
ESTADO - SP - 31 - 27/02/20  X31 - 

Suporte Grafico - ESTADOCO_teste - 10-10-2010

?**?newsup?**?

%HermesFileInfo:x-31:20200227:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 Economia 31

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 48.041.735/0001-90

Sede: Alameda Barão de Piracicaba, 740 - 1º andar - Campos Elíseos - CEP: 01216-012 - São Paulo - SP

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores cotistas e demais interessados,
Apresentamos o relatório de administração e as correspondentes demonstrações financeiras da 
Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., com o relatório dos auditores independentes, 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

NOSSO DESEMPENHO
A Instituição administra grupos de consórcios visando a compra de bens duráveis.
Em 31 de dezembro de 2019, a Instituição administrava 226 grupos para a compra de automóveis e 160 
grupos para a compra de imóveis.
• Receitas de prestação de serviços
As receitas de prestação de serviços de consórcio totalizaram em 2019 R$ 324,1 milhões, com aumento 
de R$ 27,3 milhões ou 9,2% em relação ao ano anterior.
• Lucro líquido e por cota
O lucro líquido totalizou em 2019 R$ 8,6 milhões, registrando redução de R$ 35,9 milhões em relação a 
2018. O lucro por cota foi de R$ 0,29 em 2019 e R$ 1,51 em 2018.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
As iniciativas socioambientais da Companhia têm crescido de forma consistente, permitindo que 
funcionários e demais públicos da Porto Seguro passem a olhar as atividades e o próprio negócio com 
o viés da sustentabilidade. Seguindo esse novo modelo de atuação, a sustentabilidade tornou-se 

integrada e sistêmica, voltada a cada um dos inúmeros produtos e serviços, potencializando assim, 
a leveza e a gentileza com que a empresa busca atender seus públicos de interesse.
A descrição completa dos projetos socioculturais e ambientais do grupo Porto Seguro está apresentada 
nas demonstrações financeiras consolidadas da Porto Seguro S.A., divulgadas no site da Companhia 
(www.portoseguro.com.br/ri) e na edição de 27 de fevereiro de 2020 do jornal O Estado de São Paulo.

AMBIENTE ECONÔMICO
O movimento de desaceleração da economia global, iniciado no ano anterior se acentuou ao longo de 
boa parte de 2019, fruto do elevado nível de incertezas geradas por fatores como a disputa comercial 
entre EUA x China e o chamado Brexit. O temor de que a desaceleração se transformasse em recessão 
levou uma série de bancos centrais ao redor do mundo, entre eles o norte-americano e o europeu, 
a reduzir os seus juros básicos ao longo dos 2º e 3º trimestres, o que permitiu uma gradual estabilização 
das principais economias ao final do ano.
Domesticamente, 2019 foi marcado pela aprovação de uma robusta Reforma da Previdência, que 
embora não seja capaz de eliminar o déficit do sistema, sinaliza uma melhora importante nos resultados 
das contas públicas de médio e longo prazo.
A consequente redução do risco fiscal, a existência de um ainda elevado grau de ociosidade da nossa 
economia e o próprio movimento de redução dos juros globais abriram espaço para que o COPOM 
promovesse um novo ciclo de redução da taxa SELIC no segundo semestre, trazendo a taxa básica de 
6,5% para 4,5%.

A combinação de uma percepção de risco cadente com juros mais baixos, uma gradual recuperação do 
mercado de trabalho e a ampliação da oferta de crédito levou a uma retomada mais forte da atividade 
econômica na segunda metade do ano, trajetória que deve se manter ao longo dos trimestres seguintes, 
fazendo crer que o PIB possa exibir ao longo de 2020 uma taxa de expansão bem superior à exibida nos 
anos anteriores.

