952)
Contribuição social
(624.430)
387
(1.431)
Participações sobre o resultado
(10.473)
(110)
Participações
dos
acionistas
(63.152)
minoritários
Lucro
líquido
atribuível
aos
1.904.659
50.602
10.386
acionistas controladores
Lucro líquido atribuível ao Grupo
918.235
24.795
5.089
CAIXA Seguridade
Lucro
líquido
atribuível
aos
986.423
25.807
5.297
demais acionistas controladores

Total
(373.712)
1.689.359
33.912
(128.242)
3.507.350
(28.922)
3.478.429
(813.573)
(625.474)
(10.583)
(63.152)
1.965.647
948.119
1.017.527

(em mil reais)
Resultado de Investimentos em Participações Societárias
Consolidado
01/01/2015 a 31/12/2015
PAN
PAN
CAIXA Seguros
Total
Seguros
Corretora
Receitas da operação
11.121.481
559.715
25.621
11.706.817
Custos/despesas da operação
(8.595.102)
(401.297)
(8.996.399)
Margem operacional
2.526.380
158.418
25.621
2.710.419
Despesas administrativas
(486.517)
(62.720)
(9.052)
(558.289)
Despesas com tributos
(306.110)
(15.990)
(1.847)
(323.947)
Resultado financeiro
1.371.877
45.169
1.948
1.418.994
Resultado patrimonial
36.845
30
36.875
Outras
receitas/despesas
(48.220)
(1.381)
(49.601)
operacionais
Resultado operacional
3.142.476
76.687
15.289
3.234.452
Ganhos ou perdas com ativos não
(22.750)
(3.307)
(26.057)
correntes
Resultado antes dos impostos e
3.119.725
73.380
15.289
3.208.394
participações
Imposto de renda
(741.809)
(4.259)
(3.772)
(749.840)
Contribuição social
(415.126)
(3.129)
(1.367)
(419.622)
Participações sobre o resultado
(8.722)
(120)
(8.842)
Participações
dos
acionistas
(73.446)
(73.446)
minoritários
Lucro
líquido
atribuível
aos
1.889.344
57.270
10.030
1.956.644
acionistas controladores
Lucro líquido atribuível ao Grupo
455.277(1)
16.577(1)
2.772(1)
474.626(1)
CAIXA Seguridade
Lucro
líquido
atribuível
aos
1.434.067
40.693
7.258
1.482.018
demais acionistas controladores
(1)
Considera o resultado atribuível à CAIXA Seguridade no período de 21/05/2015 a 31/12/2015.
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No exercício de 2017, 94,9% do resultado de participações societárias, apurado por
meio do Método da Equivalência Patrimonial (MEP), foi proveniente da CAIXA
Seguros, 4,6% da PAN Seguros, e 0,5% da PAN Corretora. Já no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2016, 96,8% foi proveniente da CAIXA Seguros, 2,6%
da PAN Seguros, e 0,6% da PAN Corretora. No período de 21 de maio a 31 de
dezembro de 2015, 95,9% foi proveniente da CAIXA Seguros, 3,5% da PAN Seguros,
e 0,6% da PAN Corretora.
Em 2017, a CAIXA Seguros apresentou um resultado de R$ 2.041.838 mil, um
aumento de 7,2% em relação ao apresentado em 2016, R$ 1.904.659 mil, sendo que
foi atribuído à companhia o montante de R$ 984.370 mil em 2017. A PAN Seguros e
a PAN Corretora apresentaram, no exercício de 2017, respectivamente, lucro líquido
de R$ 97.810 mil (2016: R$ 50.602 mil – aumento de 93,3%) e R$ 10.899 mil (2016:
R$ 10.386 mil – aumento de 4,9%), sendo que, em 2017, foi atribuído à Companhia,
respectivamente, R$ 47.926 mil e R$ 5.340 mil.
Em 2016, a CAIXA Seguros apresentou um resultado de R$ 1.904.659 mil, um
aumento de 0,8% em relação ao apresentado em 2015, R$ 1.889.344 mil, sendo que
foi atribuído à companhia o montante de R$ 918.235 mil em 2016. A PAN Seguros e
a PAN Corretora apresentaram, no exercício de 2016, respectivamente, lucro líquido
de R$ 50.602 mil (2015: R$ 57.270 mil – redução de 11,6%) e R$ 10.386 mil (2015:
R$ 10.030 mil – aumento de 3,5%), sendo que, em 2016, foi atribuído à Companhia,
respectivamente, R$ 24.795 mil e R$ 5.089 mil.
CAIXA Seguros: As receitas de operações da CAIXA Seguros totalizaram R$
19.138.513 mil no exercício de 2017, um aumento de 39,7% em relação ao
observado em 2016, R$ 13.703.317 mil. Estas receitas contemplam prêmios de
seguros emitidos pela sua investida Caixa Seguradora, obtidas, principalmente, com
a venda dos produtos de seguros prestamista e previdência. Outros produtos que
contribuíram para o faturamento da CAIXA Seguros foram os produtos de seguros
habitacional e seguro de vida, além de capitalização e consórcio.
As receitas de operações da CAIXA Seguros totalizaram R$ 13.703.317 mil no
exercício de 2016, um aumento de 23,2% em relação ao observado em 2015, R$
11.121.481 mil.
A Caixa Seguros apresentou um ROAE (Return on Average Equity ou um retorno
sobre o patrimônio líquido) de 30,6% em 2017, ante a 31,5% no exercício de 2016
e 31,9% no exercício de 2015.
Abaixo, apresentamos a abertura do resultado operacional da CAIXA Seguros,
segregada por tipo de operação:
(em mil reais)
Resultado Operacional CAIXA Seguros
01/01/2017 a 31/12/2017
CAIXA
Seguradora
Receitas da operação
Custos/despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos

CAIXA Vida &
Previdência

CAIXA
Capitalização

CAIXA
Consórcio

CAIXA Seguros
Saúde

5.710.767

12.531.039

231.940

461.124

481.996

(3.571.392)

(11.886.828)

(134.377)

(270.754)

(489.535)

2.139.375

644.211

97.564

190.370

(7.540)

(452.345)

(53.087)

(35.282)

(44.634)

(14.026)

(137.040)

(54.526)

(12.154)

(58.408)

(3.031)

Outras/
Ajustes de
consolidaç
ão
(278.3
52)
(130.4
69)
(408.8
21)
(62.55
2)
(35.47
0)

CAIXA Seguros
Holding
19.138.513
(16.483.354)
2.655.159
(661.925)
(300.629)
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Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não
correntes
Resultado antes dos impostos e
participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido do exercício
Atribuível a acionistas do grupo

678.072

101.279

201.690

22.319

97.741

(263)

-

-

-

-

2.227.800

637.876

251.818

109.647

73.143

(20.868)

-

-

-

-

2.206.931
(504.200)
(464.756)
1.237.975

637.876

251.818

109.647

73.143

(146.701)
(121.484)
369.691

(62.331)
(53.739)
135.749

(27.179)
(10.036)
72.432

(11.787)
(9.500)
51.857

1.237.975

369.691

69.232

72.432

51.857

-

-

66.517

-

-

Atribuível
a
acionistas
não
controladores em controladas
% de Participação do Grupo Caixa
Seguridade
Atribuível
ao
Grupo
Caixa
Seguridade
Atribuível aos demais acionistas

708.31
7
31.313
232.78
7
355
233.14
1
(3.558)
11.067
240.650
240.65
0
-

1.809.417
31.050
3.533.071
(20.514)
3.512.558
(755.756)
(648.448)
2.108.354
2.041.838
66.517
48,21%
984.370
1.057.468

(em mil reais)
Resultado Operacional CAIXA Seguros
01/01/2016 a 31/12/2016
CAIXA
Seguradora
Receitas da operação
Custos/despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não
correntes
Resultado antes dos impostos e
participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido do exercício
Atribuível a acionistas do grupo
Atribuível
a
acionistas
não
controladores em controladas
% de Participação do Grupo Caixa
Seguridade
Atribuível
ao
Grupo
Caixa
Seguridade
Atribuível aos demais acionistas

4.878.964

CAIXA Vida &
Previdência

CAIXA
Capitalização

CAIXA
Consórcio

CAIXA Seguros
Saúde

Outras/
Ajustes de
consolidação
(200.536)

CAIXA Seguros
Holding

2.318.849
(334.030)
(193.231)
564.461
(1.037)
2.355.012

7.846.089
(7.302.933
)
543.156
(57.528)
(46.080)
103.341
542.890

(23.278)

(59)

(86)

(76)

(5.375)

(48)

(28.922)

2.331.734

542.831

232.129

128.939

(135.614)

297.819

3.397.839

(544.267)
(448.143)
1.339.324
1.339.324

(126.087)
(99.917)
316.827
316.827

(58.178)
(45.069)
128.882
65.730

(32.346)
(11.667)
84.926
84.926

(135.614)
(135.614)

(44.720)
(19.633)
233.466
233.466

(805.598)
(624.430)
1.967.811
1.904.659

-

-

63.152

-

-

-

(2.560.115)

230.008

399.097

549.695

(120.850)

(196.790)

(684.846)

(181.567)

109.158
(34.916)
(12.116)
170.089
232.215

202.307
(47.564)
(58.463)
32.736
129.016

(135.151)
(16.511)
(2.660)
24.083
(130.239)

(382.103)
(53.773)
(37.453)
736.288
34.908
297.867

13.703.317
(11.047.10
1)
2.656.216
(544.322)
(350.003)
1.630.998
33.871
3.426.760

63.152
48,21%
918.235
986.423

(em mil reais)
Resultado Operacional CAIXA Seguros
01/01/2015 a 31/12/2015
CAIXA
Seguradora
Receitas da operação
Custos/despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não
correntes
Resultado antes dos impostos e
participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido do exercício
Atribuível a acionistas do grupo
Atribuível a acionistas não controladores
em controladas
% de Participação do Grupo Caixa
Seguridade
Atribuível ao Grupo Caixa Seguridade

4.497.151
(2.424.618)
2.072.534
(265.258)
(167.011)
485.989
726
2.126.981

CAIXA Vida &
Previdência
5.894.893
(5.415.116
)
479.777
(51.702)
(39.521)
81.743
470.297

CAIXA
Capitalização
195.019
(77.676)
117.342
(37.517)
(10.986)
173.791
242.631

CAIXA
Consórcio
359.811
(163.182
)
196.629
(44.585)
(52.175)
29.467
129.336

CAIXA Seguros
Saúde
324.495

Outras/
Ajustes de
consolidação
(149.888)

(348.805)

(165.704)

(24.310)
(12.211)
(4.249)
6.757
(34.013)

(315.592)
(75.244)
(32.167)
594.129
36.119
207.244

CAIXA Seguros
Holding
11.121.481
(8.595.102
)
2.526.380
(486.517)
(306.110)
1.371.877
36.845
3.142.476

(16.605)

-

-

-

41

(6.187)

(22.750)

2.110.376

470.297

242.631

129.336

(33.971)

201.057

3.119.725

(487.793)
(267.810)
1.354.772
1.354.772

(107.731)
(71.910)
290.656
290.656

(59.949)
(38.672)
144.010
73.445

(31.976)
(11.711)
85.650
85.650

(17.462)
(10.477)
(61.911)
(61.911)

(36.898)
(14.545)
149.613
146.732

(741.809)
(415.126)
1.962.790
1.889.344

-

-

70.565

-

-

2.881

Atribuível aos demais acionistas

73.446
48,21%
455.277
1.434.067

PAN Seguros:
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As receitas de operação da PAN Seguros totalizaram R$ 704.934 mil no exercício de
2017, um aumento de 4,2% em relação ao observado no exercício de 2016, de R$
676.471 mil. Estas receitas contemplam receitas oriundas de prêmios de seguros
emitidos pela investida, principalmente, nos ramos de Danos, Prestamista, DPVAT,
Acidentes pessoais e Habitacional.
As receitas de operação da PAN Seguros totalizaram R$ 676.471 mil no exercício de
2016, um aumento de 20,9% em relação ao observado no exercício de 2015, de R$
559.715 mil. Estas receitas contemplam receitas oriundas de prêmios de seguros
emitidos pela investida, principalmente, nos ramos de Danos, Prestamista, DPVAT,
Acidentes pessoais e Habitacional.
A PAN Seguros apresentou um ROAE (Return on Average Equity ou um retorno sobre
o patrimônio líquido) de 23,8% em 2017, ante a 6,9% no exercício de 2016 e a 8,3%
no exercício de 2015.
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
Foi celebrado entre o Grupo CAIXA Seguridade e a CAIXA no dia 30 de junho de
2015, instrumento de outorga de direitos, a partir do qual o Grupo obteve o direito
de negociar livremente e receber integralmente as contraprestações financeiras
devidas pelas instituições conveniadas pelo direito de acesso à Rede de Distribuição
e uso da marca para distribuição e comercialização dos Produtos, sem prejuízo da
remuneração devida à CAIXA pela prestação de serviços de distribuição e
comercialização dos Produtos, que é pago empresas operacionais.
As receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca atingiram R$ 506.484
mil exercício de 2017, enquanto no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2016, atingiram R$ 328.085 mil, aumento de 54,4% quando comparado com o ano
anterior, decorrente, principalmente, do aumento no volume de vendas em produtos
de seguros prestamista e previdência.
As receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca atingiram R$ 328.085
mil exercício de 2016, enquanto no período de 21 de maio a 31 de dezembro de
2015, atingiram R$ 136.055 mil.
O quadro abaixo apresenta as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
marca por Produto de Seguridade:
(em mil reais)
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
Controladora e Consolidado
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Capitalização
5.159
10.323
12.808
Consórcio
10.344
20.421
34.915
Previdência
14.207
46.403
61.398
Seguros - Habitacional
41.904
91.175
109.833
Seguros - Prestamista
63.457
145.178
265.199
Seguros - Riscos Diversos (1)
984
14.585
22.331
Receitas de acesso à rede de
136.055
328.085
506.484
distribuição e uso da marca
(1)
Vida; Auto; Saúde; Fácil Residencial; Seguro Residencial; Seguro Multirrisco; Seguro Lotérico;
Seguro Risco de Engenharia.
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Despesas Administrativas
As despesas administrativas totalizaram R$ 37.832 mil no exercício de 2017, sendo
que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 totalizaram R$ 21.206
mil, aumento de 78,4%. Este aumento é justificado, pois, ao longo do ano de 2017,
a Companhia procedeu com a lotação do quadro de funcionários autorizado e incorreu
em gastos com consultorias.
As despesas administrativas totalizaram R$ 21.206 mil no exercício de 2016, sendo
que no período de 21 de maio a 31 de dezembro de 2015 totalizaram R$ 2.169 mil,
de forma que as despesas administrativas foram distribuídas conforme o quadro
abaixo:
(em mil reais)
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
Controladora e Consolidado
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Despesas de pessoal
326
11.944
20.699
Remuneração de dirigentes
1.014
3.586
4.201
Serviços de terceiros
742
4.393
10.335
Outras despesas administrativas
87
1.283
2.597
Total
2.169
21.206
37.832

Despesas Tributárias
As despesas tributárias referem-se principalmente a tributos diretos (PIS e COFINS)
incidentes sobre as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca e receitas
com juros sobre capital próprio e financeiras. As despesas tributárias no exercício de
2017, somaram R$ 55.078 mil, enquanto no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2016, R$ 42.093 mil, e no período de 21 de maio a 31 de dezembro de
2015, R$ 17.518 mil, sendo que foram distribuídas conforme o quadro abaixo:
(em mil reais)
Despesas tributárias
Controladora e Consolidado
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Juros sobre o capital próprio (JSCP)
52.320
116.403
73.740
sobre investimentos em participações
societárias
PIS (1,65%) /COFINS (7,6%)
(4.840)
(10.767)
(6.821)
Subtotal de despesa tributária
(4.840)
(10.767)
(6.821)
Receita
de
acesso
à
rede
de
136.055
328.085
506.484
distribuição e uso da marca
PIS (1,65%) / COFINS (7,6%)
(12.585)
(30.348)
(46.850)
Subtotal de despesa tributária
(12.585)
(30.348)
(46.850)
Rendas de títulos de renda fixa
1.939
20.114
29.738
PIS (0,65%) / COFINS (4,0%)
(90)
(936)
(1.383)
IOF
(3)
(42)
(25)
Subtotal de despesa tributária
(93)
(978)
(1.408)
Total da Despesa tributária
(17.518)
(42.093)
(55.078)
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Outras despesas operacionais
As outras despesas operacionais referem-se às despesas não recorrentes que
totalizaram R$ 1.316 mil no exercício de 2016 e R$ 100 mil no período de 21 de maio
a 31 de dezembro de 2015. Em 2017 não houve despesas com estas características.
Receitas Financeiras
As receitas financeiras totalizaram R$ 29.738 mil no exercício de 2017, R$ 20.114
mil no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, e R$ 1.939 mil no período
de 21 de maio a 31 de dezembro de 2015. Estas receitas são decorrentes de
aplicações financeiras em CDB e operações compromissadas mantidas junto à CAIXA
Econômica Federal, sendo que as operações compromissadas ocorreram somente no
exercício de 2017.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras totalizaram R$ 5.490 mil no exercício de 2017 e R$ 6.010
mil no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, decorrentes de
atualização monetária pela taxa SELIC de dividendos declarados.
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
O resultado antes de imposto de renda e contribuição social totalizou R$ 1.474.600
mil no exercício de 2017, R$ 1.223.544 mil no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2016, e R$ 592.833 mil no período de 21 de maio a 31 de dezembro
de 2015.
Imposto de renda e contribuição social correntes

(em mil reais)
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
Controladora e Consolidado
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
I) Resultado antes de IRPJ e CSLL
592.833
1.223.544
1.474.600
IRPJ (alíquota de 25%)
(148.196)
(305.862)
(368.626)
CSLL (alíquota de 9%)
(53.355)
(110.119)
(132.714)
IRPJ e CSLL
(201.551)
(415.981)
(501.340)
Efeito das adições/exclusões - IRPJ (25%)
143.544
282.028
325.556
e CSLL (9%) (1)
II) Despesa com IRPJ e CSLL
(58.007)
(133.953)
(175.783)
Resultado do Grupo antes do IRPJ e CSLL
592.833
1.223.544
1.474.599
(I)
III) Total da despesa com IRPJ e CSLL
(58.007)
(133.953)
(175.783)
(II)
Alíquota efetiva
9,78%
10,95%
11,41%
IV) Ativo fiscal diferido (IRPJ e CSLL)
28
2
34
Total despesa com IRPJ e CSLL (III) +
(57.979)
(133.951)
(175.749)
ativo fiscal diferido (IV)
(1)
Os efeitos das exclusões decorrem da exclusão do resultado de equivalência patrimonial nos
investimentos detidos pela Companhia.

As despesas com imposto de renda e contribuição social correntes referem-se ao
montante de imposto de renda e contribuição social a pagar em relação ao resultado
tributável do período. O total de imposto de renda e contribuição social corrente foi
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de R$ 175.749 mil no exercício de 2017, R$ 133.951 mil no período de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2016, e R$ 57.979 mil no período de 21 de maio a 31 de
dezembro de 2015, o detalhamento é apresentado na tabela abaixo:

b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
O crescimento das receitas no período é explicado, principalmente, pela expansão
dos negócios e pelo mix de vendas das empresas investidas. Não houve variação das
receitas atribuível a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços, que representassem um impacto
relevante nas receitas da CAIXA Seguridade.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos,
do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da
Companhia.
Não houve Impacto relevante da inflação, da variação de preços dos principais
insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no
resultado financeiro da Companhia entre 21 de maio de 2015, 31 de dezembro de
2016 e 31 de dezembro de 2017.
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10.3. Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas
demonstrações financeiras.
a.

da introdução ou alienação de segmento operacional:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 21 de maio de
2015 e, entre esta data e 31 de dezembro de 2017, não houve introdução ou
alienação de segmentos operacionais.
b.

da constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Para maiores informações acerca da reestruturação societária, veja a seção 6.3 deste
Formulário de Referência.
c.

dos eventos ou operações não usuais:

Não houve eventos ou operações não usuais com efeitos relevantes nas
demonstrações financeiras.
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10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases
no parecer do auditor
a.

mudanças significativas nas práticas contábeis.

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis entre a data de
constituição da Companhia, 21 de maio de 2015 e 31 de dezembro de 2017.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.

Não se aplica, uma vez que não houve mudanças nas práticas contábeis.
c.

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor:

O relatório dos auditores independentes sobre as nossas demonstrações contábeis
para o período de 21 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2015 e para os exercícios
de 2016 e 2017 não possuem ressalvas nem ênfases.
Caixa Seguros Holding S.A: O relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Caixa Seguros Holding S.A.
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, em 31 de dezembro de 2016
e em 31 de dezembro de 2017 não possuem ressalvas ou parágrafos de ênfase.
PAN Seguros S.A: O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas da PAN Seguros S.A. para os exercícios findo em
31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2017 não possuem ressalvas ou
parágrafos de ênfase.
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas da PAN Seguros S.A. para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015 possui uma ressalva relacionada a carteira de seguro habitacional
adquirida, registrada pelos valores históricos recebidos, após as devidas aprovações
da SUSEP, o que inclui as provisões de sinistros e os correspondentes ativos de
resseguro, os quais totalizam cerca de R$ 38 milhões e R$ 7 milhões,
respectivamente. Os estudos técnicos atuariais específicos quanto às referidas
provisões ainda encontravam-se em fase de conclusão na data de emissão do laudo.
Adicionalmente, provisões de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR), no montante
de R$ 15 milhões, com correspondentes ativos de resseguro de R$ 7 milhões, bem
como o montante redutor de R$ 2 milhões relativo a sinistros ocorridos e não
suficientemente avisados (IBNER), apresentaram divergências com os respectivos
controles auxiliares (quadros estatísticos), os quais encontravam-se em fase de
conciliação e análise pela Seguradora. O referido relatório dos auditores
independentes não apresentou parágrafo de ênfase.
A ressalva descrita no relatório acima foi solucionada ao longo do exercício de 2016,
não resultando em potencial de alteração na posição patrimonial e financeira, no
desempenho das operações e nos fluxos de caixa da PAN Seguros S.A., apresentados
nas demonstrações contábeis.
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10.5. Políticas contábeis críticas
Nossos Diretores informam que a preparação das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e das demonstrações
contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e
estimativas que afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e
despesas. As estimativas e pressupostos adotados são analisados em uma base
contínua, sendo as revisões realizadas e reconhecidas no período em que a estimativa
é reavaliada, com efeitos prospectivos. Ressalta-se que os resultados realizados
podem ser diferentes das estimativas.
Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contábil,
os resultados divulgados poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse
escolhido. A Administração considera que as escolhas são apropriadas e que as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas apresentam, de forma
adequada, a posição financeira da Companhia e o resultado das suas operações, em
todos os aspectos materialmente relevantes, e que as demonstrações contábeis
combinadas apresentam, de forma adequada, a posição financeira do Grupo Caixa
Seguridade e o resultado das suas operações, em todos os aspectos materialmente
relevantes.
Os ativos e os passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
abrangem itens, principalmente, para os quais é necessária uma avaliação a valor
justo. As aplicações mais relevantes do exercício de julgamento e utilização de
estimativas ocorrem em:
(a)

redução ao valor recuperável de ativos não financeiros – Imparidade

Anualmente, avalia-se, com base em fontes internas e externas de informação, se
há alguma indicação de que um ativo não financeiro possa estar com problemas de
recuperabilidade. Se houver essa indicação, são utilizadas estimativas para definição
do valor recuperável do ativo.
Anualmente, é avaliado se há qualquer indicação de que uma perda por redução ao
valor recuperável reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio
por expectativa de rentabilidade futura, pode não mais existir ou pode ter diminuído.
Se houver essa indicação, o valor recuperável desse ativo é estimado.
Independentemente de haver qualquer indicação de perda no valor recuperável, é
efetuado anualmente o teste de imparidade de um ativo intangível de vida útil
indefinida, incluindo o ágio adquirido em uma combinação de negócios, ou de um
ativo intangível ainda não disponível para o uso.
A determinação do valor recuperável na avaliação de imparidade de ativos não
financeiros requer estimativas baseadas em preços cotados no mercado, cálculos de
valor presente ou outras técnicas de precificação, ou uma combinação de várias
técnicas, exigindo que a Administração faça julgamentos subjetivos e adote
premissas.
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(b)
produtos de seguridade (aplicável somente às demonstrações contábeis
combinadas do Grupo Caixa Seguridade)
Para fins de alocação dos ativos, passivos e resultados de carve out foram
identificadas as receitas históricas dos produtos de seguridade e seus respectivos
custos. A metodologia utilizada para apuração dos custos foi o método de custeio
baseado em atividades, o qual identifica as atividades envolvidas e os respectivos
custos envolvidos no processo de venda e os alocam aos produtos com base nos
direcionadores identificados (que refletem quantidade de vendas, tempo e outros
insumos consumidos).
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10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados
nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
A Companhia não detém ativos e passivos não declarados em seu balanço
patrimonial.
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

A Companhia não detém demais itens não evidenciados em suas demonstrações
financeiras.

DOCS - 10493283v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 178 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4
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10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não detém itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras.
b. natureza e o propósito da operação
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não detém itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não detém itens não evidenciados
nas demonstrações financeiras.
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10.8 - Plano de Negócios
10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do
plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes
tópicos:
a. investimentos
Não há investimentos em andamento nem previsão de novos investimentos no plano
de negócios da Companhia.
b.
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade
produtiva do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não adquiriu plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que possam influenciar materialmente sua capacidade
produtiva.
c. novos produtos e serviços, indicando:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não desenvolveu nem mantém em
desenvolvimento novos produtos ou serviços.
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10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante
o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou
comentados nos demais itens desta seção:
Criação de uma nova parceria com a CNP para os ramos de prestamista, vida e
previdência e abertura de processo para escolha de parceiros estratégicos para os
demais ramos
No dia 28 de setembro de 2017, a Caixa Seguridade comunicou ao mercado em geral,
por meio da publicação de Fato Relevante, que, após receber proposta não solicitada,
firmou com a CNP um "Memorando de Entendimentos", não vinculante, que regula,
em princípio, acordo para a formação de uma nova sociedade para a exploração
conjunta dos ramos de seguros de vida, prestamista e previdência privada, com
exclusividade, na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal ("Balcão CAIXA").
Os negócios da sociedade serão desenvolvidos por um novo veículo societário a ser
criado pelas partes. A exclusividade da nova sociedade para a distribuição dos ramos
acima mencionados no Balcão CAIXA vigorará da data de assinatura do acordo
vinculante à fevereiro de 2041. Como parte do acordo, mas sujeito à negociação e
assinatura de documentos definitivos e vinculantes, a CNP se comprometeu a
renunciar (por si e suas subsidiárias) aos direitos de exclusividade de titularidade da
atual parceria entre as partes (i.e. CNP, Caixa Seguros Holding e suas subsidiárias)
para distribuição de produtos de seguridade no Balcão CAIXA, a partir de 1º de
janeiro de 2018. A transação objeto do Memorando de Entendimentos (inclusive a
renúncia aos direitos de exclusividade) está sujeita à negociação e assinatura de
documentos definitivos e vinculantes, que passarão pelos órgãos de governança das
partes.
Em 02 de outubro de 2017 a Companhia comunicou ao mercado em geral, por meio
da publicação de Fato Relevante, que, com o auxílio de seus assessores financeiros,
iniciou processo para a escolha de parceiros estratégicos que atuarão no Balcão
CAIXA, para a exploração da comercialização de produtos nos ramos de seguros
habitacional, auto e riscos patrimoniais e diversos, além de consórcios.
A abertura deste processo ocorreu após a assinatura de um Memorando de
Entendimentos, não vinculante, conforme informado ao mercado em Fato Relevante
publicado em 28 de setembro de 2017, e por meio do qual (i) a Companhia e a CNP
concordaram explorar, em uma nova sociedade, de forma exclusiva, os ramos de
seguros de vida, prestamista e previdência privada no Balcão CAIXA e (ii) CNP se
comprometeu a renunciar aos direitos de exclusividade atuais a partir de janeiro de
2018 (conforme já havia sido informado no Fato Relevante publicado em 28 de
setembro de 2017), fatos estes que seguiam condicionados à assinatura de
documentos definitivos e vinculantes com a CNP.
Conforme divulgado ao mercado em 21 de dezembro de 2017, por meio da publicação
de novo Fato Relevante, considerando que as discussões entre as partes sobre
acordos definitivos regendo a nova sociedade a ser criada seguiam em andamento,
a Companhia informou que a vigência da exclusividade da nova sociedade, se e
quando as partes chegarem a bom termo em relação aos referidos documentos
definitivos e estes forem aprovados pelos respectivos órgãos estatutários, se daria
em data posterior a 1º de janeiro de 2018.
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Demonstrações Combinadas
Tendo em vista que a Companhia foi constituída em 21 de maio de 2015, para uma
melhor compreensão de seu desempenho operacional foram incluídas neste
Formulário de Referência informações financeiras extraídas das demonstrações
contábeis combinadas auditadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2014, com informações comparativas a 2013 e 2012, bem como
referentes ao período de 6 (seis) meses encerrado em 30 de junho de 2015, com
informações comparativas a 2014.
As demonstrações contábeis combinadas auditadas foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações contábeis combinadas auditadas estão sendo apresentadas
exclusivamente com o objetivo de fornecer informações relativas à totalidade das
atividades do Grupo Caixa Seguridade, independentemente da disposição de sua
estrutura societária e dos requisitos de apresentação de demonstrações contábeis
estabelecidos pelos órgãos reguladores.
Critérios de combinação nas demonstrações
auditadas do Grupo Caixa Seguridade

contábeis

combinadas

As demonstrações contábeis combinadas auditadas do Grupo Caixa Seguridade
incluem o ramo de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca da CAIXA
e as informações financeiras das participações societárias.
Para 31 de dezembro de 2012, 2013 e 2014, foram consideradas as participações
societárias da Caixa Seguros Holding S.A. (“CAIXA Seguros”) e do Panamericano
Administração e Corretagem de Seguros e de Previdência Privada Ltda. (“PAN
Corretora”), sendo que a última somente a partir de 31 de dezembro de 2014,
conforme o quadro a seguir:
Investimentos Combinados
% de participação

Empresas

31/12/2012
48,21
-

Caixa Seguros
PAN Corretora

31/12/2013
48,21
-

31/12/2014
48,21
49,00

Método de
Avaliação
MEP
MEP

Já para o período encerrado em 30 de junho de 2015, foi acrescentada a participação
na PAN Seguros S.A., considerando que houve o exercício de opção de compra no
âmbito do acordo firmado entre BTG Pactual Holding de Seguros Ltda. e a CaixaPar,
com a aquisição de 48,99% da PAN Seguros pela CAIXAPAR em 19 de junho de 2015.