A Companhia segue otimista com a perspectiva da retomada do crescimento econômico e acredita que 
os esforços realizados nos últimos anos e as iniciativas em andamento, permitirão dar continuidade ao 
aumento dos ganhos de eficiência operacional, avançar nas iniciativas de transformação digital e 
continuar aperfeiçoando os modelos de negócio para aproveitar as diversas oportunidades que o 
mercado oferece.
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São Paulo, 18 de fevereiro de 2020

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Em milhares de reais)

Ativo
Nota 

explicativa
Dezembro 

de 2019
Dezembro 

de 2018
Circulante ................................................................................. 222.039 190.109
Disponibilidades ........................................................................ 1.658 606
Títulos e valores mobiliários ...................................................... 194.314 183.380
 Cotas de fundos ...................................................................... 5 194.314 183.380
Outros créditos .......................................................................... 6 26.067 6.123
 Rendas a receber .................................................................... 666 390
Diversos ..................................................................................... 25.401 5.733
Realizável a longo prazo ......................................................... 16.378 12.649
Outros créditos .......................................................................... 6 16.378 12.649
 Diversos ................................................................................... 16.378 12.649
Permanente .............................................................................. 1.069 868
Investimentos............................................................................. 135 135
Imobilizado de uso ..................................................................... 670 670
Instalações ................................................................................ 556 668
(–) Depreciações acumuladas ................................................... (292) (605)
Total do ativo ............................................................................ 239.486 203.626

Passivo
Nota 

explicativa
Dezembro 

de 2019
Dezembro 

de 2018

Circulante ................................................................................. 71.807 48.407

Outras obrigações ..................................................................... 71.807 48.407

 Sociais e estatutárias .............................................................. 7.1 8.066 9.760

 Fiscais e previdenciárias ......................................................... 7.2 13.569 7.044

 Obrigações diversas ................................................................ 7.3 50.172 31.603

Exigível a longo prazo ............................................................. 96.947 78.176

Provisões para impostos e contribuições diferidas.................... 7.2 246 147

Outras obrigações ..................................................................... 96.701 78.029

 Diversas ................................................................................... 7.4 96.701 78.029

Patrimônio líquido ................................................................... 8 70.732 77.043

Capital social ............................................................................. 29.500 29.500

Reserva de reavaliação ............................................................. 268 272

Outros ajustes de avaliação patrimonial .................................... 228 151

Reservas de lucros .................................................................... 40.736 47.120

Total do passivo e do patrimônio líquido .............................. 239.486 203.626

 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. (“Instituição” ou “Administradora”), constituída em 
2 de agosto de 1976 e regulamentada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) em 3 de julho de 1997, 
sediada na Alameda Barão de Piracicaba, 740 - Campos Elíseos - São Paulo - SP, com o objetivo a 
administração de grupos de consórcios de bens móveis e imóveis. A Instituição é controlada direta da 
Porto Seguro S.A. a qual possui ações negociadas no Novo Mercado da B3, sob a sigla PSSA3.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão 
demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos 
comparativos apresentados. Não houve no exercício de 2019 alterações nas políticas contábeis 
relevantes.

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas envolvem, entre outros, a determinação: (i) do valor justo de ativos financeiros, 
(ii) da realização dos impostos diferidos e (iii) das provisões para processos judiciais. A liquidação das 
transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores sensivelmente diferentes 
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

A Instituição revisa essas estimativas e premissas periodicamente. As demonstrações financeiras foram 
preparadas segundo a premissa de continuação dos negócios em curso normal.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na gestão da Instituição.

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em 
18 de fevereiro de 2020.

2.1.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras da Instituição foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, 
com base nas normas expedidas por ele e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), segundo critérios 
estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), e de acordo 
também com determinadas práticas contábeis expedidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), aprovadas pelo BACEN (no que não contrariem outras normas vigentes).

2.2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS DA INSTITUIÇÃO

2.2.1 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras da Instituição são apresentadas em milhares de reais (R$), que é também 
sua moeda funcional. Para determinação da moeda funcional é observada a moeda do principal 
ambiente econômico em que a Instituição opera.

2.2.2 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO
São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja finalidade e estratégia de investimento é 
manter negociações frequentes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor justo são 
registrados imediatamente e apresentados na demonstração do resultado em “Resultado de operações 
com títulos e valores mobiliários” no exercício em que ocorrem. As cotas de fundos de investimentos são 
valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo administrador do fundo.

Durante o período de divulgação a Instituição não detinha instrumentos financeiros derivativos.

2.2.3 RECONHECIMENTO DE RECEITAS

2.2.3.1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
As receitas de taxas de administração de consórcio de bens são reconhecidas conforme seus 
recebimentos. As comissões sobre as vendas de cotas de consórcio são apropriadas ao resultado no 
momento da comercialização das cotas.

2.2.3.2 RECEITA DE JUROS
As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado do exercício, segundo o 
método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno.

2.2.4 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
A distribuição de dividendos é reconhecida como um passivo somente na data em que é aprovado 
pelos cotistas.

2.2.5 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de impostos correntes e os 
efeitos dos tributos diferidos. Esses valores são reconhecidos no resultado do exercício, exceto para os 
efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; nesses casos, 
os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.

Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na data de encerramento do 
exercício social. No Brasil, o imposto de renda é calculado à alíquota-base de 15% mais adicional de 
10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição social é 
constituída à alíquota de 9%.

Os impostos diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias originadas entre as bases 
tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos desses ativos e passivos. Também são 
reconhecidos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda e bases negativas da 
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros 
futuros tributáveis estejam disponíveis para a realização destes ativos.

2.3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO

2.3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
As aplicações em cotas de fundos de investimento são valorizadas com base no valor da cota 
disponibilizada pelo administrador do fundo para a data-base. Representam os recursos disponíveis, 
ainda não utilizados pelos grupos, aplicados segundo determinações do BACEN. Os rendimentos 
dessas aplicações são incorporados ao fundo comum e ao fundo de reserva de cada grupo. As 
aplicações financeiras dos grupos de consórcio são compostas exclusivamente por cotas de fundos de 
investimento, classificadas como “Títulos para negociação”.

2.3.2 DIREITOS COM CONSORCIADOS CONTEMPLADOS
Registra os valores a receber a título de fundo comum e fundo de reserva dos consorciados já 
contemplados.

2.3.3 OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS
Registra as obrigações com os consorciados em: (i) grupos em formação - valores recebidos antes da 
constituição formal do grupo, acrescido de rendimentos financeiros; (ii) contribuições de consorciados 
não contemplados - valores recebidos dos consorciados não contemplados para a aquisição de bens, a 
título de fundo comum, as quais são atualizadas pela valorização dos bens.

2.3.4 OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR
São os valores relativos aos créditos a repassar aos consorciados pelas contemplações nas assembleias, 
acrescidos das correspondentes remunerações das aplicações financeiras.

2.3.5 RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS
Registra os valores dos recursos coletados a serem devolvidos a consorciados ativos por excessos de 
amortização; por ocasião do rateio para encerramento do grupo e aos consorciados desistentes ou 
excluídos; e pelo valor relativo às respectivas contribuições ao fundo comum e de reserva, deduzido das 
multas aplicadas.

2.3.6 RECURSOS DO GRUPO
Referem-se aos recursos recebidos a título de fundo de reserva, rendimentos de aplicações financeiras, 
multas e juros moratórios retidos no grupo, multa rescisória retida, atualização de direitos perante 
consorciados contemplados, e atualização das obrigações com consorciados não contemplados, cujo 
saldo líquido é rateado aos consorciados ativos quando do encerramento do grupo.

2.3.7 VALOR DOS BENS A CONTEMPLAR
Registra o saldo dos bens a contemplar em assembleias futuras, calculado de acordo com os preços dos 
bens na data do balanço.