Caixa Seguros
PAN Corretora(1)
PAN Seguros(1)
(1)

Investimentos Combinados
Participação total (%)
31/12/2012
31/12/2013
30/06/2014
48,21
48,21
48,21
-

31/12/2014

30/06/2015
48,21
49,00
48,99

48,21
49,00
Investimento detido por meio da Caixa Holding Securitária S.A. após 30 de junho de 2015.
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Ressaltamos que os saldos e transações intragrupo, bem como quaisquer receitas ou
despesas não realizadas nas transações entre as companhias do combinado, são
eliminados na preparação das demonstrações contábeis combinadas auditadas, se
aplicável.
As demonstrações contábeis combinadas auditadas são apresentadas para subsidiar
análises adicionais sobre as operações do Grupo Caixa Seguridade, e não
representam as demonstrações contábeis individuais ou consolidadas da Companhia
e suas controladas em conjunto e coligadas. Assim, estas demonstrações contábeis
não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou
para quaisquer outros fins societários ou análise de desempenho.
Para melhor entendimento da Caixa Seguros, que representa a principal participação
societária do Grupo Caixa Seguridade, apresentamos seus investimentos nos
períodos de apresentação das demonstrações contábeis combinadas auditadas:
Investimentos Combinados
Participação total (%)
31/12/2012
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
100
100
100
100

Caixa
Seguros
Participações Securitárias
PAR Corretora (1)
25
25
25
Caixa Seguros Saúde
100
Caixa Consórcios
100
100
100
Caixa
Seguros
100
Participações em Saúde
Caixa
Seguros
100
100
Participações do Sul
(1)
Outros sócios: Par Participações, FENAE, Caixa Seguros Holding, Nisa, Évora
FIP, além de freefloat.

30/06/2015
100

25
100
100
100

25
100
100
100

100

100

FIP, Boxters e Astúrias

Em seguida, apresentamos a relação das participações societárias da Caixa Seguros
Participações Securitárias nos períodos de apresentação dessas demonstrações
contábeis combinadas:

Participações Societárias da Caixa Seguros Participações Securitárias
Participação total (%)
31/12/2012
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014 30/06/2015
Caixa Seguradora
100
100
Caixa Vida e Previdência
100
100
Caixa Capitalização (1)
51
51
(1)
Outros sócios: Sul América Capitalização e Icatu Seguros.

100
100
51

100
100
51

100
100
51

Em seguida, apresentamos a relação das participações societárias detidas pela Caixa
Seguros Participações em Saúde nos períodos de apresentação dessas
demonstrações contábeis combinadas auditadas:
Participações Societárias da Caixa Seguros Participações em Saúde
Participação total (%)
31/12/2012
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
Odonto Empresas

-

-

100

100

30/06/2015
100

DOCS - 10493283v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 183 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

10.9 - Outros fatores com influência relevante
Por fim, apresentamos as participações societárias detidas pela Caixa Seguros
Participações do Sul nos períodos de apresentação dessas demonstrações contábeis
combinadas auditadas:
Participações Societárias da Caixa Seguros Participações do Sul
Participação total (%)
31/12/2012
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
PREVISUL(1)
70
70
(1)
Outros sócios: Consulfac Administradora e Participações Societárias.

70

30/06/2015
70

A seguir, tendo em vista a constituição da Caixa Seguridade e as mudanças
societárias ocorridas, apresentamos abaixo os mesmos itens da seção 10.1 deste
Formulário de Referência, porém com base nas demonstrações contábeis combinadas
auditadas do Grupo Caixa Seguridade:
Condições financeiras e patrimoniais combinadas gerais
Em 2014, o Grupo Caixa Seguridade apresentou lucro líquido combinado, com base
nas demonstrações dos resultados combinados, de R$886.510 mil. O acervo líquido
combinado em 31 de dezembro de 2014 era de R$2.564.649 mil, enquanto que o
saldo dos ativos combinados era de R$2.664.737 mil.
Em 2013, o Grupo Caixa Seguridade apresentou lucro líquido combinado, com base
nas demonstrações dos resultados combinados, de R$721.864 mil. O acervo líquido
combinado em 31 de dezembro de 2013 era de R$2.190.250 mil, enquanto que o
saldo dos ativos combinados era de R$2.248.850 mil.
Em 2012, o Grupo Caixa Seguridade apresentou lucro líquido combinado, com base
nas demonstrações dos resultados combinados, de R$604.147 mil. O acervo líquido
combinado em 31 de dezembro de 2012 era de R$ 2.018.644 mil, enquanto o saldo
dos ativos combinados era de R$2.067.134 mil.
O Grupo Caixa Seguridade apresentou um ROAE (Return on Average Equity ou um
retorno sobre o patrimônio líquido) de 38,1%, 34, 3% e 29,9% nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012, respectivamente.
Em 30 de junho de
combinado, com base
mil. O acervo líquido
enquanto que o saldo

2015, o Grupo Caixa Seguridade apresentou lucro líquido
nas demonstrações dos resultados combinados, de R$516.255
combinado em 30 de junho de 2015 era R$ 3.190.313 mil,
dos ativos combinados era de R$ 3.257.160 mil.

E, em 30 de junho de 2014, o Grupo Caixa Seguridade apresentou lucro líquido
combinado, com base nas demonstrações dos resultados combinados, de R$417.456
mil. O acervo líquido combinado em 30 de junho de 2014 era de R$2.161.065 mil.
Estrutura de capital
Com base nos balanços patrimoniais combinados, apresentamos a evolução da
estrutura de capital do Grupo Caixa Seguridade entre capital próprio e passivo:
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Demonstrações Combinadas
Participação total (%)
31/12/2012

%

31/12/2013

%

31/12/2014

%

30/06/2015

%

48.490

2,35

58.600

2,61

100.088

3,76

66.847

2,05

Acervo líquido

2.018.644

97,65

2.190.250

97,39

2.564.649

96,24

3.190.313

97,95

Total
do
passivo
e
acervo líquido

2.067.134

100,00

2.248.850

100,00

2.664.737

100,00

3.257.160

100,00

Passivo

Alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis
combinadas
(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados Combinados
30/06/2014
Receitas operacionais
455.375
Resultado de investimentos em participações
380.569
societárias
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso
74.806
da marca
Outras receitas/(despesas) operacionais
(13.166)
Despesas administrativas
(5.947)
Despesas tributárias
(7.219)
Resultado antes do imposto de renda e
442.209
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
(24.753)
Lucro líquido combinado do período
417.456
Quantidade de ações
Lucro por ação - R$

200
2.087,28

30/06/2015
599.723
457.720
142.003
(23.767)
(6.773)
(16.994)
575.956
(59.701)
516.255
200
2.581,28
(em mil reais)

Demonstrações dos Resultados Combinados
Exercício
Exercício
2012
2013
Receitas operacionais
668.867
799.971
Resultado de investimentos em participações
589.562
676.394
societárias
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso
79.305
123.577
da marca
Outras receitas/(despesas) operacionais
(22.815)
(25.531)
Despesas administrativas
(10.043)
(10.083)
Despesas tributárias
(12.772)
(15.448)
Resultado antes do imposto de renda e
646.052
774.440
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
(41.905)
(52.576)
Lucro líquido combinado do período
604.147
721.864
Quantidade de ações
200
200
Lucro por ação - R$
3.020,74
3.609,32

Exercício
2014
1.016.083
810.318
205.765
(38.462)
(12.184)
(26.278)
977.621
(91.111)
886.510
200
4.432,55
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Receitas Operacionais Combinadas
As receitas operacionais do Grupo Caixa Seguridade são compostas de receitas
provenientes de:


resultado combinado de investimentos em participações societárias:
receita proveniente da participação do Grupo Caixa Seguridade nas empresas
operacionais (controladas em conjunto e coligadas).



receitas combinadas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
(“Receita de acesso”): receita originada pela exploração do acesso à rede
de distribuição da CAIXA para a venda de produtos de seguridade no sistema
de Bancassurance.

As receitas operacionais do Grupo Caixa Seguridade totalizaram R$599.723 mil em
30 de junho de 2015, representando um aumento de 31,70% em comparação ao
saldo de R$455.375 mil em 30 de junho de 2014.
As receitas operacionais do Grupo Caixa Seguridade totalizaram R$1.016.083 mil em
2014, evolução de 27,01% quando comparadas a 2013. Em 2013, as receitas
operacionais totalizaram R$799.971 mil, aumento de 19,60% em comparação ao
montante de R$668.867 mil em 2012.
Resultado combinado dos investimentos em participações societárias
O resultado de investimentos em participações societárias totalizou R$457.720 mil
no período de 6 meses encerrado em 30 de junho de 2015, representando um
crescimento de 20,27% em relação ao saldo de R$380.569 mil em 30 de junho de
2014.
O resultado de investimentos em participações societárias totalizou R$810.318 mil
em 31 de dezembro de 2014, representando um crescimento de 19,80% em relação
ao saldo de R$676.394 mil em 31 de dezembro de 2013.
O resultado de investimentos em participações societárias totalizou R$676.394 mil
em 31 de dezembro de 2013, representando um crescimento de 14,73% em relação
ao saldo de R$589.562 mil em 31 de dezembro de 2012.
O resultado de investimentos em participações societárias totalizou R$457.720 mil
no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, representando um
crescimento de 20,27% em relação ao saldo de R$380.569 mil no período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2014. As razões e os comentários sobre os
crescimentos descritos acima estão detalhados na análise apresentada a seguir,
incluindo as variações de cada uma das linhas que compõem as receitas operacionais
apresentadas nas demonstrações de resultado das principais investidas combinadas
(Caixas Seguros e PAN Seguros).
A Caixa Seguros apresentou um ROAE (Return on Average Equity ou um retorno
sobre o patrimônio líquido) de 36,3%, 34,3% e 31,0% nos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012, respectivamente.
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(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
30/06/2014
CAIXA Seguros
Receitas da operação
4.005.842
Custos/despesas da operação
(2.897.575)
Margem operacional
1.108.267
Despesas administrativas
(164.456)
Despesas com tributos
(129.899)
Resultado financeiro
546.207
Resultado patrimonial
429
Resultado operacional
1.360.548
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
(331)
Resultado antes dos impostos e participações
1.360.217
Imposto de renda
(340.311)
Contribuição social
(196.292)
Lucro líquido do período
823.614
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
380.569
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
380.569
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
443.045

(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
30/06/2015
CAIXA
PAN
Seguros
Seguros(1)
Receitas da operação
5.436.592
184.764
Custos/despesas da operação
(4.155.953)
(96.998)
Margem operacional
1.280.639
87.766
Despesas administrativas
(207.589)
(40.452)
Despesas com tributos
(136.917)
(8.586)
Resultado financeiro
631.419
22.083
Resultado patrimonial
7.200
13
Outras receitas/despesas operacionais
(29.373)
Resultado operacional
1.574.752
31.451
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
5.353
(3.734)
Resultado antes dos impostos e participações
1.580.105
27.717
Imposto de renda
(375.497)
(883)
Contribuição social
(220.918)
(538)
Participações sobre o resultado
(2.860)
Lucro líquido do período
983.690
23.436
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
455.577
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
420.002
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
35.575
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
528.113
23.436
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(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
Exercício 2013
CAIXA Seguros
Receitas da operação
8.260.780
Custos/despesas da operação
(6.549.223)
Margem operacional
1.711.557
Despesas administrativas
(308.696)
Despesas com tributos
(142.931)
Resultado financeiro
1.060.700
Resultado patrimonial
10.241
Resultado operacional
2.330.871
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
35.638
Resultado antes dos impostos e participações
2.366.509
Imposto de renda
(557.009)
Contribuição social
(328.802)
Lucro líquido do exercício
1.480.698
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
676.394
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
640.819
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
35.575
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
804.304
(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
Exercício 2014
CAIXA Seguros
Receitas da operação
8.613.654
Custos/despesas da operação
(6.258.388)
Margem operacional
2.355.266
Despesas administrativas
(372.331)
Despesas com tributos
(255.375)
Resultado financeiro
1.182.271
Resultado patrimonial
18.847
Resultado operacional
2.928.678
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
(143.375)
Resultado antes dos impostos e participações
2.785.303
Imposto de renda
(644.899)
Contribuição social
(387.531)
Lucro líquido do exercício
1.752.873
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
810.318
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
774.743
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
35.575
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
942.555

DOCS - 10493283v2 614127/1 FCR

PÁGINA: 188 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

10.9 - Outros fatores com influência relevante
(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
Exercício 2012
CAIXA Seguros
Receitas da operação
6.961.231
Custos/despesas da operação
(5.456.008)
Margem operacional
1.505.223
Despesas administrativas
(264.173)
Despesas com tributos
(186.515)
Resultado financeiro
1.012.018
Resultado patrimonial
1.966
Resultado operacional
2.068.519
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
3.905
Resultado antes dos impostos e participações
2.072.424
Imposto de renda
(486.794)
Contribuição social
(284.270)
Lucro líquido do exercício
1.301.360
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
589.562
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
553.987
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
35.575
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
711.798

(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
Exercício 2013
CAIXA Seguros
Receitas da operação
8.260.780
Custos/despesas da operação
(6.549.223)
Margem operacional
1.711.557
Despesas administrativas
(308.696)
Despesas com tributos
(142.931)
Resultado financeiro
1.060.700
Resultado patrimonial
10.241
Resultado operacional
2.330.871
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
35.638
Resultado antes dos impostos e participações
2.366.509
Imposto de renda
(557.009)
Contribuição social
(328.802)
Lucro líquido do exercício
1.480.698
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
676.394
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
640.819
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
35.575
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
804.304
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(em mil reais)
Demonstrações dos Resultados das Investidas Combinadas
Exercício 2014
CAIXA Seguros
Receitas da operação
8.613.654
Custos/despesas da operação
(6.258.388)
Margem operacional
2.355.266
Despesas administrativas
(372.331)
Despesas com tributos
(255.375)
Resultado financeiro
1.182.271
Resultado patrimonial
18.847
Resultado operacional
2.928.678
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
(143.375)
Resultado antes dos impostos e participações
2.785.303
Imposto de renda
(644.899)
Contribuição social
(387.531)
Lucro líquido do exercício
1.752.873
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
810.318
Resultado de equivalência atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
774.743
Juros sobre o capital próprio atribuíveis ao Grupo Caixa Seguridade
35.575
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
942.555

A tabela abaixo demonstra as informações combinadas do lucro das coligadas e
controladas em conjunto da Companhia nos períodos indicados:

Caixa Seguros
Pan Seguros
Pan Corretora

Lucro das Coligadas e Controladas em Conjunto da Companhia
01/01/2014 a 30/06/2014
01/01/2015 a 30/06/2015
380.569
455.577
2.143

% Variação
19.71
-

Caixa Seguros: As receitas de operação da Caixa Seguros totalizaram R$5.436.592
mil em 30 de junho de 2015, um crescimento de 35,72% em relação ao mesmo
período de 2014, que totalizaram R$ 4.005.842 mil. Esse crescimento se deve
principalmente ao aumento de receitas oriundas de prêmios de seguros emitidos pela
sua investida Caixa Seguradora, relativos ao aumento de volume de venda dos
produtos de seguros prestamista, habitacional e seguro vida, que tiveram variação
positiva de 38,00%, 23,35% e 30,84% respectivamente, em relação ao período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2014. As receitas de operação da Caixa
Seguros totalizaram R$8.613.654 mil em 31 de dezembro de 2014, um crescimento
de 4,27% em relação ao mesmo período de 2013, que totalizaram R$ 8.260.780 mil.
Esse crescimento se deve principalmente ao aumento de receitas oriundas de
prêmios de seguros emitidos por sua investida Caixa Seguradora, relativo ao
aumento do volume de vendas dos produtos de seguros prestamista e habitacional,
que tiveram um aumento de receita de 70,25% e 21,33%, respectivamente, em
relação ao mesmo período de 2013.
As receitas de operação da Caixa Seguros totalizaram R$8.260.780 mil em 31 de
dezembro de 2013, um crescimento de 18,67% em relação ao mesmo período de
2012, que totalizaram R$ 6.961.231 mil. Esse crescimento se deve principalmente
ao aumento de receitas com prêmios de seguros emitidos por sua investida Caixa
Seguradora, relativo ao aumento do volume de venda dos produtos de seguros
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habitacional, vida e prestamista, que tiveram aumento de receitas de 24,34%,
39,96% e 119,33%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2012.
PAN Seguros: a empresa apresentou um ROAE (Return on Average Equity ou retorno
sobre o patrimônio líquido) de 28,0% e 13,7% nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013, respectivamente.
Receita combinada de acesso à rede de distribuição e uso da marca

(em mil reais)
Receita Combinada de Acesso à Rede de Distribuição e Uso da Marca
1º Semestre 2014 1º Semestre 2015
Capitalização
(2.309)
3.463
Consórcio
3.748
8.555
Previdência
19.531
11.912
Seguros - Auto
4.457
4.861
Seguros - Habitacional
33.304
45.183
Seguros - Prestamista
10.460
62.925
Seguros - Riscos diversos¹
7
3.679
Seguros - Saúde
865
1.031
Seguros - Vida
4.743
394
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
74.806
142.003
marca antes dos tributos
ISSQN (5%)
(3.740)
(7.100)
PIS (0,65%) / COFINS (4,0%)
(3.478)
(6.603)
Receitas combinadas de acesso à rede de distribuição e
67.588
128.300
uso da marca após tributos
(em mil reais)
Receita Combinada de Acesso à Rede de Distribuição e Uso da Marca
Exercício 2012
Exercício 2013 Exercício 2014
Capitalização
3.799
(5.607)
3.587
Consórcio
8.922
9.662
10.442
Previdência
29.109
28.392
36.717
Seguros - Auto
(1.390)
5.996
10.075
Seguros - Habitacional
30.850
50.304
66.608
Seguros - Prestamista
3.476
37.458
47.850
Seguros - Riscos diversos¹
(6.597)
1.400
4.434
Seguros - Saúde
201
547
1.931
Seguros - Vida
10.935
(4.575)
24.121
Receitas de acesso à rede de distribuição e
79.305
123.577
205.765
uso da marca antes dos tributos
ISSQN (5%)
(3.965)
(6.179)
(10.288)
PIS (0,65%) / COFINS (4,0%)
(3.688)
(5.746)
(9.568)
Receitas combinadas de acesso à rede de
71.652
111.652
185.909
distribuição e uso da marca após tributos

As receitas liquidas de acesso à rede de distribuição e uso da marca (“Receita de
Acesso”) totalizaram R$142.003 mil em 30 de junho de 2015, representando um
aumento de 89,83% em relação ao saldo de R$ 74.806 mil em 30 de junho de 2014.
Este crescimento é explicado pelo crescimento no volume de negócios da Caixa
Seguros, especialmente dos produtos de seguros prestamista, habitacional e
capitalização. Destaca-se, ainda, que houve uma renegociação dos valores de Receita
de Acesso em setembro de 2014 entre CAIXA e Caixa Seguros, com aumento, em
diferentes percentuais, das tarifas devidas sobre a comercialização de cada um dos
produtos de seguridade pelas subsidiárias da Caixa Seguros, com efeitos retroativos
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a janeiro do mesmo ano, no entanto, os registros estão compreendidos no segundo
semestre de 2014. Os valores negativos dos produtos de capitalização e seguro de
vida, no exercício de 2013, e seguro auto e seguro de riscos diversos, no exercício
de 2012, ocorreram em função das receitas não serem suficientes para cobertura dos
custos de acesso à rede de distribuição e uso da marca na CAIXA.
As Receitas de Acesso totalizaram R$205.765 mil em 31 de dezembro de 2014,
representando um aumento de 66,51% em relação a 31 de dezembro de 2013, que
totalizaram R$123.577 mil. Este crescimento se deu principalmente em razão (i) do
aumento nas Receitas de Acesso oriundas de produtos de seguro de vida,
habitacional e prestamista; e (ii) à renegociação dos valores das Receitas de Acesso
em 2014.
As Receitas de Acesso totalizaram R$123.577 mil em 31 de dezembro de 2013,
representando um aumento de 55,82% em relação ao saldo de R$79.305 em 31 de
dezembro de 2012. Este crescimento se deu principalmente em razão do aumento
nas Receitas de Acesso com produtos de seguro habitacional, prestamista e riscos
diversos.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Combinadas
A rubrica Outras Receitas e Despesas Operacionais combinadas contemplam (i)
despesas administrativas, e (ii) despesas tributárias.
O Grupo Caixa Seguridade registrou nesta rubrica o total de R$23.767 mil em 30 de
junho de 2015, R$13.166 mil em 30 de junho de 2014, R$38.462 mil em 31 de
dezembro de 2014, R$25.531 mil em 31 de dezembro de 2013 e R$ 22.815 mil em
31 de dezembro de 2012.
Essas variações são decorrentes dos seguintes itens:
Despesas Administrativas Combinadas
(em mil reais)
Despesas Administrativas Combinadas
1º Semestre 2014
Despesas de Pessoal
4.128
Remuneração de Dirigentes
657
Despesas com Infraestrutura
762
Controladoria, Risco, Auditoria e Administração de RH
189
Jurídico
75
Despesas com Tecnologia
113
Outras Despesas Administrativas
23
Total
5.947

1º Semestre 2015
4.745
857
817
186
75
93
6.773
(em mil reais)

Despesas Administrativas Combinadas
Exercício 2012
Exercício 2013
Despesas de Pessoal
6.893
6.889
Remuneração de Dirigentes
1.183
1.166
Despesas com Infraestrutura
1.121
1.244
Controladoria, Risco, Auditoria e
405
417
Administração de RH
Jurídico
161
165
Despesas com Tecnologia
101
150
Outras Despesas Administrativas
179
52
Total
10.043
10.083

Exercício 2014
8.465
1.410
1.546
379
150
211
23
12.184
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A totalidade das despesas administrativas é principalmente proveniente das despesas
com pessoal, mas também inclui despesa com infraestrutura, água, luz e aluguel. Em
30 de junho de 2015, as despesas administrativas totalizaram R$6.773 mil,
representando um aumento de 13,89% em relação ao saldo de R$5.947 mil em 30
de junho de 2014. Esta variação decorreu principalmente do crescimento das
despesas com proventos gerados por reajustes salariais.
Em 31 de dezembro de 2014, essas despesas administrativas totalizaram R$12.184
mil, representando um aumento de 20,84% em relação ao saldo de R$10.083 mil em
2013. Esta variação decorreu principalmente do crescimento das despesas com
proventos gerados por reajustes salariais, bem como pelo aumento de alguns custos
de infraestrutura - água, energia elétrica e aluguéis do Grupo Caixa Seguridade.
Em 31 de dezembro de 2013, as despesas administrativas totalizaram R$10.083 mil,
um pequeno aumento de 0,40% quando comparadas às despesas de R$10.043 mil
registradas em 2012. Esta variação se deve principalmente ao aumento das despesas
com infraestrutura, como água, energia elétrica e aluguel.
Despesas Tributárias Combinadas
As despesas tributárias referem-se principalmente a tributos diretos (PIS, COFINS e
ISS) incidentes sobre as Receitas de Acesso. As despesas tributárias do Grupo Caixa
Seguridade totalizaram R$16.994 mil em 30 de junho de 2015, R$7.219 mil em 30
de junho de 2014, R$26.278 mil em 31 de dezembro de 2014, R$15.448 mil em 31
de dezembro de 2013 e R$12.772 mil em 31 de dezembro de 2012. As variações de
período a período se devem em razão do aumento nas Receitas de Acesso
comentadas acima.
Resultado Combinado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Como resultado dos motivos descritos anteriormente, o resultado antes do imposto
de renda e contribuição social totalizou R$575.956 mil em 30 de junho de 2015,
representando um aumento de 30,25% em relação ao saldo de R$ 442.209 mil em
30 de junho de 2014.
O resultado antes do imposto de renda e contribuição social totalizou R$977.621 mil
em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento de 26,24% em relação ao
saldo de R$774.440 mil em 31 de dezembro de 2013, que por sua vez representou
um aumento de 19,87% em relação ao saldo de R$646.052 mil em 31 de dezembro
de 2012.
Imposto de renda e contribuição social correntes combinados
As despesas com imposto de renda e contribuição social correntes referem-se ao
montante de imposto de renda e contribuição social a pagar em relação ao resultado
tributável do período. Em decorrência da diferença de alíquota na qual estes negócios
estavam sujeitos, foram divididas em impostos correntes de investimentos em
participações societárias (Juros sobre capital próprio-JSCP) e impostos correntes de
receitas de tarifa de acesso à rede de distribuição e uso da marca, pois há majoração
de alíquota de CSLL em instituições financeiras, de onde foram extraídos todos os
históricos de receitas de tarifa de acesso à rede de distribuição e uso da marca. A
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alíquota aplicada as receitas de tarifa de acesso à rede de distribuição e uso da marca
é de 40%, e a alíquota aplicada sobre os investimentos em participações societárias
(JSCP) é de 34%, contudo, o imposto de renda e a contribuição social incidem quando
do levantamento do resultado das companhias coligadas ou controladas em conjunto.
As despesas com imposto de renda e contribuição social correntes totalizaram
R$59.701 mil em 30 de junho de 2015, representando um aumento de 141,19% em
relação ao saldo de R$24.753 mil em 30 de junho de 2014. Esta variação se deve
principalmente ao aumento das receitas com resultado de investimentos em
participações societárias (incluindo o pagamento de juros sobre capital próprio), bem
como em razão do aumento das Receitas de Acesso, conforme acima detalhado.
As despesas com imposto de renda e contribuição social correntes totalizaram
R$91.111 mil em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento de 73,29%
em relação ao saldo de R$ 52.576 mil em 31 de dezembro 2013, principalmente em
razão do aumento das receitas com resultados das investidas (incluindo o pagamento
de juros sobre capital próprio) e com Receitas de Acesso, conforme acima detalhado.
As despesas com imposto de renda e contribuição social totalizaram R$52.576 mil
em 31 de dezembro de 2013, representando um aumento de 25,46% em relação ao
saldo de R$41.905 mil em 31 de dezembro de 2012, principalmente em razão do
aumento das receitas com resultados das investidas e com Receitas de Acesso,
conforme acima detalhado.
Lucro Líquido Combinado
Como resultado dos motivos descritos acima, o Grupo Caixa Seguridade registrou um
lucro líquido de R$516.255 mil em 30 de junho de 2015, representando um aumento
de 23,67% em relação ao saldo de R$417.456 mil em 30 de junho de 2014.
O Grupo Caixa Seguridade registrou um lucro líquido de R$886.510 mil em 31 de
dezembro de 2014, representando um aumento de 22,81% em relação ao saldo de
R$721.864 mil em 31 de dezembro de 2013. E o saldo de 31 de dezembro de 2013
representou um aumento de 19,48% em relação ao saldo de R$604.147 mil em 31
de dezembro de 2012. Tal evolução representa um CAGR12-14 equivalente a 21,1%.
Balanço Patrimonial Combinado – Ativo Combinado
(em mil reais)
Balanço Patrimonial Combinado – Ativo Combinado
31/12/2012
31/12/2013
Circulante
148.319
166.825
Dividendos a Receber
92.974
128.268
Juros sobre Capital Próprio a receber
47.043
32.373
Valores a receber
471
Ativos por impostos correntes
8.302
5.713
Não Circulante
1.918.815
2.082.025
Investimentos em participações societárias
1.918.815
2.082.025
Total do ativo combinado
2.067.134
2.248.850

31/12/2014
202.965
133.437
59.009
106
10.414
2.461.771
2.461.771
2.664.737

O total do ativo combinado do Grupo Caixa Seguridade totalizou R$ 2.664.737 mil
em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento de 18,49% quando
comparado ao saldo de R$ 2.248.850 mil em 31 de dezembro de 2013.
Em 31 de dezembro de 2013, o ativo combinado totalizou R$ 2.248.850 mil,
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representando um aumento de 8,79% em relação ao saldo de R$2.067.134 mil em
31 de dezembro de 2012.
As variações de cada uma das linhas do ativo combinado são apresentadas a seguir:
Dividendos a receber combinados
Os dividendos a receber totalizaram R$133.437 mil em 31 de dezembro de 2014,
representando um aumento de 4,03% em relação ao saldo de R$128.268 mil em 31
de dezembro de 2013, em razão principalmente dos dividendos declarados pela Caixa
Seguros ao Grupo Caixa Seguridade.
Em 31 de dezembro de 2013, os dividendos a receber totalizaram R$128.268 mil,
representando um aumento de 37,96% em relação ao saldo de R$92.974 mil em 31
de dezembro de 2012, em razão principalmente dos dividendos declarados pela Caixa
Seguros ao Grupo Caixa Seguridade.
Juros sobre capital próprio a receber combinados
Os juros sobre capital próprio a receber totalizaram R$59.009 mil em 31 de dezembro
de 2014, representando um aumento de 82,28% em relação ao saldo de R$32.373
mil em 31 de dezembro de 2013, em razão principalmente do aumento do resultado
distribuído pela Caixa Seguros.
Os juros sobre o capital próprio a receber totalizaram R$32.373 mil em 31 de
dezembro de 2013, representando uma redução de 31,18% em relação ao saldo de
R$47.043 mil em 31 de dezembro de 2012, em razão da opção da Caixa Seguros de
privilegiar a distribuição do seu resultado na forma de dividendos em maior volume
do que na forma de juros sobre capital próprio naquele exercício.
Valores a receber combinados
Os valores a receber totalizaram R$106 mil em 31 de dezembro de 2014,
representando uma redução de R$365 mil em relação aos valores a receber de R$471
mil registrados em 31 de dezembro de 2013, isso se explica pelo fato de que em
2013 havia valor registrado de tarifas a receber da Caixa Seguros, enquanto parte
relacionada, e de terceiros, enquanto em 2014 havia apenas valor referente à Caixa
Seguros. Em 31 de dezembro de 2012 não havia saldo de valores a receber, pois os
valores foram efetivamente pagos ao longo do ano.
Ativos por impostos correntes combinados
Os valores registrados em ativos por impostos correntes referem-se principalmente
a imposto de renda da pessoa jurídica retido na fonte sobre pagamentos de juros
sobre capital próprio. Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de ativos por impostos
correntes era de R$10.414 mil, representando um aumento de R$4.701 mil ou
82,29% em relação ao saldo de R$5.713 mil em 31 de dezembro de 2013. Essa
variação decorre do aumento dos juros sobre capital próprio que foram declarados
pela Caixa Seguros.
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de ativos por impostos correntes era de
R$5.713 mil, representando uma redução de R$2.589 mil ou 82,87% em relação ao
saldo de R$ 3.124 mil em 31 de dezembro de 2012. Essa redução decorre do fato de
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que foram pagos menos juros sobre o capital próprio pela Caixa Seguros em 2013,
em vista da opção da Caixa Seguros de distribuir o resultado principalmente na forma
de dividendos.
Investimentos combinados em participações societárias
Os investimentos em participações societárias totalizaram R$2.461.771 mil em 31 de
dezembro de 2014, representando um aumento de R$379.746 mil ou 18,24% em
relação ao saldo de R$ 2.082.025 mil em 31 de dezembro de 2013. Esse aumento se
deu principalmente em razão do resultado de equivalência patrimonial e ajuste de
avaliação patrimonial dos investimentos.
Em 31 de dezembro de 2013, os investimentos em participações societárias
totalizaram R$2.082.025 mil, representando um aumento de R$163.210 mil ou
8,51% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2012 de R$1.918.815 mil. Esse
aumento se deu principalmente em razão do resultado de equivalência patrimonial.
(em mil reais)
Investimentos Combinados em Participações Societárias - Ativo
31/12/2014
30/06/2015
Circulante
202.966
493.872
Caixa e equivalentes de caixa
200
Dividendos a receber
133.438
452.450
Juros sobre capital próprio a receber
59.009
35.575
Valores a receber
106
5.647
Ativos por impostos correntes
10.413
Não circulante
2.461.771
2.763.288
Investimentos em participações societárias
2.461.771
2.763.288
Total do ativo combinado
2.664.737
3.257.160

O total do ativo combinado do Grupo Caixa Seguridade totalizou R$3.257.160 mil em
30 de junho de 2015, representando um aumento de 22,23% em relação ao saldo
de R$2.664.737 mil em 31 de dezembro de 2014.
O caixa e equivalentes de caixa totalizaram R$ 200 mil em 30 de junho de 2015 em
decorrência do capital social integralizado quando da constituição da Companhia e do
aumento de capital realizado em 26 de junho de 2015.
Investimentos Combinados em participações societárias
Os investimentos em participações societárias totalizaram R$2.763.288 mil em 30 de
junho de 2015, representando um aumento de R$301.517 mil ou 12,25% em relação
ao saldo de R$2.461.771 mil em 31 de dezembro de 2014. Esse aumento decorre da
aquisição da PAN Seguros e do resultado de equivalência patrimonial dos
investimentos nos seis primeiros meses de 2015.
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Balanço Patrimonial Combinado – Passivo Combinado e Acervo Líquido
Combinado
(em mil reais)
Balanço Patrimonial Combinado – Passivo e Acervo Líquido
31/12/2012
31/12/2013
Circulante
48.490
58.600
Valores a pagar
918
992
Passivos por impostos correntes
47.572
57.608
Não circulante
Acervo líquido
2.018.644
2.190.250
Total do passivo combinado e do
2.067.134
2.248.850
acervo líquido combinado

31/12/2014
100.088
1.092
98.996
2.564.649
2.664.737

O saldo total do passivo e acervo líquido combinado do Grupo Caixa Seguridade era
de R$2.664.737 mil em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento de
18,49% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2013. Em 31 de dezembro de
2013, o saldo total do passivo e acervo líquido combinado era de R$2.248.850 mil,
representando um aumento de 8,79% em relação ao saldo em 31 de dezembro de
2012 de R$ 2.067.134 mil.
As variações de cada uma das linhas que compõem o passivo e acervo líquido
combinado do Grupo Caixa Seguridade são apresentadas a seguir:
Valores a pagar combinados
Os valores a pagar referem-se a despesas compartilhadas com a nossa controladora
CAIXA, principalmente relativas a despesas com pessoal, e totalizaram R$1.092 mil
em 31 de dezembro de 2014, representando um acréscimo de R$100 mil ou 10,08%
em relação ao saldo de R$ 992 mil em 31 de dezembro de 2013, devido
principalmente ao aumento das despesas compartilhadas com a CAIXA no mês de
dezembro de 2014.
Em 31 de dezembro de 2013, os valores a pagar totalizaram R$992 mil,
representando um aumento de R$74 mil ou 8,06% em relação ao saldo de R$918 mil
em 31 de dezembro de 2012, principalmente devido ao aumento das despesas de
pessoal compartilhadas com a CAIXA no mês de dezembro de 2013.
Passivos por impostos correntes combinados
Em 31 de dezembro de 2014, os passivos por impostos correntes registraram saldo
de R$98.996 mil, representando um aumento de 71,84% em relação ao saldo de R$
57.608 mil em 31 de dezembro de 2013.
Em 31 de dezembro de 2013, os passivos por impostos correntes totalizaram
R$57.608 mil, representando um aumento de 21,10% em relação ao saldo de
R$47.572 mil em 31 de dezembro de 2012.
Acervo Líquido Combinado
O acervo líquido combinado do Grupo Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2014
era de R$2.564.649 mil, representando um aumento de 17,09% em relação ao saldo
R$ 2.190.250 mil em 31 de dezembro de 2014, em decorrência das variações
patrimoniais que afetaram os ativos.
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Em 31 de dezembro de 2013, o acervo líquido combinado do Grupo Caixa Seguridade
era de R$2.190.250 mil, representando um aumento de 8,50% em relação ao saldo
de R$2.018.644 mil em 31 de dezembro de 2012. Tal evolução representa um
CAGR12-14 equivalente a 12,7%.
O cálculo do acervo líquido foi realizado com base na diferença entre os ativos e
passivos combinados apresentados pelo Grupo Caixa Seguridade.
(em mil reais)
Passivo Combinado e Acervo Líquido Combinado – Grupo Caixa Seguridade
31/12/2014
31/12/2014
Circulante
100.088
66.847
Valores a pagar
1.092
1.249
98.996
Passivos por impostos correntes
65.598
Não circulante
Acervo líquido
2.564.649
3.190.313
Total do passivo combinado e do acervo líquido
2.664.737
3.257.160
combinado

O saldo do total do passivo combinado do Grupo Caixa Seguridade em 30 de junho
de 2015 era de R$ 66.847 mil, enquanto que em 31 de dezembro de 2014 este saldo
era de R$100.088 mil, uma redução, portanto, de 33,21%.
A seguir, detalhamos as variações de cada uma das linhas que compõem o passivo
combinado do Grupo Caixa Seguridade:
Valores a pagar combinados
Os valores a pagar totalizaram R$1.249 mil em 30 de junho de 2015, enquanto que
em 31 de dezembro de 2014 era de R$1.092 mil, um aumento, portanto, de 14,38%.
Esse aumento se explica em decorrência, principalmente, de ajuste nos custos
administrativos e de pessoal.
Passivos por impostos correntes
Em 30 de junho de 2015, os passivos por impostos correntes registraram saldo de
R$65.598 mil, enquanto que em 31 de dezembro de 2014 era de R$98.996 mil, uma
redução, portanto, de 33,74%, destacando-se que o valor de dezembro refere-se ao
valor do ano enquanto o de junho contempla apenas o 1º semestre de 2015.
Acervo Líquido Combinado
O acervo líquido combinado do Grupo Caixa Seguridade em 30 de junho de 2015 era
de R$3.190.313 mil, representando um aumento de 24,40% em relação ao saldo de
R$ 2.564.649 mil em 31 de dezembro de 2014, em decorrência principalmente das
variações patrimoniais de ativos e passivos do Grupo Caixa Seguridade.
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Demonstrações combinadas dos fluxos de caixa
Exercícios de 2014, 2013 e 2012
(em mil reais)
Demonstrações Combinadas dos Fluxos de Caixa
Exercício 2012 Exercício 2013
Fluxos de caixa proveniente das atividades
operacionais
Recebimento de receitas de acesso à rede de
79.305
123.106
distribuição e uso da marca
Recebimento de dividendos
13.089
224.697
Recebimento de juros sobre capital próprio
54.911
47.043
Pagamento de despesas administrativas
(9.319)
(10.010)
Tributos sobre receitas pagos
(13.081)
(16.082)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(9.567)
(33.603)
Caixa líquido proveniente das atividades
115.338
335.151
operacionais
Fluxos de caixa proveniente das atividades de
investimento
Caixa líquido proveniente das atividades de
investimento
Fluxos de caixa proveniente das atividades de
financiamento
Contribuição da (distribuição para a) Caixa
(115.338)
(335.151)
Caixa líquido proveniente das atividades de
(115.338)
(335.151)
financiamento
Aumento/(redução) líquido em caixa e
equivalentes de caixa

Exercício 2014

206.129
443.845
32.373
(12.084)
(23.426)
(46.862)
599.975
-

(599.975)
(599.975)
-

Fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais
Recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
O recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca totalizou
R$ 206.129 mil no exercício social encerrado 31 de dezembro de 2014, um aumento
de R$ 83.023 mil ou 67,44% em comparação aos R$ 123.106 mil verificados no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Esta variação se deve,
especialmente, à elevação no volume comercializado, aliada à negociação do valor
das tarifas realizada em 2014.
O valor de R$ 123.106 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro
de 2013 representou um aumento de R$ 43.801 mil ou 55,23% em comparação aos
R$ 79.305 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012,
em decorrência, principalmente, da elevação no volume de produtos comercializados.
Recebimento de dividendos
O recebimento de dividendos totalizou R$ 443.845 mil no exercício social encerrado
31 de dezembro de 2014, um aumento de R$ 219.148 mil ou 97,53% em comparação
aos R$ 224.697 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2013. Esta variação se deve à decisão de pagamento de dividendos extraordinários
em valor superior ao observado no ano anterior.
O valor de R$ 224.697 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro
de 2013 representou um aumento de R$ 211.608 mil ou 1.616,69% em comparação
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aos R$ 13.089 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012, isso se deve, principalmente ao aumento no resultado anual aliado à decisão
de pagamento de dividendos extraordinários não observado no ano anterior.
Recebimento de juros sobre o capital próprio
O recebimento de juros sobre o capital próprio totalizou R$ 32.373 mil no exercício
social encerrado 31 de dezembro de 2014, uma redução de R$ 14.670 mil ou 31,18%
em comparação aos R$ 47.043 mil verificados no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013. Esta variação se deve à decisão da Caixa Seguros de
privilegiar o pagamento de dividendos em detrimento do JCP nesse exercício.
O valor de R$ 47.043 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro de
2013 representou uma redução de R$ 7.868 mil ou 14,33% em comparação aos R$
54.911 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o
que se deve à decisão da Caixa Seguros de privilegiar o pagamento de dividendos
em detrimento do JCP nesse exercício
Pagamento de despesas administrativas
O pagamento de despesas administrativas totalizou R$ 12.084 mil no exercício social
encerrado 31 de dezembro de 2014, um aumento de R$ 2.074 mil ou 20,72% em
comparação aos R$ 10.010 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013. Esta variação se deve, principalmente, ao aumento das despesas
de pessoal decorrente de negociação salarial e de reajustes nos valores de contratos.
O valor de R$ 10.010 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro de
2013 representou um aumento de R$ 691 mil ou 7,41% em comparação aos R$
9.319 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, isso
se deve, principalmente, ao aumento das despesas de pessoal decorrente de
negociação salarial e de reajustes nos valores de contratos.
Tributos sobre receitas pagos
Os tributos sobre receitas pagos totalizaram R$ 23.426 mil no exercício social
encerrado 31 de dezembro de 2014, um aumento de R$ 7.344 mil ou 45,67% em
comparação aos R$ 16.082 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013. Esta variação se deve ao aumento nas receitas pelo aumento no
volume de negócios.
O valor de R$ 16.082 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro de
2013 representou um aumento de R$ 3.001 mil ou 22,94% em comparação aos R$
13.081 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012,
isso se deve ao fato de aumento nas receitas pelo aumento no volume de negócios.
Impostos de renda e contribuição social pagos
As despesas com imposto de renda e contribuição social totalizaram R$ 46.862 mil
no exercício social encerrado 31 de dezembro de 2014, um aumento de R$ 13.259
mil ou 39,46% em comparação aos R$ 33.603 mil verificados no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013. Esta variação se deve, principalmente, à
elevação no resultado apresentado.
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O valor de R$ 33.603 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro de
2013 representou um aumento de R$ 24.036 mil ou 251,24% em comparação aos
R$ 9.567 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012,
isso se deve, principalmente, à elevação no resultado apresentado.
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
A contribuição da (distribuição para a CAIXA) totalizou R$ 599.975 mil no exercício
social encerrado 31 de dezembro de 2014, um aumento de R$ 264.824 mil ou
79,02% em comparação aos R$ 335.151 mil verificados no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013. Esta variação se deve, principalmente, ao aumento no
valor de dividendos pagos no ano.
O valor de R$ 335.151 mil verificado no exercício social encerrado 31 de dezembro
de 2013 representou um aumento de R$ 219.813 mil ou 190,58% em comparação
aos R$ 115.338 mil verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012, isso se deve, principalmente, ao aumento no valor de dividendos pagos no
ano.
1º Semestre de 2015 e 2014
(em mil reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
1º Semestre
2014
Fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais
Recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
marca
Recebimento de dividendos
Recebimento de juros sobre capital próprio
Aquisição de investimentos
Pagamento de despesas administrativas
Tributos sobre receitas pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

1º Semestre
2015

74.718

136.463

443.845
32.373
(5.976)
(11.370)
(46.862)
486.727

133.437
59.009
(336.996)
(6.616)
(18.982)
(80.698)
(114.383)

-

-

Fluxos de caixa proveniente das atividades de financiamento
Contribuição da (distribuição para a) Caixa
Dividendos pagos
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

(486.727)
(486.727)

114.583
114.583

Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa

-

200

Fluxos de caixa proveniente das atividades de investimento
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento

Fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais
Recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
O recebimento de receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca totalizou
R$ 136.463 mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, um
aumento de R$ 61.745 mil ou 82,64% em comparação aos R$ 74.718 mil verificados
no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2014. Esta variação se deve,
especialmente, à elevação no volume comercializado, aliada à negociação do valor
das tarifas realizada no 2º semestre de 2014.
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Recebimento de dividendos
O recebimento de dividendos totalizou R$ 133.437 mil no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2015, uma redução de R$ 310.408 mil ou 69,94% em
comparação aos R$ 443.845 mil verificados no período de seis meses encerrado em
30 de junho de 2014. Esta variação se deve, principalmente ao pagamento de
dividendos complementares ocorrido em 2014.
Recebimento de juros sobre o capital próprio
O recebimento de juros sobre o capital próprio totalizou R$ 59.009 mil no período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, um aumento de R$ 26.636 mil ou
82,28% em comparação aos R$ 32.373 mil verificados no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2014. Esta variação se deve à decisão das empresas
investidas de elevar o valor a ser distribuído por meio de JCP.
Aquisição de investimentos
A aquisição de investimentos totalizou R$ 336.996 mil no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2015, em decorrência da aquisição da PAN Seguros
ocorrida em junho de 2015.
Pagamento de despesas administrativas
O pagamento de despesas administrativas totalizou R$ 6.616 mil no período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2015, um aumento de R$ 640 mil ou 10,71%
em comparação aos R$ 5.976 mil verificados no período de seis meses encerrado em
30 de junho de 2014. Esta variação se deve, principalmente às negociações salariais
e a ajustes nos valores dos contratos dos serviços prestados.
Tributos sobre receitas pagos
Os tributos sobre receitas pagos totalizaram R$ 18.982 mil no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2015, um aumento de R$ 7.612 mil ou 66,95% em
comparação aos R$ 11.370 mil verificados no período de seis meses encerrado em
30 de junho de 2014. Esta variação se deve ao aumento nas receitas de tarifas
observado entre os dois períodos.
Impostos de renda e contribuição social pagos
Os pagamentos de imposto de renda e contribuição social totalizaram R$ 80.698 mil
no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, um aumento de R$
33.836 mil ou 72,20% em comparação aos R$ 46.862 mil verificados no período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2014. Esta variação se deve ao aumento
do resultado tributável decorrente, principalmente, do aumento das receitas com
tarifas e JCP.
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
O caixa líquido proveniente das atividades operacionais totalizou (R$ 114.383 mil)
no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, uma redução de R$
601.110 mil ou 123,50% em comparação aos R$ 486.727 mil verificados no período
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de seis meses encerrado em 30 de junho de 2014. Esta variação se deve à aquisição
de investimentos aliada a redução do valor recebido de investimentos em 2015.
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
A contribuição da (distribuição para a CAIXA) totalizou R$ 114.583 mil no período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, uma redução de R$ 601.110 mil ou
123,50% em comparação aos (R$ 486.727) mil verificados no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2014.
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa
Houve um aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa de R$ 200 mil no período
de seis meses encerrado em 30 de junho de 2015, em decorrência do capital social
integralizado quando da constituição da Companhia e do aumento de capital realizado
em 26 de junho de 2015.
A seguir, apresentamos os subitens da seção 10.2 com base nas
demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade:
(i)

Resultado das operações do Grupo Caixa Seguridade;

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita;
As principais fontes de receita do Grupo Caixa Seguridade são as derivadas dos
investimentos em operações de seguros, investimentos em corretagem de seguros e
a chamada receita de acesso, em decorrência do direito que possui de explorar
economicamente o acesso, para fins de distribuição e venda de produtos de
seguridade, à Rede de Distribuição da CAIXA.
(ii)

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais;

O principal fator que afetou o resultado do Grupo Caixa Seguridade proveniente do
resultado das empresas investidas com prêmios de seguros, previdência
complementar, planos de capitalização e cotas de consórcios foi o aumento das
receitas da Caixa Seguros com prêmios de seguros prestamista, habitacional e vida.
Além disso, em razão da renegociação, com efeitos a partir de janeiro de 2014, do
valor das receitas de acesso cobradas pelo Grupo Caixa Seguridade das empresas
investidas pelo acesso à rede de distribuição da CAIXA, houve um incremento do
resultado do Grupo Caixa Seguridade proveniente de tais receitas de acesso.
a)
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e
serviços;
As principais fontes de receitas do Grupo Caixa Seguridade são provenientes do
resultado de investimentos em participações societárias e de acesso à rede de
distribuição e uso da marca. Os fatores relevantes que influenciaram as variações
nessas receitas foram detalhados no item anterior, com base nas demonstrações
contábeis combinadas, replicando o formato do item 10.1, não havendo mudanças
adicionais relevantes atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços, além daquelas já
explicitadas naquele item.
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b)
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no
resultado financeiro do Grupo Caixa Seguridade.
Os fatores relevantes que influenciaram as variações nos resultados do Grupo Caixa
Seguridade foram detalhados no item anterior, com base nas demonstrações
contábeis combinadas, replicando o formato do item 10.1, não havendo mudanças
adicionais relevantes atribuíveis a modificações de preços, do câmbio, da inflação e
da taxa de juros, além daquelas já explicitadas naquele item.
Informações financeiras combinadas pro forma não auditadas
As informações financeiras combinadas pro forma não auditadas apresentadas abaixo
derivam das demonstrações contábeis combinadas históricas auditadas do Grupo
Caixa Seguridade, para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2015 e ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Assim sendo, as informações financeiras
combinadas pro forma foram preparadas de forma consistente, estando todas as
demonstrações contábeis combinadas seguindo critérios contábeis similares. As
informações financeiras combinadas pro forma não auditadas devem ser lidas em
conjunto com as demonstrações contábeis combinadas históricas supra citadas, bem
como com a seção 10 deste Formulário de Referência.
A finalidade das informações financeiras combinadas pro forma é a de ilustrar o
impacto da aquisição de participação societária na PAN Seguros S.A. e os impactos
tributários da transferência do negócio gestão da seguridade para uma empresa não
financeira sobre a demonstração do resultado combinado do Grupo Caixa Seguridade
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2015 e para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2014, como se a aquisição e os impactos tributários tivessem
ocorrido a partir de 1º de janeiro de 2014. Dessa forma, o auditor independente não
fornece qualquer asseguração de que o resultado real da aquisição e dos impactos
tributários em 30 de junho de 2015 ou em 31 de dezembro de 2014 teria sido
conforme apresentado.
Em relação às informações financeiras combinadas pro forma não auditadas abaixo,
nosso auditor independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
declarou que sua responsabilidade é expressar uma opinião se as informações
financeiras combinadas pro forma do Grupo Caixa Seguridade foram compiladas pela
administração da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base na
Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de informações financeiras pro forma,
emitida pelo CPC. Dessa forma, o trabalho foi conduzido de acordo com a NBC TO
3420 – Trabalho de Asseguração sobre a Compilação de Informações Financeiras Pro
Forma Incluídas em Prospecto, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade,
equivalente à Norma Internacional emitida pela Federação Internacional de
Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que os procedimentos de auditoria sejam planejados e executados com
o objetivo de obter segurança razoável de que a administração da Companhia
compilou, em todos os aspectos relevantes, as informações financeiras pro forma
com base na Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de informações financeiras
pro forma, emitida pelo CPC. Para os fins deste trabalho, nosso auditor independente
não é responsável pela atualização ou reemissão de quaisquer relatórios ou opiniões
sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na compilação das
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informações financeiras pro forma, tampouco executam, no curso desse trabalho,
auditoria ou revisão das demonstrações contábeis e demais informações financeiras
históricas usadas na compilação das informações financeiras pro forma.
(em mil reais)
Demonstrações do Resultado Combinado Pro Forma
01/01/2014 a 31/12/2014
Grupo Caixa
PAN
BTG
Ajustes
Seguridade
Seguros
Seguradora
pro forma
Receitas operacionais
Resultado de investimentos em
controladas e coligadas
Receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca
Outras
receitas/(despesas)
operacionais
Despesas administrativas

(1)

(2)

(3)

(4)

1.016.083

28.763

5.385

(14.871)

Grupo Caixa
Seguridade
pro forma
1.035.360

810.318

28.763

5.385

(14.871)

829.595

205.765

-

-

-

205.765

(38.462)

-

-

(9.465)

(47.927)

(12.184)

-

-

(12.184)

Despesas tributárias
(26.278)
(9.465)
(35.743)
Resultado antes do imposto de
977.621
28.763
5.385
(24.336)
987.433
renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição
(91.111)
10.625
(80.486)
social
Lucro líquido combinado
886.510
28.763
5.385
(13.711)
906.947
(1)
Informações obtidas das demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade, em 31
de dezembro de 2014, auditadas pela PwC.
(2)
Informações obtidas das demonstrações contábeis da PAN Seguros S.A. em 31 de dezembro de
2014, auditadas pela PwC.
(3)
Informações obtidas das demonstrações contábeis da BTG Pactual Seguradora S.A., em 30 de
novembro de 2014, tendo em vista a incorporação ocorrida em dezembro pela PAN Seguros S.A..
Auditada pela PwC para fins da incorporação.
(4)
Ajustes pro forma, conforme descritos na Nota 2 das informações financeiras combinadas pro forma
do Grupo Caixa Seguridade.