3. GESTÃO DE RISCOS
A Instituição está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas atividades e, para gerir estes riscos, 
possui uma série de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilidades necessários à identificação, 
avaliação, tratamento e controle dos riscos.
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas, tendo por 
finalidade proteger o resultado e seus acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e valor, envolvendo 
aspectos relacionados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado, independente e valorizando 
o ambiente de decisões colegiadas. As decisões são pautadas em fatores que combinam o retorno 
sobre o risco mensurado, permitindo seu alinhamento na definição dos objetivos comerciais e promoção 
do aculturamento dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos.
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e consequente redução do 
nível de perdas, além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o compromisso com a 
gestão de riscos, a Instituição possui a área de Gestão de Riscos Corporativos cuja missão é garantir 
que os riscos sejam efetivamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e reportados de 
forma independente.
Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos há, permanentemente, 
um fórum denominado Comitê de Risco Integrado. Este tem como objetivo fornecer subsídios e 
informações a alta Administração em assuntos referentes a gestão de riscos, propondo planos de ação 
e diretrizes, avaliando o cumprimento das normas de gestão de riscos e acompanhando os indicadores-
chaves de riscos.
Em observância às regras do BACEN, a Instituição divulga o Conglomerado Prudencial e o relatório de 
gerenciamento de riscos (Relatório de Pilar 3), o qual descreve de maneira completa a estrutura de 
gerenciamento de riscos, assim como informações quantitativas. Este relatório estará disponível no 
“site” da Porto Seguro até o final do mês de março/2020 (www.portoseguro.com.br/ri), na seção 
Conglomerado Prudencial.

3.1 RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo 
o risco legal.
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é executada de forma corporativa e 
centralizada, utilizando para isso processo formal para identificar os riscos e as oportunidades, estimar 
o impacto potencial desses eventos e fornecer métodos para tratar esses impactos, reduzir as ameaças 
até um nível aceitável.
Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas internas de risco operacional 
com informações abrangentes e detalhadas para a identificação da real dimensão de seu impacto sobre 
a Instituição, bem como para melhorar a confiabilidade nos mecanismos de gestão, controle e supervisão 
de solvência desse mercado.

4. GESTÃO DE CAPITAL
A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital por meio da otimização do 
nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a sustentabilidade do negócio no curto e longo 
prazo, de acordo com os requerimentos regulatórios e de solvência. O processo de avaliação e 
gerenciamento de capital é realizado com uma visão de negócio em um horizonte de 3 anos, 
fundamentado em premissas de crescimento de negócios, lucratividade, distribuição de dividendos, 
entre outros indicadores-chave ao negócio.
A Instituição possui uma estrutura que atua de maneira ativa e prospectiva na gestão deste risco. 
A estrutura de gerenciamento de capital é suportada por política específica, a qual define os papéis e 
responsabilidades, limites de suficiência, relatórios de monitoramento e planos de contingência 
de capital.
Essa gestão é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que conta com o apoio da Diretoria Técnica, 
entre outras, para apuração dos resultados. De forma independente, a área de Gestão de Riscos 
Corporativos monitora a aderência aos requerimentos regulatórios e aos critérios de política interna.
A suficiência de capital é avaliada conforme os critérios emitidos pelo BACEN. Neste sentido são 
avaliados os requerimentos de capital necessário para suportar os riscos inerentes, incluindo as 
parcelas de risco de crédito, mercado, operacional e subscrição.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (ADMINISTRADORA)
Dezembro 

de 2019
Dezembro 

de 2018
Até 1 ano Acima de 1 ano Total (*) Total (*)

Títulos para negociação
Cotas de fundos
LFTs .............................................................. – 190.438 190.438 130.504
Operações compromissadas ......................... 3.876 – 3.876 2.443
NTNs - B ........................................................ – – – 32.284
Títulos privados ............................................. – – – 16.196
Cotas de fundos ............................................ – – – 1.953
Circulante ..................................................... 3.876 190.438 194.314 183.380

(*) Os títulos classificados na categoria “Títulos para negociação” são classificados no ativo circulante, 
independentemente de sua data de vencimento.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Em milhares de reais)