(em mil reais)
Demonstrações do Resultado Combinado Pro Forma
01/01/2015 a 30/06/2015
Grupo Caixa
PAN Seguros
Ajustes pro
Seguridade
(2)
forma (3)
(1)
Receitas operacionais
Resultado
de
investimentos
em
controladas e coligadas
Receitas de acesso à rede de distribuição
e uso da marca
Outras receitas/(despesas)
operacionais
Despesas administrativas

599.723

11.481

-

Grupo Caixa
Seguridade
pro forma
611.204

457.720

11.481

-

469.201

142.003

-

-

142.003

(23.767)

-

(6.532)

(30.299)

(6.773)

-

-

(6.773)

Despesas tributárias
(16.994)
(6.532)
(23.526)
Resultado antes das receitas e
575.956
11.481
(6.532)
580.905
despesas financeiras
Resultado antes do imposto de renda
575.956
11.481
(6.532)
580.905
e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
(59.701)
7.405
(52.296)
Lucro líquido combinado
516.255
11.481
873
528.609
(1)
Informações obtidas das demonstrações contábeis combinadas do Grupo Caixa Seguridade, em 30
de junho de 2015, auditadas pela PwC.
(2)
Informações obtidas das demonstrações contábeis da PAN Seguros S.A. em 30 de junho de 2015,
auditadas pela PwC.
(3)
Ajustes pro forma, conforme descritos na Nota 2 das informações financeiras combinadas pro forma
do Grupo Caixa Seguridade.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11. Projeções
11.1. As projeções devem identificar:
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM Nº 480, a divulgação de projeções e
estimativas neste Formulário de Referência é facultativa, desde que a
administração da Companhia não tenha feito qualquer divulgação nesse sentido.
Assim, tendo em vista a não divulgação de projeções e estimativas pela Companhia
até o momento, não são divulgadas neste Formulário de Referência projeções de
qualquer natureza (inclusive operacionais e financeiras) relacionadas aos negócios
ou às atividades da Companhia.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos
exercícios sociais, projeções sobre a evolução de seus indicadores:
a.
Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no
formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário.
Não se aplica, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
b.
Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os
dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com
clareza as razões que levaram a desvios nas projeções.
Não se aplica, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
c.
Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data da entrega do formulário e, quando for o
caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas.
Não se aplica, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
12 – Assembleia Geral e Administração

12.1 – Descrição da estrutura administrativa

a.
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes
que se reportam ao conselho de administração, indicando:
i.
se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem
ser consultados

A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
com os poderes conferidos pela lei e de acordo com seu Estatuto Social e pelos
respectivos Regimentos Internos. Os administradores possuem notório conhecimento
técnico e experiência nas áreas de atuação que constituem o objeto social da Caixa
Seguridade, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa, tendo
ainda reputação ilibada e idoneidade moral. Os administradores estão sujeitos aos
requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades, dispostos na
legislação em vigor.
A seguir apresentamos a composição da estrutura administrativa da Companhia:

Conselho de Administração - é o órgão de orientação superior das atividades da
empresa e com funções deliberativas, composto por7 (sete) membros,
preferencialmente residentes e domiciliados no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral
e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. O Presidente e o
Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos, pelo próprio Conselho
de Administração, dentre seus membros. Dentre os membros do Conselho de
Administração:

(i) os acionistas minoritários podem eleger, ao menos, 1 (um) dos membros
do Conselho de Administração, se número maior não lhes couber pelo
processo de voto múltiplo, sendo esse membro considerado conselheiro
independente;
(ii) 1 (um) dos membros do Conselho de Administração é indicado pelo
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
(iii) 1 (um) dos membros do Conselho de Administração é indicado pelo
Ministro de Estado da Fazenda; e

(iv) os demais membros do Conselho de Administração serão indicados pela
CAIXA, dentre os quais os membros independentes.
O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) de Conselheiros Independentes, os quais devem ser
expressamente decladados como tais na Ata da Assembleia Geral que os
eleger, nos termos da lei.
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São órgãos auxiliares da Administração da Companhia: (i) o Comitê de
Auditoria; (ii) o Comitê de Transações com Partes Relacionadas; (iii) o Comitê
de Elegibilidade e (iv) o Comitê de Remuneração:

(i)
Comitê de Auditoria: com funcionamento permanente e subordinação
direta ao Conselho de Administração, este órgão estatutário será composto
por 4 (quatro) membros efetivos, em sua maioria independentes, com
mandatos de 3 (três) nãos não coincidentes para cada membro, permitida
uma única reeleição, sendo que pelo menos um dos integrantes dever ter
reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade societária,
e, ao menos 1 (um) membro será membro independente do Conselho de
Administração. Seus membros serão eleitos e destituídos, na forma do artigo
42, § 2º do Estatuto Social da Companhia, pelo Conselho de Administração.
(ii)
Comitê de Transações com Partes Relacionadas: órgão estatutário,
cuja constituição e instalação é deliberada pelo Conselho de Administração,
observados os seguintes parâmetros: o Comitê será composto por 3 (três)
membros eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração,com mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas 3 (três) reconduções. . O
funcionamento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas será regido
pelo Estatuto Social da Companhia, pela Política de Transações com Partes
Relacionadas e pelo Regimento Interno do Comitê, o qual será aprovado pelo
Conselho de Administração.
(iii)
Comitê de Elegibilidade: órgão estatutário, composto por 3 (três)
membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com
mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três)
reconduções.

(iv)
Comitê de Remuneração: órgão estatutário previsto no Estatuto, é
compartilhado com a CAIXA, controladora da Companhia, nos termos do
Decreto nº 8945/2016, art. 14, nos termos do Decreto nº 8945/2016, art. 14.

Diretoria – é o órgão executivo de administração e representação da Companhia,
competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, ressalvados os
atos que, por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia, sejam de competência do
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de acionistas.

A Diretoria é composta por5 (cinco) Diretores, residentes e domiciliados no país,
eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, sendo um dos
quais o Diretor-Presidente, e os demais denominados Diretores Executivos, dentre
eles 1 (um) Diretor responsável por Relações com Investidores e 1 (um) Diretor
responsável pela área de gestão de riscos, controles internos e compliance ,. Os
cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente não
poderão ser acumulados pela mesma pessoa, ainda que interinamente.

Conselho Fiscal: é o órgão fiscalizador da companhia, de funcionamento
permanente, com as atribuições e os poderes conferidos por lei. O Conselho Fiscal é
composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral, sendo que, 1 (um) membro efetivo e seu
respectivo suplente são indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, como
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representante da Secretaria do Tesouro Nacional, 1 (um) membro efetivo e seu
suplente são indicados por titulares de ações ordinárias minoritárias e 1 (um)
membro efetivo e seu respectivo suplente são indicados pela CAIXA. O mandato dos
membros do Conselho Fiscal é de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 2
(duas) reconduções consecutivas.

Auditoria Interna: A Auditoria Interna da Companhia será supervisionada pelo
Comitê de Auditoria, conforme disposto no Estatuto Social, artigo 41, § 1º, inciso I,
alínea (c).
A Caixa Seguridade firmou convênio com a CAIXA, com o objetivo de compartilhar
estrutura e serviços de auditoria interna. Dessa forma, a Auditoria Geral da CAIXA
efetua os trabalhos de auditoria interna na Caixa Seguridade. As ações que compõem
o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT da Companhia são
aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração e envolvem temáticas de
Contabilidade e Gestão, cujos objetos auditáveis incluem, dentre outros,
Relacionamento com Investidores, Compliance, Governança e Gerenciamento de
Riscos. Os trabalhos anuais de auditoria são finalizados mediante a entrega de
Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT.
Atribuições de cada órgão e comitê
Conselho de Administração

O Conselho de Administração tem, na forma prevista em lei e no Estatuto Social da
Caixa Seguridade, atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras,
não abrangendo funções operacionais ou executivas.

O funcionamento do Conselho de Administração, bem como o seu relacionamento
com os demais órgãos da Companhia, observadas as disposições do Estatuto Social
e da legislação em vigor, são disciplinados em seu Regimento Interno. O Regimento
Interno vigente do Conselho foi aprovado em sua reunião realizada em 03 de
dezembro de 2015.
Em conformidade com o artigo 30 do Estatuto Social da Caixa Seguridade, compete
ao Conselho de Administração:

XIII - pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresentar para sua
deliberação ou a serem submetidos à Assembleia Geral;
I - fixar a orientação geral dos negócios e as diretrizes de governança
corporativa da Companhia;

II - aprovar e alterar, mediante proposta da Diretoria, em conformidade com
a legislação vigente, em especial a Lei nº 13.303/2016 e seu Decreto
Regulamentador:
a) as políticas e os códigos de Ética e de Conduta;
b) as estratégias e diretrizes corporativas;

c) a carta anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
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d) o plano de investimentos, o plano de negócios e o orçamento anual da
Companhia;
e) o Regulamento de Licitações da Companhia.

III - estabelecer política de divulgação de informações para mitigar o risco de
contradição entre as diversas áreas e os executivos da Companhia;

IV - aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, e acompanhar, a
estratégia corporativa de longo prazo, atualizada com análise de riscos e
oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos, consubstanciada
em Plano Estratégico com indicadores e metas de desempenho;
V - promover, anualmente, análise quanto ao atendimento das metas de
desempenho da Companhia, dos resultados na execução do plano de negócios
e da estratégia corporativa de longo prazo, devendo publicar suas conclusões
e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União,
excluídas da obrigação de publicação as informações de natureza estratégica
cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da
Companhia;
VI - aprovar a participação da Companhia e de suas subsidiárias em
sociedades privadas, no País e no exterior, bem como aprovar as aquisições,
alienações e reorganizações de suas participações societárias, nos termos da
lei e deste Estatuto Social;

VII - autorizar a criação e a extinção de filiais, representações, agências,
escritórios ou quaisquer outras dependências, no País ou no Exterior;
VIII - aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços
de ações escriturais;
IX - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da
Assembleia Geral;

X - convocar a Assembleia Geral, nos termos do artigo 23 acima, sempre que
necessário ou exigido por lei ou por este Estatuto Social;

XI - propor à Assembleia Geral a emissão de ações, debêntures conversíveis
ou bônus de subscrição, bem como deliberar sobre o preço de emissão, a
forma de subscrição e pagamento, o término e a forma para o exercício dos
direitos de preferência e outras condições relativas a essas emissões;
XII - propor à Assembleia Geral a emissão de debêntures simples não
conversíveis em ações e sem garantia real, e de notas promissórias, na forma
da legislação em vigor;

XIII - pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresentar para sua
deliberação ou a serem submetidos à Assembleia Geral;
XIV - avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos
negócios da Companhia e suas subsidiárias que não estejam na esfera de
competência privativa da Assembleia Geral;
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XV - definir e apresentar à Assembleia Geral a lista tríplice de empresas
especializadas em avaliação econômica de empresas para a elaboração de
laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta pública de
aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou
saída do Novo Mercado, na forma prevista neste Estatuto Social;

XVI - decidir sobre a criação, extinção e funcionamento de Comitês Técnicos
vinculados ao Conselho de Administração;
XVII - eleger e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Auditoria, do
Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê de Elegibilidade e
do Comitê de Remuneração, e definir suas atribuições, de acordo com este
Estatuto Social;

XVIII - aprovar e alterar o regimento interno do Conselho de Administração,
do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas,
do Comitê de Elegibilidade, do Comitê de Remuneração e dos Comitês
Técnicos vinculados ao Conselho de Administração, se existentes;

XIX - avaliar formalmente, de forma individual e coletiva, ao término de cada
ano, conforme critérios e procedimentos previamente definidos pelo próprio
Conselho, e descritos no respectivo regimento interno, o seu próprio desempenho,

o da Diretoria da Companhia, e dos comitês estatutários, observados os seguintes
quesitos mínimos para os administradores:
a) exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da
ação administrativa;
b) contribuição para o resultado do exercício; e

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento
à estratégia de longo prazo;
XX - aprovar a nomeação ou destituição, mediante proposta do DiretorPresidente, de titular da auditoria interna, além de definir suas atribuições e
regulamentar seu funcionamento;
XXI - autorizar e homologar a contratação de Auditores Independentes, bem
como a rescisão dos respectivos contratos;

XXII - aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, a nomeação e a
destituição dos titulares máximos não estatutários das áreas de gestão de
riscos, controles internos e compliance, ouvidoria e corregedoria;

XXIII - definir os assuntos e valores para a sua alçada decisória e da Diretoria,
por proposta da Diretoria;
XXIV - manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas
apresentadas pela Diretoria e as Demonstrações Financeiras anuais, bem
como propor a destinação do lucro líquido de cada exercício;
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XXV - analisar trimestralmente o balancete e demais demonstrações
financeiras elaboradas pela Companhia, sem prejuízo da atuação do Conselho
Fiscal;

XXVI - deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, intercalares
e o pagamento de juros sobre o capital próprio, que poderão ser imputados
ao dividendo mínimo obrigatório, com base nos lucros e reservas apurados
nas demonstrações financeiras anuais, semestrais, trimestrais ou em períodos
menores, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes, observados os limites legais;

XXVII - deliberar sobre a remuneração mensal individual dos administradores
e membros dos Comitês estatutários, no caso da Assembleia Geral fixar
apenas a remuneração global, observado o disposto no inciso V do artigo 9º
deste Estatuto Social e a legislação vigente;
XXVIII - manifestar-se sobre a remuneração dos membros da Diretoria,
inclusive quanto à concessão de remuneração variável e sobre as respectivas
metas, observada a competência da Assembleia Geral, nos termos do §1º do
artigo 18 deste Estatuto Social.
XXIX - autorizar a aquisição pela Companhia de ações de sua emissão para
manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação;

XXX - autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da
Companhia, em valor agregado superior a 1% (um por cento) do patrimônio
líquido da Companhia, de acordo com o último balanço aprovado,
considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao respectivo negócio;
XXXI - autorizar a captação de empréstimos ou financiamento em valor
agregado superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da
Companhia, de acordo com o último balanço aprovado, considerado o período
de 3 (três) meses anteriores ao respectivo negócio;

XXXII - autorizar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer
natureza pela Companhia em valor agregado superior a 1% (um por cento)
do patrimônio líquido da Companhia, de acordo com o último balanço
aprovado, considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao respectivo
negócio;
XXXIII - autorizar a realização de atos que importem renúncia de direitos pela
Companhia em valor agregado superior a 1% (um por cento) do patrimônio
líquido da Companhia, de acordo com o último balanço aprovado,
considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao respectivo negócio,
com exceção aos casos de competência específica da Assembleia Geral;

XXXIV - fixar as condições gerais e, observadas as competências do Comitê
de Transações com Partes Relacionais, autorizar a celebração de contratos de
qualquer natureza entre a Companhia e qualquer sociedade controlada ou
coligada, seus administradores, seus acionistas controladores e, ainda, entre
a Companhia e sociedades controladas e coligadas dos administradores e dos
acionistas controladores, assim como com quaisquer outras sociedades que
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com qualquer destas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito,
que atinjam, individual ou conjuntamente, no período de um ano, valor
constante no manual de alçadas da Companhia;
XXXV - manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá
abordar, no mínimo:
a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações
quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos
valores mobiliários de sua titularidade;
b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses
da Companhia;

c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia;
e

d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes,
bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela
CVM.
XXXVI - deliberar sobre alterações dos valores para dispensa de licitações,
conforme autorização prevista no §3º do artigo 29 da Lei nº 13.303/16;

XXXVII - aprovar o Regulamento de Pessoal, os planos de cargos, carreiras e
salários da Companhia, e o quantitativo de pessoal próprio, observada a
competência da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (SEST), nos termos da legislação vigente;
XXXVIII – aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, a criação,
instalação e extinção de unidades;

XXXIX - deliberar sobre a concessão de vantagens e benefícios aos
empregados, inclusive quanto à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e
sobre as respectivas metas, observada a competência da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), nos termos da
legislação vigente;

XL - conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente, inclusive a título
de férias.
XLI - aprovar, em sessão executiva, sem a presença do Diretor-Presidente, o
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório Anual
das Atividades de Auditoria Interna – RAINT;
XLII - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de
riscos, de controles internos e de compliance estabelecidos para a prevenção
e mitigação dos principais riscos aos quais a Companhia está exposta,
inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e
financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
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XLIII - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso
arbitral;
XLIV - aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, o modelo de gestão
da Companhia;

XLV - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, as
atas, livros e papéis da Companhia e de suas subsidiárias, solicitando
informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e
quaisquer outros atos;
XLVI - decidir sobre os casos omissos neste Estatuto Social.

Diretoria

A Diretoria possui Regimento Interno próprio, aprovado pelo Conselho de
Administração em 03 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o seu funcionamento,
bem como o relacionamento entre a Diretoria e os demais órgãos da Companhia.
Compete fundamentalmente à Diretoria, a administração geral e a gestão executiva
da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em
conformidade com as orientações gerais traçadas pelo Conselho de Adminsitração.em
especial:
I – zelar pela observância da Lei e do Estatuto Social;

III -

II – coordenar o andamento das atividades da Companhia, incluindo a
implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em
Assembleias Gerais, nas reuniões do Conselho de Administração e nas suas
próprias reuniões, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal;

observar as boas práticas de governança corporativa.

IV – propor ao Conselho de Administração o Orçamento Anual e quaisquer
alterações no mesmo, e acompanhar sua execução;

V – propor ao Conselho de Administração a constituição de subsidiária, bem
como a aquisição de participações acionárias minoritárias para cumprir o
objeto social da empresa;;
VI - apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração
do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia
de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos cinco anos;
VII - elaborar, em cada exercício, os Relatórios da Administração, as
Demonstrações Financeiras e a proposta sobre a destinação dos lucros da
Companhia, a serem submetidos ao Conselho de Administração;

VIII - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos de estratégia e
respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com
indicadores de gestão;
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IX - aprovar as normas internas de funcionamento da Companhia;

X - definir a estrutura organizacional da Companhia e a distribuição interna
das atividades administrativas, observada a competência do Conselho de
Administração prevista no inciso XXXVIII, artigo 30, deste Estatuto Social;
XI - aprovar as normas de pessoal da Companhia, em consonância com o
Regulamento de Pessoal aprovado pelo Conselho de Administração e com a
Política de Gestão de pessoas;
XII - adquirir, alienar e onerar bens do ativo permanente, após autorização
do Conselho de Administração;

XIII - indicar, quando for o caso, os nomes dos administradores ou membros
de conselhos e comitês a serem submetidos às assembleias gerais de suas
subsidiárias e participadas, observadas as diretrizes da controladora CAIXA e,
para as participadas, os termos da Política de Indicação da Companhia nas
Participadas;
XIV - autorizar a captação de empréstimos ou financiamentos em valor
agregado equivalente a, no máximo, 5% (cinco por cento) do patrimônio
líquido da Companhia, de acordo com o último balanço aprovado, considerado
o período de 3 (três) meses anteriores ao respectivo negócio, pela
Companhia;

XV - autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da
Companhia, em valor agregado equivalente a, no máximo, 1% (um por cento)
do patrimônio líquido da Companhia, de acordo com o último balanço
aprovado, considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao respectivo
negócio;

XVI - autorizar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer
natureza pela Companhia em valor agregado equivalente a, no máximo, 1%
(um por cento) do patrimônio líquido da Companhia, de acordo com o último
balanço aprovado, considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao
respectivo negócio;
XVII - autorizar a realização de atos que importem renúncia de direitos pela
Companhia em valor agregado equivalente a, no máximo, 0,1% (um décimo
por cento) do patrimônio líquido da Companhia, de acordo com o último
balanço aprovado, considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao
respectivo negócio, com exceção aos casos de competência específica da
Assembleia Geral;

XVIII – aprovar, visando o melhor desempenho de suas funções e a agilidade
do processo decisório, a criação, extinção e composição de Comitês Técnicos
vinculados à Diretoria, com competências específicas, e aprovar seus
respectivos regimentos internos;
XIX - submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que
dependam de deliberação do Conselho de Administração, deliberando
previamente quando não houver conflito de interesse; e
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XX - decidir sobre assuntos relacionados aos negócios da Companhia que não
sejam de competência da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas

Ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas compete opinar, previamente à
aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração, quanto à realização das
transações com partes relacionadas, conforme , conforme definido na Política de
Transações com Partes Relacionadas, bem como quanto às revisões e rescisões dos
contratos entre partes relacionadas, sendo que tais transações, revisões ou rescisões
só serão aprovadas mediante o voto favorável do membro independente de tal órgão.

O funcionamento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas será regido pelo
Estatuto Social da Companhia, pela Política de Transações com Partes Relacionadas
e pelo Regimento Interno do Comitê, o qual será aprovado pelo Conselho de
Administração.
O Comitê de Transações com Partes Relacionadas está em processo de instalação.
Comitê de Elegibilidade

Ao Comitê de Elegibilidade compete opinar, de modo a auxiliar os acionistas na
indicação de administradores e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos
requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições e verificar a
conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais.

O funcionamento do Comitê de Elegibilidade será regido pelo Estatuto Social da
Companhia e pelo Regimento Interno do Comitê, o qual será aprovado pelo Conselho
de Administração.

O referido Comitê está em processo de instalação, mas em atendimento à legislação
vigente, encontra-se em funcionamento, desde dezembro de 2016, a Comissão
Transitória de Elegibilidade que analisa os requisitos legais dos indicados.
Comitê de Remuneração

Ao Comitê de Remuneração compete:

I - elaborar a política de remuneração de administradores da Companhia,
propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração,
fixa e variável;
II - revisar anualmente a política de remuneração de administradores da
Companhia, recomendando ao Conselho de Administração sua correção ou
aprimoramento;
III - propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global
dos administradores;

IV - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos
sobre a política de remuneração de administradores;

PÁGINA: 217 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

12.1 - Descrição da estrutura administrativa
V - analisar a política de remuneração dos administradores da Companhia em
relação às práticas de mercado, para identificar discrepâncias significativas
em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;
VI - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores da
Companhia.

O Comitê de Remuneração atualmente é compartilhado com a CAIXA, controladora
da Companhia.
Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal possui Regimento Interno próprio desde a sua instalação. A versão
vigente foi aprovada pelo Conselho Fiscal em 29 de janeiro de 2016.

O Conselho Fiscal da Caixa Seguridade possui, além das atribuições, obrigações e
poderes conferidos pela Lei das S.A., as seguintes atribuições, obrigações e poderes
a ele conferidos em seu Regimento Interno:
I – fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e
verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários;

II - opinar sobre o relatório anual da Administração e as demonstrações
financeiras do exercício social, fazendo constar do seu parecer as informações

complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia
Geral;

III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da Administração, a serem

submetidas à Assembleia Geral relativas à modificação do capital social,
emissão de debêntures e bônus de subscrição, planos de investimentos ou
orçamentos

de

capital,

distribuição

incorporação, fusão ou cisão;

de

dividendos,

transformação,

IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de Administração
e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos

interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que
descobrirem, e sugerir providências;

V - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração

retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre
que ocorrerem motivos graves ou urgentes;

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente pela empresa;

VII - fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua

competência a acionista, ou grupo de acionistas, que representem, no mínimo,
5% (cinco por cento) do capital social da Companhia;
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VIII - além de outras atribuições de lei, exercer as dos incisos I ao VII deste
artigo, durante a eventual liquidação da empresa;

IX - apreciar os resultados dos trabalhos produzidos pelas auditorias
independente e interna, inclusive o PAINT e o RAINT;

X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria em que
se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal;
XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;
XII - realizar a autoavaliação anual, individual e coletiva, de seu desempenho;
XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária,
podendo

examinar

informações;

livros,

quaisquer

outros

documentos

e

requisitar

XIV - fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio
dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar;

XV - apreciar os relatórios de riscos e controles internos e compliance da
Companhia.

ii.
se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo,
suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos
requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
Comitê de Auditoria

O funcionamento do Comitê de Auditoria será regulado por meio de Regimento
Interno aprovado pelo Conselho de Administração quando de sua instalação,
observado que:
I - deverá realizar, no mínimo, quatro reuniões mensais;

II - reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com o Conselho de
Administração, com a Diretoria, com os auditores independentes e com a
Auditoria Interna, em conjunto ou separadamente, a seu critério;
III - reunir-se-á com o Conselho de Administração por, solicitação desse
Colegiado, a qualquer momento;
IV - o Comitê de Auditoria poderá convidar para participar, sem direito a voto,
das suas reuniões:
a) membros do Conselho Fiscal;

b) o titular e outros representantes da Auditoria Interna; e

c) quaisquer membros da Diretoria ou empregados da Caixa Seguridade ou
da CAIXA.
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V - O Comitê de Auditoria deverá apreciar as informações contábeis antes da
sua divulgação.

Ao Comitê de Auditoria competirá:

I – opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a
elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço,
além de supervisionar as atividades:

a) dos auditores independentes, a fim de avaliar: a sua independência, a
qualidade dos serviços prestados, a adequação dos serviços prestados às
necessidades da Companhia;
b) da área de controles internos da Companhia;
c) da área de auditoria interna da Companhia;

d) da área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.

II – monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles
internos, das demonstrações financeiras e das informações e mediçõespela
Companhia;
III – avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo
inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos
relacionados com a remuneração da administração, a utilização de ativos da
companhia e as despesas incorridas em nome da companhia;

IV – avaliar e monitorar, juntamente com o Comitê de Transações com Partes
Relacionadas, com a Administração da Companhia e com a área de auditoria
interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela
Companhia e suas respectivas evidenciações;

V –elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as
demonstrações financeiras, contendo:
a) a descrição desuas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as
recomendações feitas;
b) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a
administração da companhia, os auditores independentes e o Comitê de
Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia;
c) ateste da adequação do orçamento e estrutura da auditoria interna.

VI - acompanhar as práticas contábeis e de transparência das informações,
bem como assessorar o Conselho de Administração nas deliberações sobre as
matérias de sua competência, notadamente aquelas relacionadas com a
fiscalização da gestão da Companhia e a rigorosa observância dos princípios
e regras de conformidade, responsabilização corporativa e governança.

O Comitê de Auditoria está em processo de instalação.
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iii de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços
de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável
pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O parecer da auditoria independente acompanha as Demonstrações Financeiras
trimestrais e anuais, que são submetidas à apreciação e à aprovação do Conselho de
Administração. A Companhia não possui política de contratação de serviços de extraauditoria com o auditor independente.

b. em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando,
em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado

São atribuições e competências específicas do Diretor-Presidente, do Diretor de
Relação com Investidores e do Diretor responsável pela área de gestão de riscos,
controles internos e compliance:
I - do Diretor-Presidente:

a) a representação ativa e passiva da Companhia, em todos os seus negócios
e relações com terceiros, firmando contratos, distratos, assinando cheques e
outros títulos de crédito, recebendo e dando a respectiva quitação,
representando, ainda, a Companhia perante as repartições públicas federais,
estaduais e municipais, praticando, enfim, todos os atos inerentes à
administração da Companhia, obedecido o disposto no Artigo 34 do Estatuto
Social da Companhia;
b) a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas
em Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração e da
Diretoria;
c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

d) conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria,
inclusive a título de férias, indicando os substitutos;
e) coordenar, planejar, supervisionar e presidir as atividades da Companhia;

f) tomar decisões de competência da Diretoria, ad referendum desta, em
caráter de urgência;
g) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria;

h) admitir, promover, reclassificar, designar, licenciar, transferir, remover,
punir, demitir e dispensar empregados, observadas as disposições previstas neste

Estatuto e a legislação vigente, facultada a outorga desses poderes com limitação
expressa;
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i) representar a Companhia nas Assembleias Gerais de Acionistas;

j) afastar qualquer membro da Diretoria, devendo informar imediatamente
sua decisão ao Conselho de Administração, de forma fundamentada, para que
aquele colegiado decida sobre sua destituição;

k) propor ao Conselho de Administração, a partir de deliberação da Diretoria,
o Regulamento de Pessoal, planos de cargos, carreiras e salários da
Companhia, e o quantitativo de pessoal próprio, observada a competência da
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), nos
termos da legislação vigente;

l) propor ao Conselho de Administração, a partir de deliberação da Diretoria,
o plano estratégico e o modelo de gestão da Companhia;
m) propor ao Conselho de Administração, a partir de deliberação da Diretoria,
a criação, instalação e extinção de unidades;
n) propor ao Conselho de Administração a nomeação e a destituição dos
titulares máximos não estatutários das áreas de auditoria interna, gestão de
riscos, controles internos e compliance, ouvidoria e corregedoria;

o) propor ao Conselho de Administração a nomeação e a destituição dos
membros dos órgãos auxiliares da administração de que trata o capítulo VIII
deste Estatuto Social, com exceção dos membros do Comitê de Auditoria;

p) exercer outros poderes e atribuições que não forem conferidos aos demais
diretores e os que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos pelo Conselho
de Administração.
II - do Diretor de Relação com Investidores:

a) representar a Companhia perante a CVM e demais entidades do mercado
de capitais e instituições financeiras, bem como órgãos reguladores e bolsas
de valores, nacionais e estrangeiros, nas quais a Companhia tenha valores
mobiliários admitidos à negociação, além de fazer cumprir as normas
regulamentares aplicáveis à Companhia no tocante aos registros mantidos
junto à CVM e junto aos órgãos reguladores e bolsas de valores nas quais a
Companhia tenha valores mobiliários admitidos à negociação e administrar a
política de relacionamento com investidores; e

b) monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Capítulo XIV do
Estatuto Social da Companhia pelos acionistas da Companhia e reportar à
Assembleia Geral e/ou ao Conselho de Administração, quando solicitado, suas
conclusões, relatórios e diligências.

III – do Diretor responsável pela área de gestão de riscos, controles
Internos e Compliance
a) liderar, supervisionar e coordenar as atribuições da área de riscos, controles
internos e compliance listadas no artigo 56 do Estatuto Social;
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b) reportar-se diretamente ao Conselho de Administração na hipótese prevista
no art. 9º, §4º, da Lei nº 13.303/2016, e em outros normativos externos ou
internos;

c) responder junto às entidades de fiscalização e controle pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento de normas, processos e
controles relativos à estrutura de gerenciamento de riscos, observada a
competência do Diretor de Relação com Investidores conforme inciso II, alínea
“a” do artigo 37 do Estatuto Social;
IV - dos Diretores Executivos:

I - gerir as atividades da sua área de atuação;

II - participar das reuniões da Diretoria, concorrendo para a proposição das
políticas e estratégias a serem adotadas pela Companhia e relatando os
assuntos da sua respectiva área de atuação;

III - cumprir e fazer cumprir as orientações gerais dos negócios estabelecidas
pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação.

A Diretoria possui Regimento Interno próprio, aprovado pelo Conselho de
Administração em 03 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o seu funcionamento,
bem como o relacionamento entre a Diretoria e os demais órgãos da Companhia.

c. data de instalação do Conselho Fiscal, se este não for permanente, informando se
possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua
aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal funciona de modo permanente conforme artigo 50 do Estatuto
Social da Companhia.

O Conselho Fiscal possui Regimento Interno próprio desde a sua instalação. A versão
vigente foi aprovada pelo Conselho Fiscal em 29 de janeiro de 2016.
d.
se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração
e de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando,
em caso positivo:

i.
a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é
feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus
membros
ii.

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

iv.

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

iii.
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão; e
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Conselho de Administração: O artigo 23, inciso v do Estatuto Social estabelece
que compete ao Presidente do Conselho de Administração conduzir o processo de
avaliação anual do desempenho do Conselho de Administração.

O artigo 30, inciso XIX do Estatuto Social dispõe que compete ao Conselho de
Administração avaliar formalmente, de forma individual e coletiva, ao término de
cada ano, conforme critérios e procedimentos previamente definidos pelo próprio
Conselho, e descritos no respectivo regimento interno, o seu próprio desempenho, o
da Diretoria da Companhia, e dos comitês estatutários, observados quesitos mínimos para

os administradores.

Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal realiza avaliação formal do seu próprio
desempenho anualmente.
Diretoria Executiva: Conforme artigo 30, inciso XIX do Estatuto Social, o
desempenho da Diretoria Executiva é avaliado, anualmente, pelo Conselho de
Administração, com base nos seguintes quesitos mínimos para os administradores:
a) exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação
administrativa;
b) contribuição para o resultado do exercício; e

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à
estratégia de longo prazo.
.

A Caixa Seguridade conta com mecanismo de avaliação de desempenho anual da
Diretoria Executiva, avaliada tanto como colegiado quanto com relação a cada Diretor
Executivo, os quais são avaliados individualmente.
Cabe ao Conselho de Administração avaliar a Diretoria Executiva como colegiado e o
Diretor Presidente, individualmente. Os Diretores Executivos, por sua vez, são
avaliados individualmente pelo Diretor Presidente.

Adota-se, como metodologia, a aplicação de questionário com assertivas que avaliam
questões como o grau de execução do plano de negócios e das diretrizes do
planejamento estratégico da Companhia, bem como a contribuição para o
cumprimento dos objetivos empresariais. Para cada assertiva atribui-se uma nota
entre 01 a 10.
Comitê de Auditoria: Conforme artigo 30, inciso XIX do Estatuto Social, o
desempenho do Comitê de Auditoria será avaliado, anualmente, pelo Conselho de
Administração, com base no planejamento estratégico e nas metas de desempenho.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas: Conforme artigo 30, inciso XIX
do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração avaliar formalmente, ao
término de cada ano, os Comitês Estatutários, dentre os quais se inclui o Comitê de
Transações com Partes Relacionadas.
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O método de avaliação de desempenho dos Comitês de Auditoria e Comitês
Estatutários, e, ainda, de seus membros, será definido pelo Conselho de
Administração quando da implantação destes comitês.
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12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias
gerais, indicando:
a.

Prazos de convocação

A Companhia não adota regras, políticas ou práticas específicas relativas aos prazos
de convocações das Assembleias Gerais, utilizando-se daquelas previstas na Lei das
S.A. e na regulamentação da CVM.

A Companhia por possuir um único acionista representando a totalidade do capital
social, até o momento, pratica o disposto no artigo 124 da Lei das S.A., §4º, o qual
dispensa as formalidades de convocação para a Assembleia Geral quando
comparecerem todos os acionistas.
b.

Competências

Além das matérias previstas em lei, são competências privativas da Assembleia Geral
da Companhia:
I - alterar o Estatuto Social da Companhia;

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de
Administração e os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;

III - aprovar as contas, as demonstrações financeiras anuais da
Companhia e a destinação do resultado do exercício, instruídas com
parecer do Conselho Fiscal;
IV - autorizar a emissão ou a alienação, se mantidas em tesouraria, de
debêntures da Companhia;

V - fixar a remuneração anual dos administradores e dos membros do
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, global ou individual,
observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº
13.303/2016 e seu Decreto regulamentador, deste Estatuto Social e
das demais normas aplicáveis;
VI - autorizar a Companhia a promover ação de responsabilidade civil
contra administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio;
VII - deliberar sobre as seguintes matérias:

a) avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação
do capital social;

b) propostas de transformação, fusão, incorporação e cisão da
Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes
e julgar-lhes as contas;
c) autorizar os administradores a confessar falência e ingressar com
recuperação judicial ou extrajudicial;
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d) por proposta do Conselho de Administração, alienação, pela própria
Companhia, no todo ou em parte, de ações representativas do seu
capital social ou do capital social de suas subsidiárias;
e) abertura de capital da Companhia e adoção de práticas diferenciadas
de governança corporativa e celebração de contrato para essa
finalidade com Bolsa de Valores;

f) alteração do capital social da Companhia, inclusive aumento
mediante a subscrição de novas ações, estabelecendo as condições da
sua emissão, bem como preço, prazo e forma de integralização;

g) alienação de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade
de emissão de empresas subsidiárias, e emissão de títulos ou valores
mobiliários;
h) permuta de ações ou outros valores mobiliários de emissão da
Companhia;
i) pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da
Companhia junto à CVM e/ou saída da Companhia do Novo Mercado;

j) deliberação sobre quaisquer outros assuntos que forem propostos
pelos Conselhos de Administração e/ou Fiscal; e

k) aquisição e renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures
conversíveis em ações de empresas subsidiárias e participadas.

c.
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise

Todos os documentos necessários para respaldar o entendimento e a tomada de
decisões nas assembleias da Caixa Seguridade estão disponíveis para a acionista
Caixa Econômica Federal, em meio físico, na sede social da Companhia, na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, bloco e, 3º andar,
Ed. Matriz III da Caixa Econômica Federal e em meio eletrônico, no website de
Relações com Investidores da Caixa Seguridade (www.caixaseguridade.com.br).
Cópia do material disponibilizado também fica disponível nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
d.

Identificação e administração de conflitos de interesses

e.
voto

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de

Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas
assembleias gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação
brasileira.

Os pedidos de procuração, sem prejuízo da regulamentação que, sobre o assunto
vier a baixar a Comissão de Valores Mobiliários, deverão satisfazer os requisitos
previstos no Art. 126 da Lei das S.A. e observar as disposições contidas na Instrução
CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009. Até o momento, tendo em vista se tratar

PÁGINA: 227 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
e companhia cujo acionista único é a Caixa Econômica Federal, não recebemos pedido
de procuração para o exercício do direito de voto.

f.
Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento
de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nos termos da Lei das S.A., o acionista pode ser representado na Assembleia Geral
por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador
da Companhia ou advogado.

O Colegiado da CVM, em reunião realizada em 04/11/2014 (Processo CVM
RJ2014/3578), entendeu que os acionistas pessoas jurídicas podem ser
representados nas assembleias de acionistas por meio de seus representantes legais
ou através de mandatários devidamente constituídos, de acordo com os atos
constitutivos da sociedade e com as regras do Código Civil. Desta forma, não há
necessidade desse mandatário ser acionista, administrador da Companhia ou
advogado.
Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista que for representado por
procurador deverá depositar, preferencialmente até 48 horas antes da realização da
Assembleia, na sede da Companhia, o instrumento de mandato e os demais
documentos necessários.

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei das S.A., o
acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de
identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, deverá
apresentar também comprovante expedido pela instituição financeira depositária. A
Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
A Companhia, por possuir um único acionista representando a totalidade do capital
social, não possui, até o momento, normas para aceitação de boletim de voto à
distância.

h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto
a distância ou de participação a distância
A Companhia, por possuir um único acionista representando a totalidade do capital
social, não possui, até o momento, normas para aceitação de boletim de voto à
distância.
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância

A Companhia, por possuir um único acionista representando a totalidade do capital
social, não possui, até o momento, normas para aceitação de boletim de voto à
distância.
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j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não mantém fóruns e páginas
na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários
dos acionistas sobre as pautas das Assembleias.
k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do
direito de voto a distância

A Companhia, por possuir um único acionista representando a totalidade do capital
social, não possui, até o momento, normas para participação à distância e exercício
de voto à distância.
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12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de
Administração:
a.
número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre
número de reuniões ordinárias e extraordinárias
Reuniões ordinárias
e
extraordinárias
do CA no último
exercício social

Ordinárias

Extraordinárias

12

12

b.
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição
ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
A Caixa Seguridade, por possuir um único acionista representando a totalidade do
capital social, não possui acordo de acionistas da Caixa Seguridade que estabeleça
restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

O Estatuto Social da Caixa Seguridade estabelece regras para administração de
conflitos de interesse no âmbito do Conselho de Administração. O artigo 11, § 7º, do
Estatuto Social veda os membros do Conselho de Administração de intervir em
qualquer ato ou operação social em que tiverem interesse conflitante com o da Caixa
Seguridade, bem como nas deliberações que a esse respeito tomarem os demais
administradores, sendo que nestes casos o conselheiro cujo interesse conflitar com
o da Companhia deverá notificar seu impedimento, consignando em ata a natureza
e extensão do seu interesse.
Ainda, o Estatuto Social da Caixa Seguridade, em seu artigo 9º, prevê diversas
hipóteses de vedação de participação nos órgãos da Administração da Companhia,
inclusive visando evitar a ocorrência de conflitos de interesse.
d.
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do
conselho de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
Até a data deste Formulário de Referência, a Caixa Seguridade não possui política de
indicação de administradores aprovada. A política será elaborada após a publicação
do novo Estatuto Social.
i.
órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui tal política.
ii.
principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à
seleção de seus membros
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui tal política.
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arbitragem
12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto
para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por
meio de arbitragem

O artigo 65 do Estatuto Social da Caixa Seguridade (transcrito abaixo, para
referência) prevê cláusula compromissória, através da qual a Companhia, seus
acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a levar à
Câmara de Arbitragem do Mercado qualquer controvérsia que possa surgir entre eles
relacionada com a aplicação das disposições da Lei nº 6.385/16, da Lei das S.A., do
Estatuto Social da Companhia, de normas editadas pelos órgãos reguladores da
Companhia e/ou das disposições dos regulamentos da B3 na medida que forem
aplicáveis à Companhia.
“

Art. 65 A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionadas
com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas ou administradores
e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404/76, no estatuto social da
companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Centra do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos
demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, do disposto no caput, as disputas ou
controvérsias que envolvem direitos indisponíveis.”
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Tunas de Sousa Soares Ferreira

30/05/1960

Pertence apenas à Diretoria

10/05/2018

15/05/2020

1

218.019.913-91

Engenheiro Civil

19 - Outros Diretores

16/05/2018

Sim

0.00%

Não possui

Diretor-executivo

Paulo Eduardo Cabral Furtado

08/05/1955

Pertence apenas à Diretoria

27/12/2016

27/12/2018

1

093.364.432-91

Advogado

19 - Outros Diretores

28/12/2016

Sim

0.00%

Não possui

Diretor-executivo

Thiago Souza Silva

17/06/1981

Pertence apenas à Diretoria

28/03/2017

17/04/2018

1

712.278.301-49

Contador

12 - Diretor de Relações com Investidores

28/03/2017

Sim

0.00%

Marco Antonio da Silva Barros

13/04/1962

Pertence apenas à Diretoria

22/01/2019

2018/2020

1

732.550.257-53

Economista

10 - Diretor Presidente / Superintendente

28/01/2019

Sim

0.00%

Gustavo de Moraes Fernandes

09/05/1975

Pertence apenas à Diretoria

12/01/2017

20/03/2018

1

252.314.758-07

Economiário

19 - Outros Diretores

12/01/2017

Sim

0.00%

Não possui

Não possui

Diretor-executivo

Pedro Duarte Guimarães

04/03/1971

Pertence apenas ao Conselho de Administração

18/01/2019

2017/2019

1

016.700.677-00

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

21/01/2019

Sim

100.00%

Maria da Glória Guimarães dos Santos

06/10/1960

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/07/2018

2017/2019

1

214.103.561-91

Tecnóloga em PD

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

25/07/2018

Sim

0.00%

Fábio Lenza

09/09/1961

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2017

2017/2019

2

238.544.131-49

Engenheiro

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

28/04/2017

Sim

93.00%

Virgínia Bracarense Lopes

02/12/1983

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/07/2018

2017/2019

1

060.648.166-43

Servidora Pública

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

27/07/2018

Sim

0.00%

Não possui.

Não possui.

Não possui.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Adão Nunes Da Silva

24/12/1964

Pertence apenas ao Conselho de Administração

03/08/2018

2017/2019

1

286.983.391-15

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

03/08/2018

Sim

0.00%

Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor

07/02/1960

Pertence apenas ao Conselho de Administração

03/08/2018

2017/2019

1

598.910.507-00

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

03/08/2018

Sim

0.00%

Arno Meyer

22/08/1953

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2017

2017/2019

2

116.252.601-72

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/04/2017

Sim

87.00%

Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho

01/10/1978

Conselho Fiscal

28/04/2017

2017/2019

1

847.047.804-49

Advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Sim

90.91%

Leonardo Silveira do Nascimento

25/02/1976

Conselho Fiscal

28/04/2017

2017/2019

1

833.852.401-82

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Sim

0.00%

Bruno Cirilo Mendonça de Campos

28/05/1978

Conselho Fiscal

28/04/2017

2017/2019

3

968.509.901-44

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Sim

100.00%

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante

16/06/1978

Conselho Fiscal

28/04/2017

2017/2019

3

695.317.731-49

Economista

40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador

28/04/2017

Sim

90.91%

Dermeval Bicalho de Carvalho

18/11/1962

Conselho Fiscal

28/04/2017

2017/2019

3

487.473.439-15

Engenheiro

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Sim

0.00%

Emilio Angelo Carmignan

18/07/1962

Conselho Fiscal

28/04/2017

2017/2019

3

463.022.989-20

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Sim

9.09%

Não possui.

Não possui.

Não possui.

Não possui.

Não possui.

Não possui.

Não possui.

Não possui.
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Tunas de Sousa Soares Ferreira - 218.019.913-91
Diretor da DI Governança Estratégica e Societária da Caixa Seguridade. Natural de Teresina/PI. É graduado em Engenharia Civil e possui pós-graduação em Gestão Empresarial e extensão universitária em Gestão
Pública e em Formação em tutoria (EAD). Ingressou na CAIXA em junho/1984. No período mais recente ocupou a função de Superintendente Nacional na SN Governança das Participações da Caixa Seguridade.
Ocupou também a função de consultor de dirigente na presidência da CAIXA entre 2012 e 2016.
Tunas de Souza Soares Ferreira declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Paulo Eduardo Cabral Furtado - 093.364.432-91
Diretor de Governança, Riscos e Controles Internos da CAIXA Seguridade. Natural de Belterra/PA, é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Econômico e das Empresas e em Governança Corporativa.
Empregado de carreira da CAIXA, ingressou no banco em 1979 e desligou-se em 2017. No período mais recente, ocupou a funções de Advogado nas Gerência Nacional Quadro de Pessoas e Remuneração (Ago/16
– Dez/16), Vice-Presidência de Tecnologia da Informação (Mar – Ago/16; Out/12 – Fev/14) e Superintendência Nacional de Administração de Pessoas (Mai – Out/12) na CAIXA.
Paulo Eduardo Cabral Furtado declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Thiago Souza Silva - 712.278.301-49
Diretor de Administração, Finanças e Relacionamento com Investidores da CAIXA Seguridade. Natural de São Luís/MA, é graduado em Ciências Contábeis e possui MBA em Controladoria e Finanças. Empregado
de carreira da CAIXA, ingressou no banco em 2001. No período mais recente, ocupou a função de Superintendente Nacional de Finanças, Controladoria e RI na companhia (Jun/15 – Mar/17). Anteriormente, atuou
como Consultor da Vice Presidência de Finanças e Controladoria (Set/14 – Jun/15) e Gerente Nacional de Contabilidade (Jul/11 – Set/14) na CAIXA.
Thiago Souza Silva declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Marco Antonio da Silva Barros - 732.550.257-53
Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade. Natural do Rio de Janeiro/RJ, possui graduação e mestrado em Economia. Cursou também o MBA Altos Executivos da Fundação Dom Cabral/SP e o Curso Intensivo de
Administração da Fundação Getúlio Vargas/SP. No período mais recente foi Diretor Presidente da BrasilPrev (desde Mar/18), Diretor Geral Executivo da FENASEG (Fev/16 a Dez/17), Superintendente Geral da
Central de Serviços da FENASEG (Jun/13 a Jan/16) e Diretor de Seguros, Previdência e Capitalização do Banco do Brasil (Mai/09 a Fev/13). Antes, atuou como Diretor e Superintendente Comercial na BrasilPrev e
em diversos cargos gerencias no Banco do Brasil. Marco Antônio da Silva Barros declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito
a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Gustavo de Moraes Fernandes - 252.314.758-07
Diretor Comercial e de Produtos da CAIXA Seguridade. Natural de Mogi Mirim/SP, é graduado em Direito e possui MBA em Gestão e Finanças Corporativas. Empregado de carreira da CAIXA, ingressou no banco
em 1998. No período mais recente, ocupou as funções de Superintendente Nacional de Negócios com Grandes Empresas (Mar/16 – Jan/17), Superintendente Executivo Corporativo (Nov/14 – Mar/16),
Superintendente Regional do Sul do Pará (Set/13 – Nov/14), Gerente Regional na Superintendência Regional de Campinas/SP (Mar/13 – Set/13) e Gerente Regional na Superintendência Regional de Sorocaba/SP
(Mar/13 – Jan/10) na CAIXA.
Gustavo de Moraes Fernandes declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Pedro Duarte Guimarães - 016.700.677-00
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Presidente da CAIXA. Natural do Rio de Janeiro/RJ, é Ph.D. em Economia pela University of Rochester, Mestre em Economia pela FGV/RJ e Bacharel em Economia pela PUC/RJ. Possui mais de 20 anos de
experiência no mercado financeiro, onde coordenou diversas operações de mercado de capitais, como ofertas públicas iniciais (IPO’s), fusões e aquisições (M&A’s), entre outras, além de assessoramento em
reestruturações de empresas. Foi membro dos Conselhos de Administração da Terra Brasis Resseguros e Eólicas do Sul. Pedro Duarte Guimarães declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5
(cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Maria da Glória Guimarães dos Santos - 214.103.561-91
Membro indicado pelo Ministério da Fazenda, atualmente é a Diretora-Presidente do SERPRO. Natural de Rio Branco/AC, é graduada Processamento de Dados pela Faculdade Alvorada de Informática e
Processamento de Dados e possui MBA em Gestão Estratégica de Sistemas de Informação pela Fundação Getúlio Vargas. No período mais recente, atuou como Diretora de Riscos da Agência Brasileira Gestora de
Fundos Garantidores e Garantias S/A (Mar/16 - Mai/16), como Diretora-Superintendente do SERPRO (Mai/15 - Mar/16) e como Vice-Presidente de Rede e Relacionamento com Clientes nos Correios (Mai/11 Mai/15).
Fábio Lenza - 238.544.131-49
Vice-Presidente de Produtos de Varejo da CAIXA. Natural de Ipameri/GO, é graduado em Engenharia Civil. No período mais recente, atuou como Vice-Presidente de Pessoa Física (Jul/07 – Jan/17) também no
banco. Empregado de carreira da CAIXA, ingressou no banco em 1981. É membro dos Conselho Nacional de Turismo, Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(ABECIP), Conselho Fiscal da FUNCEF, Conselho Consultivo da Mastercard na região da América Latina e Caribe e Conselho de Administração do Banco PAN, bem como dos Conselho Diretor, Comitê Delegado de
Ativos e Passivos, Comitê Delegado de Créditos e Negócios, Comitê Delegado de Varejo, Comitê Delegado de Atendimento, Comitê Delegado Corporativo, Comitê Delegado de Tecnologia da Caixa Econômica
Federal.
Fábio Lenza declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Virgínia Bracarense Lopes - 060.648.166-43
Membro indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atualmente é Diretora da Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério. Natural de Belo Horizonte/MG é bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro e possui Pós-Graduação em
Direito Público pelo Instituto de Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No período mais recente, atual como Coordenadora-Geral de Licitações da Central de Compras da
Assessoria Especial para Modernização da Gestão (Abr/14 – Jul/15), Coordenadora-Geral na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (Abr/13 – Abr/14) e Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental na Assessoria Especial para Modernização da Gestão (Jan/12 – Abr/13), sempre no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Adão Nunes Da Silva - 286.983.391-15
Membro Independente. Natural de Redenção do Gurguéia/PI, é Bacharel e Mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília e possui Pós-Graduação em Elaboração, Análise e Avaliação de Projetos
pela FGV. Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal desde 1994, exerce atualmente a função de Coordenador de Dívida Pública e Ajuste Fiscal da Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal. Antes, ocupou a função Coordenador de Estudos Técnicos (entre 2016 e 2018), Assessor Especial entre 2011 e 2015 e de Diretor Geral de Gestão Financeira de 2010 a 2011, todos na Secretaria de
Fazendo do Distrito Federal.
Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor - 598.910.507-00
Membro Independente. Natural do Rio de Janeiro/RJ, é Bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho. Atuou de 2011 a 2017 como Diretor Geral e Proprietário da Akma Consultoria, foi Diretor da Marsh
Corretora de Seguros (Jun/09 a Dez/10), foi Diretor da Bradesco Seguros entre 1999 e 2009, antes foi Superintendente Técnico e Assessor das Vice-presidências Executivas e Diretorias Executivas na Bradesco
Seguros.
Arno Meyer - 116.252.601-72
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria da CAIXA. Natural de Blumenau/SC, é graduado em Ciências Econômicas e especialista em Teoria Econômica. No período mais recente, ocupou os cargos de
Secretário-Executivo do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) (Mar/16 – Nov/16), Diretor Geral de Assuntos Legais e Institucionais e Diretor de Conformidade do Grupo Segurador Banco do Brasil e
Mapfre (Out/12 – Nov/15) e Membro do Comitê de Auditoria do Banco do Brasil (Ago/09 – Set/12). É membro dos Conselho Diretor, Comitê Delegado de Ativos e Passivos, Comitê Delegado de Créditos e Negócios,
Comitê Delegado de Varejo, Comitê Delegado de Risco e Capital, Comitê Delegado Corporativo, Comitê Delegado de Compras e Contratações, Comitê Delegado Governo e Comitê Delegado de Eficiência da
CAIXA. Arno Meyer declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho - 847.047.804-49
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Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde. Natural de Recife/PE, é graduado em Direito e pós-graduado em Processo Civil. No período mais recente, atuou como Assessor Especial do Ministro (Abr/14 – Jan/15) no
Ministério das Cidades, onde anteriormente atuou como Gerente de Projetos. É membro dos Conselhos de Administração do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e Fiscal da CAIXAPAR.
Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Leonardo Silveira do Nascimento - 833.852.401-82
Membro representante da Secretaria do Tesouro Nacional, onde atualmente ocupa os cargos de Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação e Subsecretário de Contabilidade Pública
(substituto). Natural de Brasília/DF, é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Orçamentária e Financeira do Setor Público e mestre em Contabilidade. Atualmente, também é Membro do
International Public Sector Accounting Standars Board, técnico-consultivo do Conselho Federal de Contabilidade, professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina e professor colaborador na Escola de
Administração Fazendária. É membro do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal como representante da Secretaria do Tesouro Nacional.
Leonardo Silveira do Nascimento declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Bruno Cirilo Mendonça de Campos - 968.509.901-44
Membro representante da Secretaria do Tesouro Nacional, onde atualmente ocupa o cargo de Gerente na Gerência Setorial do Setor Financeiro na Coordenação-Geral de Participações Societárias. Natural de
Brasília/DF, é graduado em Economia. No período mais recente, atuou como Gerente de Projetos na Gerência Setorial dos Setores de Saneamento e Transportes (2011 – 2014) no mesmo órgão.
Bruno Cirilo Mendonça de Campos declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante - 695.317.731-49
Diretor de Organização e Estratégia da CAIXA. Natural de Brasília/DF, é graduado em Ciências Econômicas, especialista em Matemática Aplicada à Economia e Administração e mestre em Economia de Empresas.
Empregado de carreira da CAIXA, ingressou no banco em 2001. No período mais recente, atuou como Vice-Presidente interino de Finanças e Controladoria (Out/16 – Dez/16) e Diretor de Finanças e Mercado de
Capitais (Jun/11 – Dez/16) também no banco.
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Dermeval Bicalho de Carvalho - 487.473.439-15
Superintendente Nacional de Risco Corporativo da CAIXA. Natural de Londrina/PR, é graduado em Engenharia Agronômica e especialista em Economia, em Desenvolvimento Gerencial e em Consultoria de
Empresas. Empregado de carreira da CAIXA, ingressou no banco em 2001. No período mais recente, atuou como Gerente Nacional de Risco Operacional (Jul/10 – Jun/12) também no banco. Dermeval Bicalho
Carvalho é engenheiro agronômico e possui pós-graduação em Desenvolvimento Gerencial, Consultoria de Empresas, e em Gestão de Riscos.
Dermeval Bicalho Carvalho declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Emilio Angelo Carmignan - 463.022.989-20
Diretor de Finanças da CAIXA. Natural de União da Vitória/PR, é graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis e possui MBA em Controladoria. Empregado de carreira da CAIXA, ingressou no banco em 1989.
No período mais recente, atuou como Superintendente Nacional de Planejamento Financeiro (Set/13 – Dez/16), Superintendente Nacional de Monitoramento e Avaliação (Mai/13 – Set/13) e Diretor de Controladoria
(Jun/11 – Mai/13) também no banco.
Emilio Angelo Carmignan declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena
em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nenhum comitê estatutário da Companhia foi instalado até o momento de publicação deste Formulário de Referência. A
Caixa Seguridade compartilha o Comitê de Remuneração da CAIXA, com amparo no artigo 14 do Decreto no. 8.945/2016.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não há relação conjugal, união estável ou parentesco até 2º grau entre (a)
administradores da Companhia; (b) administradores da Companhia e administradores de suas controladas diretas ou
indiretas; (c) administradores da Companhia e seus controladores diretos ou indiretos; e (d) administradores da Companhia
e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

238.544.131-49

Subordinação

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Fábio Lenza

Controlador Direto

Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2017: Vice-Presidente de Produtos de Varejo, membro do Conselho Diretor, do Comitê Delegado de Crédito e Negócios, do Comitê Delegado de Negócios Ativos e Passivos, do Comitê Delegado
de Pessoas e do Comitê Delegado de Atendimento.
Observação

Administrador do Emissor

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante

695.317.731-49

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Presidente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016 a Set/2017: Diretor da Diretoria de Organização e Estratégia.
Set/2017: Diretor da Diretoria da Controladoria.
Observação

Administrador do Emissor

Dermeval Bicalho de Carvalho

487.473.439-15

Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2017: Superintendente Nacional de Administração de Risco Corporativo
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

463.022.989-20

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Emilio Angelo Carmignan
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2017: Diretor na Diretoria de Finanças.
Observação

Administrador do Emissor

Bruno Cirilo Mendonça de Campos

968.509.901-44

Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Secretaria do Tesouro Nacional

00.394.460/0001-41

2017: Coordenador do COPAR.
Observação

Administrador do Emissor

Leonardo Silveira do Nascimento

833.852.401-82

Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Secretaria do Tesouro Nacional

00.394.460/0001-41

2017: Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade.
Observação

Administrador do Emissor

Arno Meyer

116.252.601-72

Membro Efetivo do Conselho de Administração
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016 e 2017: Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, membro do Conselho Diretor, do Comitê Delegado de Negócios Ativos e Passivos, do Comitê Delegado de Créditos e Negócios, do
Comitê Delegado de Riscos, do Comitê Delegado de Tecnologia e do Comitê Delegado de Eficiência.
Observação

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Gustavo de Moraes Fernandes

252.314.758-07

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Diretor
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016: Superintendente Nacional de Negócios com Grandes Empresas
Observação

Administrador do Emissor

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante

695.317.731-49

Presidente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016: Diretor da Diretoria de Organização e Estratégia
Observação

Administrador do Emissor

Dermeval Bicalho de Carvalho

487.473.439-15

Membro Suplente do Conselho Fiscal
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016: Superintendente Nacional de Administração de Risco Corporativo
Observação

Administrador do Emissor

Emilio Angelo Carmignan

463.022.989-20

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016: Diretor na Diretoria de Finanças
Observação

Administrador do Emissor

Bruno Cirilo Mendonça de Campos

968.509.901-44

Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Secretaria do Tesouro Nacional

00.394.460/0001-41

2016: Gerente Setorial do Setor Financeiro
Observação

Administrador do Emissor

Leonardo Silveira do Nascimento

833.852.401-82

Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Secretaria do Tesouro Nacional

00.394.460/0001-41

2016: Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

116.252.601-72

Subordinação

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Arno Meyer

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016: Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, membro do Conselho Diretor, do Comitê Delegado de Negócios Ativos e Passivos, do Comitê Delegado de Créditos e Negócios, do Comitê
Delegado de Riscos, do Comitê Delegado de Tecnologia e do Comitê Delegado de Eficiência.
Observação

Administrador do Emissor

Fábio Lenza

238.544.131-49

Subordinação

Controlador Direto

Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2016: Vice-Presidente de Produtos de Varejo, membro do Conselho Diretor, do Comitê Delegado de Crédito e Negócios, do Comitê Delegado de Negócios Ativos e Passivos, do Comitê Delegado
de Pessoas e do Comitê Delegado de Atendimento.
Observação

Administrador do Emissor

Tunas de Sousa Soares Ferreira

218.019.913-91

Subordinação

Controlador Direto

Diretor Executivo
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015 e 2016: Consultor de Dirigente.
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

238.544.131-49

Subordinação

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Fábio Lenza

Controlador Direto

Vice Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015: Vice-Presidente de Negócios Emergentes, membro do Conselho Diretor, do Comitê Delegado de Ativos e Passivos, do Comitê Delegado de Créditos e Negócios, do Comitê Delegado de
Varejo, do Comitê Delegado de Atendimento, do Comitê Delegado Corporativo e do Comitê Delegado de Tecnologia
Observação

Administrador do Emissor

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante

695.317.731-49

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Presidente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015: Diretor da Diretoria Executiva de Finanças e Mercado de Capitais
Observação

Administrador do Emissor

Dermeval Bicalho de Carvalho

487.473.439-15

Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015: Superintendente Nacional de Administração de Risco Corporativo
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

463.022.989-20

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Emilio Angelo Carmignan
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015: Superintendente Nacional de Planejamento Financeiro
Observação

Administrador do Emissor

Gustavo de Moraes Fernandes

252.314.758-07

Diretor
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015: Superintendente Executivo Corporativo
Observação

Administrador do Emissor

Bruno Cirilo Mendonça de Campos

968.509.901-44

Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Secretaria do Tesouro Nacional

00.394.460/0001-41

2015: Gerente Setorial do Setor Financeiro
Observação

Administrador do Emissor

Leonardo Silveira do Nascimento

833.852.401-82
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

Secretaria do Tesouro Nacional

00.394.460/0001-41

2015: Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade
Observação

Administrador do Emissor

Thiago Souza Silva

712.278.301-49

Subordinação

Controlador Direto

Subordinação

Controlador Direto

Diretor de Relações com Investidores
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015: Consultor de Dirigente.
Observação

Administrador do Emissor

Tunas de Sousa Soares Ferreira

218.019.913-91

Diretor Executivo
Pessoa Relacionada

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

2015 e 2016: Consultor de Dirigente.
Observação
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de
seguro, que prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas
pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a
terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou
de acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou
judiciais, em virtude do exercício de suas funções.
O artigo 20 do Estatuto Social da CAIXA Seguridade Participações S.A. assegura aos
administradores a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles
instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função, conforme íntegra
transcrita abaixo:

“- Art. 20 A Companhia, na forma definida pelo Conselho de
Administração, assegurará aos integrantes e ex-integrantes do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria e
dos demais órgãos estatutários a defesa em processos judiciais
e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos
no exercício de cargo ou função, desde que não tenha sido
constatado fato que dê causa a ação de responsabilidade e que
não haja incompatibilidade com os interesses da Companhia, de
suas subsidiárias e participadas.

No §2º o Estatuto faculta ao Conselho de Administração autorizar a contratação de
seguros para o asseguramento previsto no caput.

Prevê-se, ainda, no §4 do Artigo 20, que se o segurado for condenado por decisão
judicial transitada em julgado, com fundamento em violação da lei ou do Estatuto
Social, deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas decorrentes da
defesa de que trata o caput, além de eventuais prejuízos.
Para atendimento à disposição estatutária foi aprovada a anuência ao processo
licitatório da CAIXA para a contratação de seguro de responsabilidade civil D&O
“Directors and Officers Liability Insurance”, para a Caixa Seguridade, com cobertura
aos administradores e cobertura adicional para Contadores, Gerente de Risco e
Auditores Internos.

A opção pela contratação desta modalidade de seguro deve-se ao entendimento de
que a Companhia insere-se em um ambiente regulatório complexo, com uma
legislação cada vez mais rígida.
Nesse contexto, o seguro D&O é entendido como um instrumento de atração e
retenção de talentos, pois proporciona segurança à empresa e aos executivos, caso
haja necessidade de contratação de equipe especializada para sua defesa.

A contratação de cobertura para a Companhia foi realizada em apólice própria, em
âmbito geográfico mundial, com vigência entre 21/03/2018 e 20/03/2019 e limite
de garantia fixado em R$ 20 milhões em contrapartida ao prêmio total
correspondente a R$ 167.500,00.
A apólice contratada prevê, ainda, extensão de cobertura para responsabilidade
trabalhista, tributária e previdenciária; despesas de publicidade; custos de defesa,
despesas emergenciais e custos de extradição ou deportação; práticas trabalhistas
indevidas.
Até o fechamento deste Formulário de Referência encontrava-se em negociação a
renovação do seguro D&O para o período subsequente ao findado em 20/03/2018.
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12.12 - Outras informações relevantes
12.13. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Reuniões realizadas entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, a
Diretoria e o Comitê de Auditoria:
Reuniões do Conselho Fiscal em 2016
Órgão de Governança

Previstas no Planejamento
Anual

Realizadas

Conselho de
Administração

4

2

Diretoria

4

0

Comitê de Auditoria

4

Comitê não
instalado

Reuniões do Conselho Fiscal Previstas para 2017
Órgão de Governança

Previstas no Planejamento
Anual

Realizadas

Conselho de
Administração

4

4

Diretoria

4

0

Comitê de Auditoria

4

Comitê não
instalado
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13. Remuneração dos administradores
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de
administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos
comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a.
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado
Todos os Diretores da Caixa Seguridade são estatutários e são denominados Diretores
Executivos. Até 31 de dezembro de 2017, apenas o Conselho de Administração e Conselho
Fiscal tiveram atuação na Companhia. Portanto, a análise do processo remuneratório
restringe-se aos diretores executivos e aos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal.
Nos termos do Estatuto Social da Caixa Seguridade, a remuneração total dos
administradores é fixada anualmente em Assembleia Geral de Acionistas (“Assembleia
Geral”).
O processo remuneratório é denominado “Remuneração Global dos Dirigentes” (“RGD”) e
tem como base o período entre abril (ano vigente) e março (ano subsequente).
A RGD visa ao alinhamento dos interesses dos administradores, acionistas e objetivos da
Companhia, baseando-se nas melhores práticas de governança corporativa e do mercado.
O objetivo da política é recompensar a competência e a responsabilidade dos seus
executivos, adotando uma prática que estimule o alcance de resultados coletivos e
individuais, bem como manter a competitividade externa.
Os valores definidos têm como parâmetro a remuneração praticada pela CAIXA, definida
com base em pesquisa de mercado e equilíbrio interno.
O processo contempla, em março de cada ano, a elaboração de prestação de contas do
período remuneratório anterior e a projeção/orçamento do período remuneratório
subsequente, objeto de deliberação pelo Conselho de Administração e aprovação pela
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (“SEST/MP”), conforme disposto no art. 41, inciso XII,
do Anexo I do Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017, no art. 27, parágrafos 1º e 2º do
Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e no art. 4º, parágrafo 1º da Resolução
CGPAR nº 12/2016.
Após concluído o fluxo de aprovações no Conselho de Administração e SEST/MP, a RGD é,
por fim, fixada pela Assembleia Geral.
Os Diretores Executivos fazem jus a remunerações fixa e variável, além de outros
benefícios. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, por sua vez, fazem jus
apenas à remuneração fixa, que não pode ultrapassar de 10% da média ponderada de
remuneração mensal fixada para os Diretores Executivos.
A criação da Companhia foi aprovada pelo Conselho Diretor da CAIXA em 14 de abril de
2015 tendo sido executados, portanto, três períodos remuneratórios: 1º) junho de 2015
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a 31 de março de 2016; 2º) 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2017; 3º) 01 de abril
de 2017 a 31 de março de 2018, tendo sido este último fixado pela Assembleia Geral em
28 de abril de 2017.
b.

composição da remuneração, indicando:

i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
Descrição e Objetivos
Descrição:
 A remuneração mensal fixa dos membros do Conselho
de Administração corresponde a 10% da remuneração
média mensal dos membros da Diretoria Executiva da
Caixa Seguridade;
 Os honorários são pagos em 12 parcelas ao ano;
 No mês de nomeação e da exoneração paga-se
proporcionalmente aos dias de exercício no cargo;
 Sobre o valor fixo mensal incide INSS e IR.
Objetivo: Recompensar os membros do Conselho de
Administração pelos serviços prestados para a Companhia;
pelo tempo disponibilizado para presença em reuniões e pela
complexidade das matérias submetidas à sua análise.
Remuneração Variável
Não aplicável
Benefícios Pós-Emprego
Não aplicável
Benefícios Motivados pela Cessação do Não aplicável
Exercício do Cargo
Remuneração Baseada em Ações
Não aplicável
Composição da Remuneração
Remuneração Fixa

Composição da Remuneração
Remuneração Fixa

Benefícios Diretos e Indiretos

Diretoria Estatutária
Descrição e Objetivos
Descrição:
 A remuneração fixa anual dos Diretores Executivos é
composta por 12 parcelas mensais;
 No mês de nomeação e da exoneração, paga-se
proporcionalmente aos dias de exercício no cargo;
 A política de remuneração pressupõe a aplicação dos
valores remuneratórios da CAIXA como parâmetro, sendo
fixada a remuneração do Diretor Presidente da Caixa
Seguridade ao de Vice-Presidente da CAIXA, ou seja, a
remuneração do Diretor Presidente da Caixa Seguridade
é equivalente a 100% da remuneração do cargo de VicePresidente da CAIXA; e a remuneração dos demais
membros da Diretoria Executiva corresponde à
remuneração dos diretores executivos da CAIXA;
 As parcelas fixas são compostas por benefícios diretos e
indiretos.
Objetivo: Recompensar os Diretores Executivos pelos
serviços prestados para a Companhia, garantindo
atratividade e competitividade.
Objetivo: promover a qualidade de vida e o fortalecimento
do vínculo com a Companhia, listando-se os seguintes:
 Gratificação Natalina
 Férias e Gratificação de férias
 Auxílio Alimentação
 Auxílio Moradia
 Plano de Saúde
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Remuneração Variável

Benefícios Pós-Emprego
Benefícios Motivados pela Cessação do
Exercício do Cargo

Remuneração Baseada em Ações

Composição da Remuneração

Remuneração Fixa Anual

Remuneração Variável
Benefícios Pós-Emprego
Benefícios Motivados pela Cessação do
Exercício do Cargo
Remuneração Baseada em Ações

 Previdência Complementar
 Desenvolvimento e capacitação
Objetivo: Vincular parcela da remuneração ao desempenho dos
Diretores Executivos, de modo a garantir a implementação da
estratégia corporativa e o alcance de resultados.
Descrição:
 As regras gerais e os indicadores previstos no programa de
remuneração variável anual – RVA (“RVA”) são definidos
anualmente pelo Conselho de Administração e submetidos à
aprovação do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento/SEST;
 O pagamento da RVA é diferido em 4 exercícios, a fim de promover
o comprometimento dos membros da Diretoria Executiva com os
resultados de longo prazo. Nesse sentido, existem regras internas
que limitam o pagamento no caso de flutuação negativa do lucro
da Companhia.
Não aplicável
Remuneração
Compensatória,
no
período
de
interdição:
Trata-se de remuneração equivalente aos honorários do
cargo até então ocupado, paga por até 6 meses, contados da
data da exoneração, após autorização da Comissão de Ética
Pública da Presidência da República (CEP/PR). Trata-se de
previsão do Decreto 4.187, de 8 de abril de 2002.
Não aplicável

Conselho Fiscal
Descrição e Objetivos
Objetivo: Recompensar os membros do Conselho pelos
serviços prestados para a Companhia.
Descrição:
 A remuneração mensal fixa dos membros do Conselho
Fiscal corresponde a 10% da remuneração média
mensal dos membros da Diretoria Executiva;
 No mês de nomeação e da exoneração, paga-se
proporcionalmente aos dias de exercício no cargo;
 A remuneração é devida ao membro suplente no mês
em que comparecer às reuniões do Conselho Fiscal,
conforme registro em ata; e
 Sobre o valor fixo mensal incide INSS e IR.
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Comitês Estatutários
São previstos no Estatuto Social da Companhia dois comitês estatutários: (i) Comitê de
Auditoria e (ii) Comitê de Transação com Partes Relacionadas.
Estes comitês não haviam sido instalados até 31 de dezembro de 2017.
ii.

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
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Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta por uma
remuneração fixa, que corresponde a 100% da remuneração total, correspondente a 10%
da média dos honorários pagos aos membros da Diretoria Executiva, sobre o qual incidem
INSS e IR. A prática de remuneração da Companhia não concede benefícios e parcela de
remuneração variável aos membros do Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
A remuneração dos membros da Diretoria Executiva é composta por remuneração fixa,
variável e benefícios diretos e indiretos.
A remuneração variável segue regulamento anual, deliberada pelo Conselho de
Administração e aprovada pela SEST/MP.
Houve pagamento de remuneração aos membros da Diretoria Estatutária nos períodos
entre 2015/16, 2016/17 e 2017/18, cuja proporção de cada item com relação ao valor
total segue demonstrada abaixo:

Remuneração – Diretoria Estatutária
Item
Remuneração Fixa Anual

Período Remuneratório
2015/2016

2016/2017

2017/2018

66%

66%

78,22%

Pró-labore (honorários)

52%

52%

64,14%

Benefícios Diretos e Indiretos

14%

14%

14,08%

Remuneração por Participação em Comitês

–

–

-

Outros

–

–

-

–

8%

15,43%

Remuneração Variável
Bônus

–

–

-

Participação nos Resultados

–

8%

15,43%

Remuneração por participação em reuniões

–

–

-

Comissões

–

–

-

Outros
Benefícios Pós-Emprego
Benefícios Motivados Pela Cessação Do Exercício
Do Cargo
Quarentena (Dec. 4187/2002)
Remuneração Baseada Em Ações

–

–

-

–

–

-

34%

26%

6,36%

34%

26%

6,36%

–

–

-

Salienta-se não ter havido pagamento de remuneração variável no período 2015/16, pois
este vincula-se a indicadores do período antecessor e a companhia iniciou suas atividades
apenas em 2015, tendo o primeiro pagamento de remuneração variável ocorrido somente
no período 2016/17.
Conselho Fiscal
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia é composta por uma
remuneração fixa (100%) constituída exclusivamente por pró-Labore pago mensalmente,
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correspondente à 10% da média dos honorários pagos aos dirigentes. Sobre esse valor
incidem INSS e IR. A prática de remuneração da Companhia não concede benefícios e
parcela de remuneração variável aos membros do Conselho Fiscal.
Comitês Estatutários
São previstos no Estatuto Social da Companhia dois comitês estatutários: (i) Comitê de
Auditoria e (ii) Comitê de Transação com Partes Relacionadas.
No que tange ao Comitê de Auditoria, foi formulada proposta aprovada pela SEST/MP, que
fixa pró-labore de 20% dos honorários médios mensais atribuídos aos membros da
Diretoria Executiva da Caixa Seguridade, o que consiste em 100% da remuneração. A
prática de remuneração aprovada para o Comitê de Auditoria não concede benefícios e
parcela de remuneração variável. Destaca-se que até 31 de dezembro de 2017 o Comitê
de Auditoria ainda não havia sido instalado.
A função de membro do Comitê de Transação com Partes Relacionadas, conforme disposto
no Estatuto Social da Companhia, não será remunerada. O referido Comitê também não
havia sido instalado até 31 de dezembro de 2017.
iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Diretoria Estatutária
Os honorários mensais dos membros da Diretoria Estatutária tem correlação com os
valores praticados pela CAIXA, a saber, a remuneração do Diretor Presidente da
Companhia ao do Vice-Presidente da CAIXA, ou seja, a remuneração do Diretor Presidente
da Caixa Seguridade é equivalente a 100% da remuneração do cargo de Vice-Presidente
da CAIXA e a remuneração dos demais membros da Diretoria Executiva da Companhia
corresponde à remuneração dos diretores executivos da CAIXA.
A remuneração fixa e o valor teto dos benefícios diretos e indiretos são definidos a cada
ano pela Assembleia Geral, seguindo orientação geral do Ministério do Planejamento –
SEST para as empresas estatais.
Já a Remuneração variável, restrita aos Diretores Executivos, apresenta metodologia de
cálculo a cada programa, regido por regulamentos específicos e aprovado pelo Conselho
de Administração da Companhia. Em 2015 não houve programa de remuneração variável.
O Programa 2016, o primeiro aprovado, teve como montante máximo 2 (dois) milésimos
do lucro líquido do exercício ou 6 (seis) honorários mensais, o que fosse menor, tendo
prevalecido este último critério. O Programa 2017 teve como montante máximo 5 (cinco)
milésimos do lucro líquido do exercício ou 6 (seis) honorários mensais, o que fosse menor.
A apuração dos resultados da RVA 2017 não havia sido concluída até 31 de dezembro de
2017.
Para definição do valor de remuneração variável a pagar foi considerado no Programa
2016 e aprovado para o Programa de 2017 a seguinte configuração: (i) o alcance de grupo
de indicadores corporativos, com peso de 70%; (ii) a avaliação de desempenho individual;
e (iii) a avaliação de desempenho colegiada, com peso de 30%.
Apurado o montante devido e após o pagamento dos dividendos do exercício aos
acionistas, ocorre o pagamento da 1ª parcela de 60% e os outros 40% diferidos nos 3
exercícios subsequentes. Até 31 de dezembro de 2017, havia sido efetuado o pagamento
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da primeira parcela do Programa de 2016 e o adiantamento correspondente a 50% da
projeção da primeira parcela do Programa 2017.
Cada regulamento de programa de remuneração variável define a metodologia e cálculo.
Como o cálculo, normalmente, dá-se com base no valor dos honorários, há previsão de
reajuste das parcelas diferidas pelo mesmo índice de reajuste que venha a ser autorizado
pela Assembleia Geral correspondente ao reajuste dos honorários.
Conselhos e Comitês
Anualmente a Assembleia Geral fixa a remuneração dos membros dos Conselhos e Comitês
da Companhia com base em percentual sobre o honorário médio mensal dos membros da
Diretoria Executiva.
iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

Conselho de Administração
Oferecer remuneração compatível com a responsabilidade dos seus membros, bem como
valorizar a participação ativa nas reuniões.
Diretoria Estatutária
A Companhia acredita que a remuneração da Diretoria Estatutária visa à remuneração dos
profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo. Dessa forma, a remuneração
fixa recebida mensalmente por tais diretores refere-se ao cumprimento das obrigações
associadas aos cargos ocupados e é compatível com as responsabilidades assumidas.
Conselho Fiscal
Oferecer remuneração compatível com a responsabilidade dos seus membros, bem como
valorizar a participação ativa nas reuniões.
Comitês Estatutários
Oferecer remuneração compatível com a responsabilidade dos seus membros, bem como
valorizar a participação ativa nas reuniões.
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Todos os membros dos Comitês Estatuários instalados e em funcionamento até 31 de
dezembro de 2017 são remunerados.
c.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Conselho de Administração
A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.
Diretoria Estatutária
A remuneração dos membros da Diretoria Estatutária é composta por uma parcela fixa e
uma parcela variável, condicionada ao alcance de metas estabelecidas na Política de
Remuneração da CAIXA com regras específicas, conforme o Programa aprovado.
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O Programa 2016 limitou a remuneração variável em 2 (dois) milésimos do lucro líquido
do exercício ou 6 (seis) honorários mensais para cada Diretor, prevalecendo o que fosse
menor. O Programa 2017 manteve os mesmos critérios com majoração do limite para
5(cinco) milésimos do lucro líquido. Ambos os programas aprovados estabeleceram a
seguinte distribuição dos grupos dos indicadores:

Grupos de Indicadores
Corporativos
Avaliação da diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração da CAIXA
Seguridade
Avaliação do desempenho individual do Diretor-Presidente pelo Conselho de
Administração e do desempenho individual dos Diretores Executivos pelo DiretorPresidente.

Meta
80,0%

Peso
70,0%
15,0%

80,0%

15,0%

A avaliação do desempenho dos dirigentes da Caixa Seguridade é realizada conforme
os regulamentos dos Programas aprovados. Para os Programas 2016 e 2017, foi aprovada
a seguinte metodologia: o Diretor Presidente é avaliado pelo Conselho de Administração
da Companhia e os Diretores Executivos são avaliados pelo Diretor Presidente da
Companhia.
O programa de 2016 apresentou o seguinte quadro de indicadores corporativos:
Índice
Retorno
sobre
Patrimônio Líquido
Business Plan

Indicadores Corporativos 2016
Métrica
o RPL = (LL/((PLn + PL n-1)/2))

Sinal
+

Meta
35,0%

Peso
25,0%

+

100,0%

20,0%

+

5,7%

20,0%

_

2,4%

15,0%

+

50,0%

20,0%

Conforme sistema de avaliação de desempenho
das unidades CAIXA
Market Share
Faturamento
(Seguros,
Capitalização
e
Previdência,
exceto
seguro
saúde
e
DPVAT)/Faturamento Mercado (Fonte SUSEP)
Índice de Eficiência IEO = (Desp. pessoal + Desp. Adm.)/(Receitas
Operacional
Operacionais + Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais)
Disponibilidade
DF = Fluxo de Caixa Operacional FCO / EBTIDA
Financeira

O programa de 2017, por sua vez, apresentou o seguinte quadro de indicadores
corporativos:

Índice
RPL Ajustado

Business Plan

Indicadores Corporativos 2017
Métrica
Sinal
RPL = (LL/(((PLn – LL x 0,8) + PLn-1)/2)) +
Razão entre o Lucro Líquido do Exercício e a
média aritmética do PL ajustado do ano atual e
do PL do ano anterior
BP = % de atingimento do lucro líquido esperado
para o período conforme o Business Plan
aprovado pelo CA da Companhia

+

Meta
36,00%

Peso
25%

100,00%

20%
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Market Share and Fee MSFG = ((Market Share realizado/Market Share meta)
Growth
x 0,4) + ((Variação da fee realizado/Variação da fee
meta) x 0,6)).

+

100,00%

20%

Índice de Eficiência IEO = (Desp pessoal+Desp Adm)/(Receitas
Operacional
Operacionais+Outras receitas
OperacionaisOutras Despesas Operacionais)

-

4,35%

15%

Disponibilidade
Financeira

+

50,00%

20%

Meta de Market Share de 6,3% e meta de
variação de receita de acesso à rede e uso da
marca (fee) de 17,9%.

DF = Fluxo de Caixa Operacional FCO / EBTIDA

Tanto o Programa 2016 quanto o Programa 2017 atrela o pagamento da remuneração
variável a uma tabela de gradação, abaixo esquematizada:
Pagamento da Remuneração Variável – Tabela de Gradação
Percentual de Alcance da Meta
Pagamento atrelado ao respectivo indicador
≥100%
100%
<100% e ≥99%
99%
<99% e ≥98%
98%
<98% e ≥97%
97%
<97% e ≥96%
96%
<96% e ≥95%
95%
<95% e ≥90%
75%
<90% e ≥80%
50%
<80%
--

Conselho Fiscal
A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.
Comitê de Auditoria
A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.
d.
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Conselho de Administração
A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.
Diretoria Estatutária
É estruturada de forma que a distribuição da Remuneração Variável seja limitada segundo
critérios aprovados em cada programa e que esteja vinculada a patamares de alcance das
metas aprovadas pelo Conselho de Administração.
A primeira parcela é paga no ano seguinte ao de apuração de resultados no percentual de
60% do total devido e os restantes 40% diferidos nos exercícios seguintes (20%, 10% e
10%).
A liberação das parcelas da remuneração variável diferidas (2º, 3º e 4º exercícios
subsequentes ao de apuração) depende do resultado atingido ano a ano, o que colabora
para que os dirigentes estejam sempre buscando os melhores resultados para a
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Companhia. Ocorrendo redução no lucro líquido da Companhia as parcelas diferidas
poderão ser proporcionalmente reduzidas.
Conselho Fiscal
A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.
Comitê de Auditoria
A remuneração será fixa e não estará atrelada a indicadores de desempenho. Ressalte-se
que até 31 de dezembro de 2017 o Comitê de Auditoria ainda não havia sido instalado
Comitê de Transações com Partes Relacionadas
Os membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, quando instalado, não
farão jus a qualquer remuneração em decorrência do exercício desta função.
e.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Política de Remuneração da Caixa Seguridade tem como objetivo alinhar os interesses
do pessoal da administração, com os de seus acionistas, bem como com os objetivos da
Companhia, buscando ganhos pelo comprometimento dos administradores com os
resultados de curto, médio e longo prazo.
f.
Existência de remuneração
controladores diretos ou indiretos

suportada

por

subsidiárias,

controladas

ou

Entre junho de 2015 e abril de 2016, um membro da Diretoria Estatutária acumulou o
cargo de Diretor Executivo na Companhia com o Cargo de Diretor Executivo exercido na
CAIXA. Não houve pagamento de remuneração pela Companhia e a remuneração recebida
refere-se à diretoria ocupada na CAIXA.
Atualmente, todos os membros têm remuneração suportada pela própria Caixa
Seguridade.
Os membros da Diretoria Executiva da Caixa Holding Securitária S.A., subsidiária integral
da Companhia, são também dirigentes da CAIXA Seguridade e remunerados,
exclusivamente, pela Companhia, sem qualquer remuneração adicional pelo acúmulo do
cargo.
g.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como alienação do nosso controle societário do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há qualquer componente da remuneração dos
administradores da Companhia vinculado a eventos societários.
h.
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i.
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando
de que forma participam
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A proposta de remuneração é submetida à avaliação prévia do Comitê de Remuneração,
órgão consultivo, que a submete para aprovação do Conselho de Administração da
controladora, para alinhamento às políticas de remuneração do conglomerado.
Sequencialmente, submete-se a proposta ao Conselho de Administração da Companhia.
Após aprovação, remete-se a proposta à Secretaria de Governança das Estatais do
Ministério do Planejamento, que avalia, define os valores aprovados e remete à Assembleia
Geral da Companhia, responsável por fixar a remuneração.
ii.
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em
caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A proposta de remuneração segue a política da controladora, que se vale de pesquisas de
mercado para definição do pacote remuneratório. Nos exercícios 2016 e 2017, a SEST/MP
deliberou sobre a manutenção dos valores praticados nos anos anteriores, vedando
reajustes.
iii.
com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor
O Conselho de Administração avalia a política de remuneração anualmente, no ciclo regular
de períodos remuneratórios definidos pela SEST/MP. A Companhia recebe ofício com
orientações da SEST/MP com orientações sobre a formatação da proposta de remuneração
global dos administradores no início de cada ano, para que seja elaborada a prestação de
contas do período remuneratório anterior e proposta do período remuneratório
subsequente. Com base nestas orientações, é elaborada proposta e submetida ao
Conselho de Administração.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 29/05/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

3,00

14,00

400.043,00

2.110.119,00

171.447,00

2.681.609,00

Benefícios direto e indireto

0,00

710.746,00

0,00

710.746,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

80.008,60

976.088,04

34.289,40

1.090.386,04

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS de
responsabilidade do empregador.

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS
de responsabilidade do
empregador.

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS
de responsabilidade do
empregador.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

811.332,00

0,00

811.332,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

227.172,96

0,00

227.172,96

Descrição de outras
remunerações variáveis

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS
de responsabilidade do
empregador.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.055.060,00

0,00

1.055.060,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

205.736,40

6.576.306,00

Observação

Total da remuneração

O valor estimado para
benefícios motivados pela
cessação do exercício do cargo
(R$ 1.055.060,00 refere-se a
uma expectativa de utilização
para quarantena, caso haja
desligamento de Diretores da
Companhia no decorrer do
exercício de 2018 e autorizado
pela Comissão de Ética Pública
o pagamento da quarentena,
conforme previsto em legislação
específica.
480.051,60

5.890.518,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

4,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

6,08

4,16

3,16

13,40

325.460,66

2.042.531,66

169.153,90

2.537.146,22

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Benefícios direto e indireto

0,00

283.742,44

0,00

283.742,44

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

65.092,13

979.211,25

33.830,78

1.078.134,16

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS de
responsabilidade do empregador.

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS
de responsabilidade do
empregador.

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS
de responsabilidade do
empregador.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

857.691,65

0,00

857.691,65

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

134.421,26

0,00

134.421,26

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

A rubrica "Outros" inclui os
recolhimentos de FGTS e INSS
de responsabilidade do
empregador.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

167.470,72

0,00

167.470,72

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

390.552,79

4.465.068,98

202.984,68

5.058.606,45

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,75

3,08

3,00

11,83

Nº de membros remunerados

5,75

2,83

3,00

11,58

340.018,36

1.380.707,57

167.650,02

1.888.375,95

Benefícios direto e indireto

0,00

443.643,00

0,00

443.643,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

154.407,00

0,00

154.407,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

A rubrica Outros da
Remuneração Fixa da Diretoria
inclui os recolhimentos de FGTS
e INSS de responsabilidade do
empregador.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

806.644,67

0,00

806.644,67

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00
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Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

293.067,95

0,00

293.067,95

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

340.018,36

3.078.470,19

167.650,02

3.586.138,57

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

6,00

2,00

3,00

11,00

130.215,60

440.451,07

60.767,28

631.433,95

Benefícios direto e indireto

0,00

286.697,20

0,00

286.697,20

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

96.256,28

0,00

96.256,28

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

A rubrica Outros da
Remuneração Fixa da Diretoria
inclui os recolhimentos de FGTS
e INSS de responsabilidade do
empregador.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração
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Em 2015 um dos diretores era
remunerado pela Controladora.

130.215,60

823.404,55

60.767,28

1.014.387,43
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3. Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária
e do conselho fiscal:
A remuneração variável na Caixa Seguridade restringe-se à Diretoria Estatutária.
Não houve formatação de programa de remuneração variável relativamente a 2015.
Até 31 de dezembro de 2017 haviam sido efetuados pagamentos de parcelas de
remuneração variável relativos aos Programas dos exercícios de 2016 e 2017.
Remuneração Variável Diretoria Estatutária – 01.01.2016 a 31.12.2016
Diretoria Estatutária
Nº. total de membros
3,08
Nº de membros remunerados
2,83
Bônus (R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração
0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas fossem atingidas
0,00
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social
0,00
Participação nos resultados (R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
527.529,78
Valor máximo previsto no plano de remuneração
1.055.059,56
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas fossem atingidas
806.644,07
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social
806.644,07

O valor mínimo previsto no plano de remuneração corresponde a 50% do valor total
orçado, considerando tabela de gradação do programa e considerando que todos os
diretores executivos tivessem atuação durante todo o exercício de 2016.
O valor máximo previsto corresponde a 100% do valor total orçado, considerando tabela
de gradação do programa e considerando que todos os dirigentes tenham atuação durante
todo o exercício de 2016.
Remuneração Variável – 01.01.2017 a 31.12.2017
Nº. total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus (R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas
Participação nos resultados (R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

Diretoria Estatutária
4,00
4,16
0,00
0,00
0,00
527.529,78
1.055.059,56
1.033.036,01
857.691,65

O valor mínimo previsto no plano de remuneração corresponde a 50% do valor total
orçado, considerando tabela de gradação do programa e considerando que todos os
diretores executivos tivessem atuação durante todo o exercício de 2017.
O valor máximo previsto corresponde a 100% do valor total orçado, considerando tabela
de gradação do programa e considerando que todos os dirigentes tenham atuação durante
todo o exercício de 2017.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração Variável – 01.01.2018 a 31.12.2018
Nº. total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus (R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas
Participação nos resultados (R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas

Diretoria Estatutária
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
619.728,00
1.239.456,00
1.239.456,00

O valor mínimo previsto no plano de remuneração corresponde a 50% do valor total
orçado, sem a previsão de superação de metas, considerando tabela de gradação do
programa e considerando que todos os diretores executivos tenham atuação durante todo
o exercício de 2018. Considerou-se o teto de seis remunerações para o orçamento.
O valor máximo previsto corresponde a 100% do valor total orçado que considera, além
das 6 (seis) remunerações previstas no regulamento do programa, 2 (duas) remunerações
adicionais caso haja superação de metas, considerando tabela de gradação do programa
e considerando que todos os dirigentes tenham atuação durante todo o exercício de 2018.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente, descrever:
a.

Termos e condições gerais

Não aplicável.
b.

Principais objetivos do plano

Não aplicável.
c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Não aplicável.
d.

Como o plano se insere na nossa política de remuneração do emissor

Não aplicável.
e.
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio
e longo prazo
Não aplicável.
f.

Número máximo de ações abrangidas

Não aplicável.
g.

Número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável.
h.

Condições de aquisição de ações

Não aplicável.
i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável.
j.

Critérios para fixação de prazo de exercício

Não aplicável.
k.

Forma de liquidação

Não aplicável.
l.

Restrições à transferência das ações

Não aplicável.
m.
Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
Não aplicável.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
n.
Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos
3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do
conselho de administração e da diretoria estatutária:
Não aplicável.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da
diretoria estatutária ao final do último exercício social:
Não aplicável.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos
3 últimos exercícios sociais:
Não aplicável.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos
dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de
precificação do valor das ações e das opções, indicando:
a.

Modelo de precificação

Não aplicável.
b.
Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável.
c.
Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados
de exercício antecipado
Não aplicável.
d.

Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável.
e.
Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu
valor justo
Não aplicável.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas,
no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou
cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão.

Exercício 2017
Grupo e Pessoas Ligadas
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal
TOTAL

Características
dos Títulos
Ações Ordinárias
Ações Ordinárias
Ações Ordinárias
Ações
Ordinárias

Qtde
0
0
0
0

% de participação
Mesma Espécie/
Total
Classe
0
0
0
0
0
0
0

0
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
13.10.
Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos
membros do conselho de administração e aos diretores estatutários:
Diretoria Estatutária
No que tange à previdência oficial, aplica-se alíquota de 20% sobre os honorários,
gratificação natalina, adicional de férias, remuneração variável e quarentena.
No que tange à previdência complementar, os dirigentes mantêm o vínculo com o Plano
de Previdência Complementar patrocinado pela CAIXA junto à FUNCEF, com as mesmas
condições previstas para os empregados da CAIXA.
Conselhos e Comitês
Sobre os honorários do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria
incide contribuição previdenciária oficial de 20%.
Não existe contribuição para previdência privada de Conselheiros e Membros de Comitês.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2017

31/12/2016

Conselho de Administração
31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

Conselho Fiscal

31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nº de membros

4,00

3,08

3,00

6,00

5,75

6,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

4,16

2,83

2,00

6,08

5,75

6,00

3,16

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

602.882,64

1.144.058,07

434.971,10

55.634,83

60.223,86

39.064,68

55.317,34

55.883,34

21.702,60

Valor da menor
remuneração(Reais)

475.058,36

255.664,14

388.433,46

55.317,34

9.524,84

17.362,08

9.524,84

55.883,34

8.681,04

Valor médio da
remuneração(Reais)

525.589,57

1.087.798,65

411.702,28

55.370,26

59.133,63

21.702,60

43.948,59

55.883,34

20.255,76

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12.
Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para
os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria,
indicando quais as consequências financeiras para o emissor.
A Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou aposentadoria.
Existe a possibilidade de percepção de Remuneração Compensatória no período de
interdição, uma vez atendidos os requisitos previstos na Lei 12.813, de 16 de maio de
2013 e desde que obtida autorização da Comissão de Ética Pública da Presidência da
República (CEP/PR). Trata-se de remuneração equivalente ao honorário do cargo até então
ocupado, pago por até 6 meses, contado da data da exoneração. A matéria é disciplinada
no Decreto 4.187, de 8 de abril de 2002.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13.
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente
a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto.
(em reais, exceto percentuais)
Remuneração – Conselho de Administração
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Remuneração total do órgão
130.215,60
340.018,36
390.552,79
Remuneração
total
atribuída
às
partes
65.107,80
170.009,18
195.276,40
relacionadas ao controlador no órgão de
exercício
Percentual da remuneração atribuído às partes
50,00%
50,00%
50,00%
relacionadas em relação ao total pago

(em reais, exceto percentuais)
Remuneração – Diretoria Estatutária
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Remuneração total do órgão
823.404,55
3.078.470,19
4.465.068,98
Remuneração
total
atribuída
às
partes
0,00
0,00
0,00
relacionadas ao controlador no órgão de
exercício
Percentual da remuneração atribuído às partes
0,00%
0,00%
0,00%
relacionadas em relação ao total pago

(em reais, exceto percentuais)
Remuneração – Conselho Fiscal
21/05/2015 a
01/01/2016 a
01/01/2017 a
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Remuneração total do órgão
60.767,28
167.650,02
202.984,68
Remuneração
total
atribuída
às
partes
40.714,08
112.325,51
66.984,94
relacionadas ao controlador no órgão de
exercício
Percentual da remuneração atribuído às partes
67,00%
67,00%
33,00%
relacionadas em relação ao total pago
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14.
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam.
Não houve pagamento no período por qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
13.15.
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, de sociedades
sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores
foram atribuídos a tais indivíduos.
Entre junho de 2015 e abril de 2016, um membro da Diretoria Estatutária acumulou o
cargo de Diretor Executivo na Companhia com o Cargo de Diretor Executivo exercido na
CAIXA. Não houve pagamento de remuneração pela Companhia e a remuneração recebida
refere-se à diretoria ocupada na CAIXA.
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13.16 - Outras informações relevantes
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
A previdência complementar não foi considerada como benefício pós emprego neste
Formulário de Referência tendo em vista que a Caixa Seguridade restringe-se a ressarcir
à CAIXA os valores transmitidos por ela à entidade FUNCEF, exclusivamente para os casos
dos dirigentes que forem, concomitantemente, empregados CAIXA.
A Caixa Seguridade não é patrocinadora de planos de previdência complementar.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
14.

Recursos Humanos

14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes
informações:
a.
Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada
e por localização geográfica)
Exercício Social 2015
No exercício social 2015 a Companhia encontrava-se em fase pré-operacional, contando
com apenas 3 (três) empregados, sendo que dois deles ocupavam cargos de diretoria e
um deles o de Superintendente Nacional de Finanças e Relacionamento com investidores,
conforme quadro abaixo:
Recursos Humanos - Exercício Social 2015
Equipe
Localização Quantidade Equipe
DF
1
Diretor Presidente
Diretor Comercial e Produtos
DF
1
DF
1
Superintendente de Finanças e RI
3

Diretoria
Presidência

Total

Exercício Social 2016
No exercício social 2016 a Companhia atingiu um quadro de pessoal com 49 empregados,
conforme quadro abaixo:
Diretoria
Presidência
Total
Administração, Finanças
e Relacionamento com
Investidores
Total
Comercial e Produtos de
Seguridade
Total
Governança, Riscos
Controles Internos

Recursos Humanos - Exercício Social 2016
Equipe
Localização
DF
Presidência
Diretoria
Superintendência de Finanças e RI
Superintendência de Administração

DF
DF
DF

Diretoria
Superintendência Comercial
Superintendência de Produtos

DF
DF
DF

e Diretoria
Gerência de Riscos e Controles
Internos
Secretaria de Governança
Superintendência de Governança

DF

Quantidade Equipe
5
5
2
8
8
18
2
8
7
17
1

DF

2

DF
DF

2
4
9
49

Total
Total Geral

Exercício Social 2017
No exercício social 2017 a Companhia atingiu um quadro de pessoal com 58 empregados,
além de um Diretor Estatutário (não empregado) da área de Governança, Riscos e
Controles Internos.
Segue abaixo o quadro com relação aos 58 empregados, de forma sistematizada:
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

Recursos Humanos - Exercício Social 2017
Diretoria
Presidência
Total
Administração, Finanças
e Relacionamento com
Investidores
Total
Comercial e Produtos de
Seguridade
Total
Governança, Riscos e
Controles Internos

Equipe
Presidência

Localização
DF

Diretoria
Superintendência de Finanças e RI
Superintendência de Administração

DF
DF
DF

Diretoria
Superintendência Comercial
Superintendência de Produtos

DF
DF
DF

Diretoria
Gerência de Riscos e Controles
Internos
Secretaria de Governança
Superintendência de Governança

DF

Quantidade Equipe
6
6
2
8
7
17
2
7
13
22
2

DF

3

DF
DF

3
5
13
58

Total
Total Geral

b.
Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada
e por localização geográfica)
A Companhia não possui funcionários terceirizados. As atividades terceirizadas como
copa, segurança, vigilância, são realizadas por meio de contratos da CAIXA, conforme
convênio de compartilhamento de estrutura.
c.

Índice de rotatividade

No exercício social 2015 o índice de rotatividade geral foi de 50%.
No exercício social 2016 o índice de rotatividade geral foi de 53%.
O alto índice apresentado em ambos os exercícios reputa-se à estruturação da
Companhia, cujo início deu-se em 2015, com a alocação de três empregados na fase préoperacional e ampliação do quadro em 2016, chegando a 49 empregados e dirigentes,
admitidos nesse exercício social.
No exercício social 2017 o índice de rotatividade geral foi de 25,86%.
A fórmula de rotatividade utilizada foi: ((nº de ingressos de 01/01/2017 a 31/12/2017 +
nº de desligamentos de 01/01/2017 a 31/12/2017)/2)/nº total de empregados))*100
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima.
A controladora aprovou o modelo organizacional da Companhia, sendo a sua Diretoria
Estatutária composta por 1 (um) Diretor Presidente e 3 (três) Diretores Executivos
Para garantir o funcionamento da Diretoria Estatutária, foi submetida a proposta à
avaliação do Ministério do Planejamento - MP, nos termos da Portaria DEST/SE/MP
27/2012, a qual foi aprovada por meio da Nota Técnica - NT 328/CGPOL/DEST/SE-MP,
autorizando a incorporação de um quadro de empregados, composto por 63
funcionários. No exercício social de 2015, apenas 3 (três) vagas foram ocupadas, sendo
que no exercício social de 2016, 49 (quarenta e nove) vagas passaram a ser ocupadas.
Em 2017, 59 vagas passaram a ser ocupadas, o que corresponde a 55 empregados sem
cargo estatutário, 3 empregados ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e um
Diretor Executivo não empregado.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando:
a.

política de salários e remuneração variável

Os empregados em exercício na Caixa Seguridade são empregados vinculados à
Controladora que, ao assumir suas funções na Companhia, têm asseguradas as mesmas
condições vigentes para todos os demais empregados da CAIXA.
Desta forma, a política de remuneração aplicável aos empregados da CAIXA é aplicada
também aos empregados da Companhia.
Nesse sentido, os empregados da Companhia recebem a Participação nos Lucros e
Resultados – PLR, prevista na Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, conforme o
PLR do Controlador. Os dirigentes, por sua vez, têm direito ao programa de remuneração
variável, conforme descrito no item 13 deste formulário, baseado na Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Adicionalmente, a Diretoria Executiva aprovou o Programa de Bônus da Caixa Seguridade,
referente ao exercício de 2017, cujo objetivo é recompensar o desempenho baseado na
avaliação das unidades de trabalho, podendo o valor da premiação variar entre 60% e
100% do valor da remuneração do empregado participante.

b.

política de salários e remuneração variável

Os empregados da Companhia são vinculados à Controladora que, ao assumir suas
funções na Companhia, têm asseguradas as mesmas condições vigentes para todos os
demais empregados da CAIXA.
A CAIXA oferece a seus empregados um pacote de benefícios composto pelos benefícios
legais, conforme previstos na legislação trabalhista, e os benefícios ampliados,
estabelecidos em Convenção Coletiva do Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e/ou por
decorrentes da iniciativa da Companhia.
c.
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não- administradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para
exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade de ações
comprometidas pelo plano
A Companhia não possui planos de remuneração baseados em ações.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve
paralisações e greves nos últimos 3 exercícios sociais.
A Companhia atua com quadro de empregados da Controladora e, desta forma, o
relacionamento com as entidades sindicais e outras entidades representativas dos
colaboradores é realizado pela CAIXA, que sempre manteve uma postura de respeito à
organização sindical, à liberdade de associação e ao direito à negociação coletiva,
primando pelo diálogo e pela busca de soluções negociadas.
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14.5 - Outras informações relevantes
14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 14 do Formulário de
Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-DF

Sim

Caixa Econômica Federal
00.360.305/0001-04

Sim

06/11/2015

Não
1.200.000.000

100,000000%

0

0,000000%

1.200.000.000

100,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

1.200.000.000

100,000000%

0

0,000000%

1.200.000.000

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Caixa Econômica Federal

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.360.305/0001-04

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira-DF

Não

Sim

18/01/1961

100,000000

0

0,000000

1

100,000000

0

0,000000

1

100,000000

Secretaria do Tesouro Nacional
00.394.460/0001-41
Não
1
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

1

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Secretaria do Tesouro Nacional

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.394.460/0001-41

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

1

100,000000

0

0,000000

1

100,000000

1

100,000000

0

0,000000

1

100,000000

OUTROS

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/04/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

1.200.000.000

100,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

1.200.000.000

100,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em
que se insere:
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do
emissor ou do qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de
voto ou a transferência de ações de emissão do emissor
Não há acordo de acionistas que regule o direito de voto ou a transferência de ações de
emissão da Companhia.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de
controle e administradores do emissor
Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle.
(1) O critério de relevância considerado foi o acréscimo ou redução em 5% ou mais do
total da espécie ou classe de ações representativas do capital social da CAIXA.
(2) A informação refere-se ao saldo final da posição de ações na respectiva data.
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15.7 - Principais operações societárias
15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que
tenham tido efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões,
cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário,
aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o
emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas:

CONSTITUIÇÃO DA CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. E DA CAIXA HOLDING SECURITÁRIA
PRINCIPAIS
CONDIÇÕES
DO NEGÓCIO

Em 21 de maio de 2015, a CAIXA constituiu a CAIXA Seguridade Participações S.A. e a Caixa
Holding Securitária, ambas com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, sob a forma de
subsidiárias integrais da CAIXA com capital inicial de R$100.000,00.
CAIXA

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

CAIXA Seguridade Participações S.A.

ANTES

CAIXA Holding Securitária
Não se aplica.

QUADRO
ACIONÁRIO

DEPOIS

CAIXA Seguridade Participações S.A.
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA

100,00

100,00

CAIXA Holding Securitária
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA

100,00

100,00

AUMENTO DE CAPITAL DA CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
PRINCIPAIS
CONDIÇÕES
DO NEGÓCIO

Em 26 de junho de 2015, foi realizado o aumento de capital da CAIXA Seguridade Participações
S.A., no valor de R$ 100.000 integralizado com a totalidade da participação detida pela CAIXA
na Caixa Holding Securitária.
CAIXA

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

CAIXA Seguridade Participações S.A.
CAIXA Holding Securitária
ANTES

CAIXA Holding Securitária

DEPOIS

QUADRO
ACIONÁRIO

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA

100,00

100,00

CAIXA Holding Securitária
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguridade Participações S.A.

100,00

100,00
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15.7 - Principais operações societárias
AUMENTO DE CAPITAL DA CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
PRINCIPAIS
CONDIÇÕES
DO NEGÓCIO

Em 26 de junho de 2015, foi realizado o aumento de capital da CAIXA Seguridade Participações
S.A., no valor de R$ 100.000 integralizado com a totalidade da participação detida pela CAIXA
na Caixa Holding Securitária.
CAIXAPAR
CAIXA Seguridade Participações S.A.

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

CAIXA Seguros
PAN Seguros
PAN Corretora
CAIXA Seguros
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXAPAR

48,21

48,21

CNP Assurances

51,75

51,75

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

0,04

0,04

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXAPAR

48,99

48,99

BTG Pactual Holding de Seguros LTDA.

51,01

51,01

ANTES

PAN Seguros

PAN Corretora

QUADRO
ACIONÁRIO

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXAPAR

49,00

49,00

BTG Pactual Holding de Seguros LTDA.

51,00

51,00

CAIXA Seguros
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguridade Participações S.A.

48,21

48,21

CNP Assurances S.A

50,75

50,75

CNP Assurances Brasil Holding LTDA

1,00

1,00

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

0,04

0,04

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguridade Participações S.A.

48,99

48,99

BTG Pactual

51,01

51,01

DEPOIS

PAN Seguros

PAN Corretora
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguridade Participações S.A.

49,00

49,00

BTG Pactual

51,00

51,00
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15.7 - Principais operações societárias
AUMENTO DE CAPITAL DA CAIXA HOLDING SECURITÁRIA
PRINCIPAIS
CONDIÇÕES
DO NEGÓCIO

Em 28 de julho de 2015, foi realizado o aumento de capital da Caixa Holding Securitária no
valor de R$ 363.639.918,49 mediante a conferência, pela Caixa Seguridade, das ações na PAN
Seguros e das cotas da PAN Corretora.
CAIXA Seguridade Participações S.A.
CAIXA Holding Securitária

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

PAN Seguros
PAN Corretora
PAN Seguros
Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguridade Participações S.A.

48,99

48,99

BTG Pactual

51,01

51,01

ANTES

Acionista

PAN Corretora
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguridade Participações S.A.

49,00

49,00

BTG Pactual

51,00

51,00

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Holding Securitária

48,99

48,99

BTG Pactual

51,01

51,01

QUADRO
ACIONÁRIO

DEPOIS

PAN Seguros

PAN Corretora
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Holding Securitária

49,00

49,00

BTG Pactual

51,00

51,00

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA COMPANIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S.A. (PREVISUL)
Em novembro de 2015, a Caixa Seguros Participações do Sul Ltda. adquiriu os 30% restantes
PRINCIPAIS
do capital da Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A. (Previsul), adicionalmente aos
CONDIÇÕES
70% já adquiridos em março de 2013. Em 28 de junho de 2016, a SUSEP, por meio da Carta nº
DO NEGÓCIO
26/2016/SUSEP/SEGER homologou a ampliação da participação acionária de 70% para 100%.
CAIXA Seguros Participações do Sul Ltda.

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A. (Previsul)

ANTES

Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A. (Previsul)

DEPOIS

QUADRO
ACIONÁRIO

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

Caixa Seguros Participações do Sul Ltda.

70,00

70,00

Consulfac - Administradora e Participações
Societárias Ltda.

30,00

30,00

Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A. (Previsul)
Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

Caixa Seguros Participações do Sul Ltda.

100,00

100,00
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15.7 - Principais operações societárias

CONSTITUIÇÃO DA YOUSE SEG PARTICIPAÇÕES LTDA.
A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) conferiu aprovação prévia, em 12 de fevereiro
de 2016, por meio da Carta nº 8/2016/SUSEP/SEGER, para a constituição de sociedade
PRINCIPAIS
seguradora. Em maio de 2016, a Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. e a Caixa Seguros
CONDIÇÕES
Assessoria e Consultoria Ltda. constituiram a sociedade Youse Seg Participações Ltda. e
DO NEGÓCIO
submeteram à SUSEP o pedido de autorização definitiva para funcionamento como seguradora
da referida sociedade, o qual está pendente de homologação pela SUSEP.
Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda.

ANTES

Youse Seg Participações Ltda.

Youse Seg Participações Ltda.
DEPOIS

QUADRO
ACIONÁRIO

Não se aplica.

Sócia

Quotas (%)

Capital Social Total
(%)

Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.

99,99

99,99

Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda.

0,01

0,01

INCORPORAÇÃO REVERSA DA COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL.
PRINCIPAIS
CONDIÇÕES
DO NEGÓCIO

Em maio de 2017, a Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL. incorporou a Caixa
Seguros Participações do Sul Ltda e passou a ser controlada pela Caixa Seguros Participações
Securitárias Ltda.
Caixa Seguros Holding S.A.
CAIXA Seguros Participações do Sul Ltda.

SOCIEDADES
ENVOLVIDAS

CAIXA Seguros Participações Securitárias Ltda
CAIXA Seguros Assessoria e Consultoria Ltda
Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL
ANTES

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL
Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguros Participações do Sul Ltda

100,00

100,00

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL
DEPOIS

QUADRO
ACIONÁRIO

Acionista

Acionista

Ações ON
(%)

Capital Social Total
(%)

CAIXA Seguros Participações Securitárias
LTDA

99,99

99,99

Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda

0,01

0,01
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15.8 - Outras informações relevantes
15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 15 do Formulário de
Referência.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
16.

Transações com Partes Relacionadas

16.1 Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à
realização de transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando houver uma
política formal adotada pelo emissor, o órgão responsável por sua
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
A Companhia realiza transações bancárias com a sua controladora, controladas em
conjunto e coligadas, tais como depósitos em conta corrente (não remunerados),
aplicações financeiras, tais como: CDB, Fundos de Investimentos, e LF – Letras
Financeiras. Há, ainda, contratos de prestação de serviços, de garantias prestadas e
convênio para rateio/ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos.

Essas transações com partes relacionadas são praticadas em condições normais de
mercado, substancialmente nos termos e condições para operações comparáveis às
que seriam realizadas com partes não relacionadas, incluindo taxas de juros e
garantias. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
A Companhia não concede empréstimos aos seus Diretores e aos membros do
Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Conforme as regras contábeis sobre partes relacionadas, as informações solicitadas
nos itens 16.2 e 16.3 são apresentadas a partir de informações divulgadas nas
demonstrações contábeis consolidadas da Companhia e em quadros que detalham os
contratos relevantes firmados com o controlador, empresas, controladas, controladas
em conjunto, coligadas, outras partes relacionadas e pessoal chave da administração.
Vale ressaltar que a Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, foi alterada
pela Instrução CVM n° 552, de 09 de outubro de 2014, e posteriormente pela
Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, passando as companhias abertas
a terem que divulgar ao mercado, em até sete dias úteis após sua realização,
informações sobre determinadas transações com partes relacionadas, nos termos do
Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM nº480. A CVM estabeleceu os critérios a serem
considerados quando da análise da necessidade de tal divulgação, que são:(I)
transação ou ao conjunto de transações correlatas, cujo valor total supere o menor
dos seguintes valores: a) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou b) 1%
(um por cento) do ativo total do emissor; e (II) a critério da administração, à
transação ou ao conjunto de transações correlatas cujo valor total seja inferior aos
parâmetros previstos no inciso I, tendo em vista: a) as características da operação;
b) a natureza da relação da parte relacionada com o emissor; e c) a natureza e
extensão do interesse da parte relacionada na operação.
Convênio de Compartilhamento de Estrutura e de Execução de Atividades
Operacionais

No dia 30 de junho de 2015 foi celebrado o Convênio de Compartilhamento de
Estrutura e de Execução de Atividades Operacionais entre a CAIXA e a Companhia
(“Convênio” e “Partes do Convênio”). Tal instrumento tem como finalidade principal
disciplinar o regime de compartilhamento de recursos e de ressarcimento de
despesas, a luz de um detalhamento das atividades que serão executadas que
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

decorrem do exercício do objeto social de cada uma das companhias. O Convênio
vigerá por 60 (sessenta) meses, facultada a sua resilição, a critério das Partes do
Convênio ou, na forma da lei, na hipótese de descumprimento de obrigações
decorrentes do Convênio celebrado.

Serão submetidos ao regime de compartilhamento de despesas necessárias e
operacionais os seguintes eventos: a) despesas pagas ou incorridas por quaisquer
das Partes do Convênio para a realização das transações ou operações exigidas para
suas atividades, compreendidas em seu objeto social, no interesse comum; b)
despesas provenientes da estrutura física e logística das Partes do Convênio,
compreendendo aquelas relativas às despesas de pessoal; c) despesas relativas ou
provenientes do uso ou fruição de imóveis afetados concomitantemente às Partes do
Convênio, em decorrência do exercício dos correspondentes objetos sociais; d)
despesas relativas ou provenientes de serviços, bens ou equipamentos afetados
concomitantemente às Partes do Convênio, em decorrência do exercício dos
correspondentes objetos sociais; e) despesas com reparos e conservação de
instalações e bens afetados concomitantemente às Partes do Convênio, em
decorrência do exercício dos correspondentes objetos sociais; f) despesas
provenientes ou submetidas ao regime de compartilhamento estabelecido no
Convênio; e g) despesas, ainda que não identificadas no Convênio, mas de interesse
comum, dedutíveis para os fins da legislação tributária.
As Partes do Convênio ainda se comprometeram a aproveitar de forma comum e
compartilhada as estruturas administrativa, técnica, operacional e de suporte,
necessárias ao cumprimento de seus objetivos sociais, tais como aquelas destinadas
às áreas de gestão de pessoas, de tecnologia, logística, jurídica, contabilidade,
tributos, orçamento, finanças, controle, riscos, desenvolvimento empresarial,
relacionamento institucional e Rede de Distribuição, bem como de qualquer outra
área que se fizer necessária, que serão celebrados com as respectivas áreas ou
unidades envolvidas.

O regime de compartilhamento de despesas observará as seguintes diretrizes: a)
Identificação da despesa compartilhada e seu montante; b) Mensuração do custeio
experimentado pelas Partes do Convênio, proporcionalmente ao custo havido e à
destinação do produto, bem ou serviço; e c) Proveito exclusivo do produto, bem ou
serviço afetado ao regime de compartilhamento.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas e Política de Transações com
Partes Relacionadas

Nosso Estatuto Social prevê a existência de um Comitê de Transações com Partes
Relacionadas (“Comitê de Partes Relacionadas”), cuja constituição e instalação será
deliberada pelo Conselho de Administração. O Comitê de Partes Relacionadas será
composto por 3 (três) membros eleitos e destituíveis pelo Conselho de
Administração.
Ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas competirá opinar previamente à
aprovação da Diretoria e do Conselho de Adminsitração, quanto à realização das
transações com partes relacionadas, conforme definidos na Política de Transações
com Partes Relacionadas, bem como quanto às revisões e rescisões dos contratos
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entre partes relacionadas, sendo que tais transações, revisões ou rescisões só serão
aprovadas mediante o voto favorável do membro independente.
A Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política de Partes
Relacionadas”), aprovada pelo Conselho de Administração da Caixa Seguridade
em 28 de fevereiro de 2018, estabelece princípios e diretrizes do processo de
decisão relacionado às transações que envolvam partes relacionadas da Caixa
Seguridade, orientando os procedimentos a serem observados pela Companhia,
suas controladas, funcionários, administradores e acionistas em transações
com partes relacionadas.

A Política prevê que os Administradores e empregados devem respeitar as normas
definidas para negociação, análise e aprovação de transações, não devendo intervir
de modo a influenciar a contratação com Partes Relacionadas em desconformidade
com tais normas.
A Política determina que todas as Transações com Partes Relacionadas sejam
submetidas ao Comitê de Partes Relacionadas para análise e deliberação sobre
a recomendação ou não de sua realização, e posterior encaminhamento à
instância colegiada competente, conforme alçadas que serão definidas no
Regimento Interno do Comitê.
Enquanto o Comitê de Partes Relacionadas não é instalado, as transações são
encaminhadas diretamente às instâncias colegiadas para análise e aprovação,
conforme Regime de Alçadas da Companhia.
Para caracterização de uma transação com Partes Relacionadas, é considerada
a essência do relacionamento entre as partes e não apenas a forma legal sob
a qual se apresenta.

As transações são realizadas em condições de mercado e seguindo os princípios
e diretrizes descritos na Política de Transações com Partes Relacionadas, nos
Códigos de Ética e de Conduta e na Política de Compliance e Integridade.

Já as transações com Partes Relacionadas deverão ser celebradas sempre em
linha com a legislação em vigor e com as melhores práticas de governança
corporativa, assegurando a transparência e o pleno respeito às partes
interessadas. Além disso, as transações com Partes Relacionadas deverão ser
realizadas em bases equitativas e devem estar claramente refletidas nos
relatórios da Companhia.
As decisões envolvendo transações com Partes Relacionadas são adotadas sem
discriminações ou privilégios, devendo ser observadas práticas que assegurem
a não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de negócio em
benefício individual ou de terceiros.

Cumpre destacar que as transações são celebradas por escrito, especificandose suas principais características e condições.

Conforme descrito na Política de Transações com Partes Relacionadas são vedadas a
adoção de formas de remuneração de assessores, consultores ou intermediários que
gerem conflito de interesses com a companhia, os administradores, os acionistas ou
classes de acionistas.

PÁGINA: 299 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

Também são vedadas as transações com partes relacionadas de concessão de
empréstimos ao seu controlador, administradores e às demais Partes Relacionadas.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
As informações relativas ao item 16.2 já foram prestadas na seção 16.1.

PÁGINA: 301 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações
mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a)
identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e (b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou
o pagamento compensatório adequado
Em caso de conflitos de interesses, a Companhia adota as práticas de governança
previstas pela legislação vigente.
Cabe ressaltar ainda que as medidas de gestão e tratamento a eventuais situações
que representem conflito de interesses estão previstos no Código de Ética da Caixa
Seguridade, que sistematiza os valores éticos que devem nortear a condução dos
negócios da Companhia, além de orientar as ações e o relacionamento com os
interlocutores internos e externos.
Sobre o tema, frisa-se a vedação da participação de administradores e funcionários
em negócios de natureza particular ou pessoal que interfiram ou conflitem com os
interesses da Companhia ou resultem da utilização de informações confidenciais
obtidas em razão do exercício do cargo ou função que ocupem na Companhia. Sendo
assim, os funcionários da Caixa Seguridade, inclusive seus administradores, são
impedidos de, individualmente ou na qualidade de integrantes de Comitês,
deliberarem assuntos sobre os quais tenham interesse conflitante com o da
Companhia ou nas decisões, controle ou liquidação de negócios com o próprio
funcionário, seu cônjuge ou parentes até o 2º grau, bem como com empresas onde
figurem como dirigentes ou sócios.
Propostas que configurem conflito de interesse devem ser encaminhadas para
deliberação da instância decisória superior.
As operações e negócios com partes relacionadas da Companhia quando realizados
levam em consideração o critério do melhor preço, prazo, melhor capacitação técnica
e encargos financeiros compatíveis com as práticas usuais de mercado, além da
avaliação de eventuais ganhos de eficiência, sendo nesses casos estabelecidos prazos
para o término de sua efetiva realização (quitação) – ou quando de prazo
indeterminado, garantem à Companhia o direito de rescindi-los a seu exclusivo
critério. Desse modo, fica assegurado que a contratação com parte relacionada ocorra
em condições similares àquelas que poderiam ser estabelecidas em transações com
terceiros alheios.
Outrossim, a Caixa Seguridade adota Política de Transação com Partes Relacionadas,
aprovada pelo Conselho de Administração, com o objetivo de instituir os
procedimentos a serem observados pela Caixa Seguridade, suas controladas,
funcionários, administradores e acionistas em transações com partes relacionadas,
nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, com o objetivo de dar
transparência do processo aos acionistas da Companhia, investidores e ao mercado
em geral, consoante as melhores práticas de Governança Corporativa.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, tal como citado anteriormente no
item 16.1, a Caixa Seguridade terá um Comitê com Partes Relacionadas, órgão de
assessoramento ao Conselho de Administração nas questões relacionadas às
transações com partes relacionadas.
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
Adicionalmente, as partes comprometem-se a envidar seus melhores esforços para
dirimir as controvérsias, por meio de negociação de boa-fé. Não havendo uma
solução amigável, os Acionistas concordam em necessariamente resolver, por meio
de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, toda
e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, conforme explícito no
artigo 51 do Estatuto da Caixa Seguridade.
Cumpre lembrar que a Companhia divulga informações sobre transações com partes
relacionadas por meio de suas demonstrações contábeis periódicas, deste Formulário
de Referência ou, ainda, quando a transação configurar Fato Relevante, nos termos
da legislação aplicável, de modo a assegurar a transparência do processo aos
acionistas, aos investidores e ao mercado.
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16.4 - Outras informações relevantes
16.4 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações relevantes a serem prestadas nessa Seção 16.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
30/12/2015
Tipo de capital
30/12/2015
Tipo de capital
30/12/2015

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

1.200.000.000

0

1.200.000.000

1.200.000.000

0

1.200.000.000

1.200.000.000

0

1.200.000.000

Capital Emitido
2.756.687.167,02
Capital Emitido
2.756.687.167,02
Capital Subscrito
2.756.687.167,02
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
26/06/2015

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

100.000,00

Subscrição
particular

100.000

0

100.000

100,00000000

1,00

R$ por Unidade

26/06/2015

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor patrimonial da ação

Forma de integralização

Conferência de ações da Caixa Operadora S.A.

30/06/2015

30/06/2015

2.798.767.335,18

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

30/12/2015

457.719.831,84

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
30/12/2015

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

200.000

0

200.000

1.200.000

0

1.200.000

Desdobramento
06/11/2015
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

30/12/2015

30/12/2015

500.000.000,00

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)
0

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)
0

0

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

15,35302500

0,42

Forma de restituição

Pagamento ao acionista até 30 de junho de 2016, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2016, a critério da diretoria.

Razão para redução

A Companhia considerou o Capital Social como excessivo nos termos do artigo 173 da Lei nº. 6.404/76
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17.5 - Outras informações relevantes
17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 17 do Formulário
de Referência.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das S.A. e de nosso Estatuto Social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de nossa liquidação. Ainda,
qualquer um dos nossos acionistas dissidente de certas deliberações tomadas em Assembleia
Geral poderá retirar-se da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com
base no valor patrimonial. De acordo com a Lei das S.A., o direito de retirada poderá ser exercido,
dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da nossa Companhia; (ii) redução do nosso
dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto social; (iv) nossa fusão ou incorporação
em outra sociedade; e (v) participação da nossa Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das S.A., nem o Estatuto Social nem a assembleia-geral poderão privar o
acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar do nosso acervo, em caso de
liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista em lei, a gestão dos negócios sociais; (iv) preferência
para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis
em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; e (v) retirar-se da
sociedade nos casos previstos na referida lei.

Outras características
relevantes

100% de tag along.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2. Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de
voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta
pública.
A partir da data de publicação do anúncio de início de nossa primeira oferta pública
primária e/ou secundária de ações de nossa emissão, a alienação do controle da
nossa Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou
resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das ações dos demais acionistas, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a
lhes assegurar tratamento igualitário ao do acionista controlador alienante.
A oferta pública de aquisição (“OPA”) acima descrita também deverá ser efetivada:
(i) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e
de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações,
que venha a resultar na alienação do nosso controle; e (ii) em caso de alienação de
controle de sociedade que detenha o poder de controle da nossa Companhia, sendo
que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à B3 o
valor atribuído a nós nessa alienação e anexar documentação que comprove tal
informação.
Adicionalmente, aquele que adquirir o poder de controle da nossa companhia, em
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com os acionistas
controladores, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i)
efetivar uma OPA nos termos do nosso Estatuto Social; e (ii) pagar, quantia
equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação
eventualmente adquirida em bolsa nos 06 (seis) meses anteriores à data de
aquisição do poder de controle, devidamente atualizado até a data do pagamento.
A referida quantia deverá ser distribuída, entre todas as pessoas que venderam
nossas ações nos pregões em que o adquirente do nosso controle realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma,
cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Nosso Estatuto Social prevê, ainda, que, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta ou de saída do Novo Mercado, seja para que as nossas ações
passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, seja devido à
reorganização societária da qual a companhia resultante não seja admitida para
negociação no Novo Mercado, nossos acionistas controladores ou nós, conforme o
caso, deverá(emos) realizar OPA de ações pertencentes aos demais acionistas, no
mínimo, pelo valor econômico das nossas ações, a ser apurado em laudo de
avaliação nos termos da legislação vigente e abaixo disposto.
A apuração do valor econômico das nossas ações para fins de saída do Novo
Mercado ou cancelamento de registro de companhia aberta será realizada por
instituição escolhida pela Assembleia Geral dentre as instituições qualificadas e
indicadas em lista tríplice por nosso Conselho de Administração, observados os
termos da legislação vigente. A escolha da instituição ou empresa especializada
responsável pela determinação do valor econômico em questão deverá ser tomada,
não se computando os votos em branco, pela maioria dos votos dos acionistas
representantes das ações em circulação presentes na respectiva Assembleia Geral,
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
a qual, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 20% do total das ações em circulação ou,
se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer
número de acionistas representantes das ações em circulação.
Na hipótese de não haver um acionista controlador, nos termos definidos no nosso
Estatuto Social, caso seja aprovado em Assembleia Geral, a saída do Novo
Mercado, seja em razão de registro para negociação das ações fora do Novo
Mercado, seja em decorrência de reorganização societária, a saída estará
condicionada à realização de OPA nas mesmas condições previstas acima. A
referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da
OPA, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente
a obrigação de realizar a oferta. Na ausência de definição dos responsáveis pela
realização da OPA de ações, no caso de operação de reorganização societária, na
qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Ainda, a saída do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado, está condicionada à efetivação de
OPA de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo
de avaliação nos termos acima descritos, observado que: (i) os acionistas
controladores deverão efetivar a OPA de ações acima prevista; (ii) na hipótese de
não haver um acionista controlador e a saída do Novo Mercado (a) decorrer de
deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a OPA de
ações e (b) ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores
da Companhia deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia
será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes
do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da
Companhia do Novo Mercado, devendo a referida Assembleia deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da OPA de ações.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3. Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no estatuto.
Nosso Estatuto Social não prevê hipótese adicional de suspensão de direitos às
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ação, que prevê que a Assembleia Geral de
nossos acionistas pode deliberar a suspensão dos direitos do acionista que deixar
de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei das S.A., por sua regulamentação
ou por nosso Estatuto Social, cessando a suspensão logo que regularizada a
obrigação que tenha dado causa à suspensão.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não há valores mobiliários de emissão da
Companhia negociados.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não houve emissão de quaisquer valores
mobiliários que não sejam as ações ordinárias da Companhia.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6. Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à
negociação.
As ações de emissão da Caixa Seguridade serão negociadas no Novo Mercado da B3
uma vez cumprida as seguintes condições: (i) obtenção do registro como emissor
categoria “A” junto à CVM, ocorrida em dezembro de 2015; (ii) obtenção do
registro da oferta pública inicial de distribuição de ações junto à CVM; (iii)
divulgação do anúncio de início de distribuição de ações objeto de registro na CVM;
e (iv) autorização da B3 para negociação das ações.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7. Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à
negociação em mercados estrangeiros.
Na data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários de emissão da
Companhia negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não houve emissão de quaisquer valores
mobiliários no exterior pela Companhia.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
18.9. Descrever ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou
por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e
controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia
Até a data deste Formulário de Referência não houve qualquer oferta pública de
distribuição, realizada pela própria Companhia ou por terceiros, relativa aos valores
mobiliários de emissão da Caixa Seguridade.

DOCS - 10496149v1 614127/1 FCR

PÁGINA: 319 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
18.10.
Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de
valores mobiliários, indicar:
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas, pela Companhia,
quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11.
Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor
relativas a ações de emissão de terceiros
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas, pela Companhia,
quaisquer ofertas públicas de aquisição relativas às ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras infomações relevantes
18.12.

Outras informações relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 18 do
Formulário de Referência.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui plano de recompra, nem tampouco aprovou qualquer plano de recompra desde a sua constituição
em 21 de maio de 2015.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não manteve valores mobiliários em tesouraria desde a sua constituição em 21 de maio de 2015.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 19 do Formulário
de Referência.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

01/02/2016

Órgão responsável pela aprovação Diretoria Administração, Finanças e RI
Cargo e/ou função

(i) o acionista Controlador; (ii) os diretores e membros do Conselho de Administração
(“Administradores”), membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Companhia, suas coligadas e controladas,
por disposição estatutária; (iii) todos e quaisquer empregados e estagiários da Companhia, de
suas controladas e coligadas ou do acionista controlador (“Funcionários”) que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na Companhia, em controladas, em coligadas ou no acionista
controlador, tenham acesso a qualquer informação relativa a atos ou fatos relevantes até que
sejam divulgados aos órgãos reguladores, as bolsas de valores e outras entidades similares e,
simultaneamente, aos acionistas e investidores em geral (“Informação Privilegiada ou Informação
Relevante" e (iv) todas as pessoas que prestem serviços à Companhia, suas controladas e
coligadas ou ao acionista controlador ("Consultores").

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação com Valores Mobiliários visa a esclarecer as regras que deverão ser observadas para coibir e punir a utilização
de informações privilegiadas sobre ato ou fato relevante relativo à Companhia (informações privilegiadas), em benefício próprio das
pessoas vinculadas (abaixo indicadas) por meio de negociação com valores mobiliários de emissão da Companhia, e enunciar as
diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por lei, a negociação de tais valores mobiliários.
Todas as pessoas sujeitas à Política de Negociação com Valores Mobiliários devem:
(i) comunicar à Caixa Seguridade, imediatamente após sua posse no cargo ou após o início do trabalho temporário, a quantidade, as
características e a forma de aquisição dos valores mobiliários de emissão da Companhia, de seu controlador, de suas controladas,
controladas em conjunto e coligadas, de que sejam titulares, inclusive derivativos a eles referenciados;
(ii) comunicar à Caixa Seguridade todas as negociações efetuadas ou quaisquer modificações que vierem a ocorrer na titularidade dos
valores mobiliários e seus derivativos, no prazo de cinco dias após o término do mês em que se verificar alteração das posições por eles
detidas, indicando o saldo da posição no final do período;
(iii) indicar os valores mobiliários de propriedade de cônjuge, do qual não esteja separado de fato ou judicialmente, ou de companheiro
(a) e de qualquer dependente incluído na sua declaração anual de imposto de renda, assim como as negociações realizadas por essas
pessoas, na forma da alínea precedente; e
(iv) apresentar sua adesão formal às normas que disciplinam a negociação com valores mobiliários de emissão da Caixa Seguridade, de
seu controlador e de sua controlada, controladas em conjunto s e coligadas.
É vedado às pessoas vinculadas valer-se de informações privilegiadas, quando ainda não divulgadas ao mercado, para obter para si ou
para outrem, vantagem mediante negociação com valores mobiliários de emissão da Caixa Seguridade, de seu controlador e de suas
controladas, controladas em conjunto e coligadas ou com cotas de fundos exclusivos referenciados nos valores da Companhia. Esta
vedação também aplica-se a todos aqueles que têm relação comercial, profissional ou de confiança com a Caixa Seguridade, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários e consultores contratados, que tenham conhecimento de informação referente
a ato ou fato relevante. Adicionalmente, esta vedação prevalece se estiver em curso aquisição ou alienação de ações de emissão da
Companhia, pelo acionista controlador ou se houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão total ou parcial, transformação ou
reorganização societária dessas empresas.
As comunicações sobre negociações com valores mobiliários de emissão da Caixa Seguridade em relação aos membros dos Conselhos
de Administração, Diretoria, Comitês vinculados ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal são encaminhadas à CVM e à
BM&FBOVESPA imediatamente após a posse no cargo e até o décimo dia de cada mês.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Períodos de vedação e descrição
O Diretor de Relações com Investidores tem a prerrogativa de determinar períodos nos quais as
dos procedimentos de fiscalização pessoas sujeitas à Política de Negociação com Valores Mobiliários devem abster-se de negociar
com valores mobiliários de emissão da Companhia, não estando o Diretor de Relações com
Investidores obrigado a divulgar o motivo da determinação do período de vedação.
Em conformidade com as regras constantes da Instrução CVM 358, é vedada a negociação com
valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, pela Caixa Seguridade ou
pelas pessoas vinculadas, desde a data em que tomem conhecimento de ato ou fato relevante,
até a sua divulgação ao mercado. Tal vedação também prevalecerá se: (i) existir a intenção de
promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; e
(ii) em relação a acionistas controladores, diretos ou indiretos, administradores, sempre que
estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da Caixa Seguridade pela
própria Companhia, suas controladas, controladas em conjunto, coligadas ou outra sociedade sob
controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim.
O Conselho de Administração não poderá aprovar a aquisição ou a alienação de valores
mobiliários de emissão da Caixa Seguridade enquanto não forem divulgadas ao público, se for o
caso, por meio da publicação de ato ou fato relevante, informações relativas à: (i) celebração de
qualquer acordo ou contrato para a transferência do controle acionário da Companhia; (ii) outorga
de opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário da Companhia; ou (iii)
existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária que a Companhia esteja envolvida.
É vedada a negociação com valores mobiliários de emissão da Caixa Seguridade, de seu
controlador e de suas controladas, controladas em conjunto, e coligadas no período de 15 dias
anterior à divulgação ou publicação das informações trimestrais (ITR) ou das informações anuais
(DFP) da Companhia, por quaisquer pessoas detentoras desses valores que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na empresa, tenham acesso a informação de ato ou fato relevante.
Quaisquer pessoas sujeitas à Política de Negociação com Valores Mobiliários que se afastem da
Caixa Seguridade antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante de seu conhecimento,
não poderão negociar com valores mobiliários de emissão da Companhia e de sua propriedade,
pelo prazo de seis meses após o seu afastamento da Companhia, a não ser em casos de
exercício de opção de compra de ações previsto em plano de outorga aprovado em Assembleia
Geral, ou até a divulgação da informação da qual tinha conhecimento, o que ocorrer primeiro.
As vedações descritas anteriormente não se aplicam às negociações com valores mobiliários de
emissão da Caixa Seguridade para a aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, por
meio de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com plano
de outorga de opção de compra de ações aprovado em Assembleia Geral.
A transgressão às normas ora estabelecidas configura infração grave e sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 6.385/76, na Instrução CVM 358, na Lei nº 10.303/01, nas
instruções da Caixa Seguridade, entre outras que vierem a disciplinar, alterar ou acrescentar a
matéria.
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20.2 - Outras informações relevantes
20.2.

Outras informações relevantes

Destaca-se que, tal como prevê o parágrafo 2º do art.17 da Instrução CVM nº358,
as políticas de negociação e divulgação poderão ser aprovadas conjuntamente, e
constituir um único conjunto de normas e procedimentos. Assim, amparada nessa
previsão normativa, a Companhia optou por consolidar ambas as políticas em um só
documento, a “Política de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Fatos
Relevantes da CAIXA Seguridade Participações S.A.”.
A Política em questão, bem como as demais Políticas e documentos de governança
da CAIXA Seguridade, estão disponíveis para o mercado no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no site da Companhia (www.caixaseguridade.com.br). Todos os
funcionários da Caixa Seguridade têm acesso às políticas, dispostas nas instruções
normativas, sendo que empregados e prestadores de serviço com acesso a
informações relevantes, independentemente da função que ocupem, devem observar
as normas da autorregulação da Companhia.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21. Política de divulgação de informações
21.1. Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos
adotados pelo emissor para assegurar que as informações a serem
divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de
maneira precisa e tempestiva.
A Caixa Seguridade tem o compromisso de prover o mercado com informações
corporativas objetivas, confiáveis, tempestivas e divulgadas de forma homogênea,
em linha com os requisitos legais, para permitir a melhor decisão de investimento.
Esse compromisso é mantido, em todos os momentos, inclusive nos de crise, de
modo que os agentes da sociedade, em especial a comunidade de investidores,
tenham acesso democrático e rápido a essas informações.
De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das S.A.
e a Instrução CVM nº 358, toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como
regra geral, apresentar à CVM e à B3 determinadas informações periódicas, tais como
informações
financeiras
trimestrais
e
demonstrações
contábeis
anuais
acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores
independentes, bem como arquivar junto à CVM e à B3 quaisquer acordos de
acionistas existentes, avisos concernentes às assembleias gerais de acionistas e
cópias de atas e comunicados relativos à divulgação de atos ou eventuais fatos
relevantes. Nesse sentido, a Companhia deve cumprir e cumpre com as normas e
legislação relacionadas acima.
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do
uso de informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se
limitando, ao que se refere à divulgação de informações relativas à negociação e a
aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:
•
estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade
de divulgação. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões
tomadas pelos acionistas controladores, resoluções de assembleia geral de acionistas
ou da administração da companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos,
administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos relacionados com os negócios
da Companhia que possam influenciar o preço de suas ações e/ou a decisão dos
investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou de exercer quaisquer
direitos subjacentes às ações;
•
especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a
celebração de contratos prevendo a transferência de controle da companhia, a
entrada ou retirada de acionistas que mantenham com a companhia qualquer
contrato ou colaboração operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, bem
como a ocorrência de qualquer reestruturação societária realizada entre as
sociedades relacionadas à companhia em questão;
•
obrigam a companhia de capital aberto a divulgar atos ou fatos relevantes à
CVM e à B3, bem como ao mercado em geral, por meio da publicação dos referidos
atos ou fatos relevantes nos jornais geralmente utilizados pela referida companhia;
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
•
exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto
divulgue um fato relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o
cancelamento do registro da companhia como companhia aberta, no prazo de um
ano;
•
exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de
qualquer órgão técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto informem
à companhia, e o diretor de relações com investidores transmita essas informações,
assim que recebidas pela companhia, à CVM e à B3 o número, tipo e forma de
negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias e suas
sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus
cônjuges, companheiros e dependentes, informando ainda quaisquer mudanças em
referidas posições acionárias;
•
exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer
acionista elegendo membros do conselho de administração de uma companhia de
capital aberto aumente ou diminua sua participação na referida companhia em mais
de 5,0%, referido acionista ou entidade informe à companhia as informações
relacionadas com a referida aquisição ou alienação e o diretor de relações com
investidores transmita essas informações à CVM e à B3, assim que recebidas pela
companhia; e
•
proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações
privilegiadas.
Em conformidade com a Instrução CVM 358 e com as normas da B3, a Caixa
Seguridade adotou, em 21 de agosto de 2015, a Política de Negociação de Valores
Mobiliários e Divulgação de Fatos Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Política de Divulgação”), conforme revisada em 1º de fevereiro de 2016, que
disciplina, no âmbito da Companhia, de suas subsidiárias, controladas, controladas
em conjunto e coligadas, a divulgação de informações ao mercado com base nas
necessidades de usuários externos para fins de decisões de natureza econômica, em
aderência às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores, respeitados os mais
altos padrões de governança corporativa.
A Caixa Seguridade trata internamente da adaptação, da preparação e da
consolidação das informações passíveis de serem divulgadas ao mercado. O acesso
às informações antes de sua divulgação é restrito à parcela do quadro da Companhia
diretamente envolvida nesses processos.
Nos termos da Política de Divulgação, a divulgação dos Fatos Relevantes da Caixa
Seguridade ocorrerá por meio da publicação de anúncios no Jornal de Publicação da
Companhia – notadamente o Valor Econômico –, que poderão conter descrição
resumida da informação relevante e indicar os endereços na rede mundial de
computadores (Internet) onde a informação detalhada deverá estar disponível a
todos os investidores, efetivos ou potenciais, em teor mínimo idêntico àquele
remetido à CVM e às Bolsas de Valores.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante adotada
pelo emissor, incluindo os procedimentos relativos à manutenção de sigilo
acerca de informações relevantes não divulgadas.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou a Política de Divulgação nos
termos da regulamentação vigente em 21 de agosto de 2015 e sua revisão em 01 de
fevereiro de 2016.
Todas as pessoas vinculadas à Caixa Seguridade assinam o Termo de Adesão à
Política de Divulgação, e comprometem-se a guardar sigilo sobre as informações
ainda não divulgadas, sob pena de indenizar a Companhia e/ou terceiros dos
prejuízos que a estes venham a causar. Estão sujeitos à observância do disposto na
Política de Divulgação, os acionistas controladores, Diretores, membros do Conselho
de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária na Caixa Seguridade,
gerentes e funcionários que tenham acesso frequente a informações relevantes ou
outras que são consideradas necessárias ou convenientes e prestadores de serviços
da Companhia ou de suas controladas, coligadas ou do acionista controlador.
Excepcionalmente, atos ou fatos relevantes poderão deixar de ser divulgados se o
acionista controlador ou os administradores da Caixa Seguridade entenderem que
sua divulgação coloca em risco interesse legítimo da Companhia. Sempre que a
administração da Caixa Seguridade decidir pela guarda de sigilo sobre informação de
ato ou fato relevante e essa escapar ao seu controle, o Diretor de Relações com
Investidores deverá divulgar, imediatamente, aquela informação por meio de fato
relevante.
De acordo com a Política de Divulgação da Caixa Seguridade, entende-se como
“relevante” qualquer deliberação do acionista controlador, da Assembleia Geral ou
dos órgãos de administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato ocorrido
nos negócios da Companhia que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos
valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou (iii) na
decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
de valores mobiliários emitidos pela Caixa Seguridade ou a eles referenciados.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3. Administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações.
Na Caixa Seguridade, todas as revisões necessárias à Política de Divulgação são
submetidas ao Diretor de Relações com Investidores, que é o responsável pela
divulgação de informações referentes a atos ou fatos relevantes e demais
informações ao mercado investidor.

DOCS - 10530768v1 614127/1 FCR

PÁGINA: 332 de 333

Formulário de Referência - 2018 - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 4

21.4 - Outras informações relevantes
21.4. Outras informações que o emissor julgue relevantes.
Destaca-se que, tal como prevê o parágrafo 2º do art.17 da Instrução CVM nº358,
as políticas de negociação e divulgação poderão ser aprovadas conjuntamente, e
constituir um único conjunto de normas e procedimentos. Assim, amparada nessa
previsão normativa, a Companhia optou por consolidar ambas as políticas em um só
documento, a “Política de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Fatos
Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A.”.
A Política em questão, bem como as demais Políticas e documentos de governança
da Caixa Seguridade, estão disponíveis para o mercado no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no site da Companhia (www.caixaseguridade.com.br). Todos os
funcionários da Caixa Seguridade têm acesso às políticas, dispostas nas instruções
normativas, sendo que empregados e prestadores de serviço com acesso a
informações relevantes, independentemente da função que ocupem, devem observar
as normas da Política de Divulgação da Companhia.
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