Ativo
Nota 

explicativa
Dezembro 

de 2019
Dezembro 

de 2018
Circulante ................................................................................ 4.060.590 3.857.617
Disponibilidades ....................................................................... 1.693.158 1.714.043
 Depósitos bancários ............................................................... – 512
 Aplicações financeiras ............................................................ 2.3.1 1.693.158 1.713.531
Outros créditos ......................................................................... 2.3.2 2.367.432 2.143.574
 Direitos com consorciados contemplados .............................. 2.367.432 2.143.574
Compensação ......................................................................... 20.112.943 16.154.478
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados ........ 95.090 85.371
Contribuições devidas ao grupo ............................................... 10.434.180 8.381.077
Valor dos bens a contemplar .................................................... 2.3.7 9.583.673 7.688.030
Total do ativo e contas de compensação ............................. 24.173.533 20.012.095

Passivo
Nota 

explicativa
Dezembro 

de 2019
Dezembro

de 2018
Circulante ................................................................................ 4.060.591 3.857.617
Outras obrigações .................................................................... 4.060.591 3.857.617
 Obrigações com consorciados ............................................... 2.3.3 1.558.724 1.483.696
 Valores a repassar .................................................................. 48.153 44.600
 Obrigações por contemplações a entregar ............................ 2.3.4 1.538.038 1.447.394
 Recursos a devolver a consorciados ...................................... 2.3.5 744.575 714.080
 Recursos do grupo ................................................................. 2.3.6 171.102 167.847
Compensação ......................................................................... 20.112.943 16.154.478
Recursos mensais a receber de consorciados ......................... 95.090 85.371
Obrigações do grupo por contribuições.................................... 10.434.180 8.381.077
Valores dos bens a contemplar ................................................ 2.3.7 9.583.673 7.688.030
Total do passivo e contas de compensação ........................ 24.173.534 20.012.095

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Em milhares de reais)

Nota 
explicativa Capital social

Reserva de 
reavaliação

Reservas de 
lucros

Outros resultados 
abrangentes

Lucros 
acumulados

Total do patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ......................................................... 29.500 276 37.643 498 – 67.917
Realização da reserva de reavaliação.......................................................... – (4) – – 4 –
Outros ajustes de avaliação patrimonial ....................................................... – – – (347) – (347)
Lucro líquido do exercício ............................................................................. – – – – 44.473 44.473
Destinação:
 Dividendos intermediários .......................................................................... – – – – (35.000) (35.000)
 Reservas de lucros ..................................................................................... – – 9.477 – (9.477) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ......................................................... 29.500 272 47.120 151 – 77.043
Realização da reserva de reavaliação.......................................................... – (4) – – 4 –
Ajustes de exercícios anteriores ................................................................... – – (60) – – (60)
Outros ajustes de avaliação patrimonial ....................................................... – – – 77 – 77
Reconhecimento pagamento em ações ....................................................... – – 67 – – 67
Lucro líquido do exercício ............................................................................. – – – – 8.605 8.605
Destinação:
 Dividendos intermediários .......................................................................... 8 c – – (15.000) – – (15.000)
 Reservas de lucros ..................................................................................... – – 8.609 – (8.609) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ......................................................... 29.500 268 40.736 228 – 70.732
Saldos em 30 de junho de 2019 ................................................................ 29.500 270 32.060 151 23.955 85.936
Realização da reserva de reavaliação.......................................................... – (2) – – 2 –
Outros ajustes de avaliação patrimonial ....................................................... – – – 77 – 77
Reconhecimento pagamento em ações  ...................................................... – – 67 – – 67
Prejuízo do semestre .................................................................................... – – – – (15.348) (15.348)
Destinação:
 Reservas de lucros ..................................................................................... – – 8.609 – (8.609) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ......................................................... 29.500 268 40.736 228 – 70.732

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 
PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por cota)

Nota 
explicativa

2º Semestre 
de 2019

Dezembro 
de 2019

Dezembro 
de 2018

Receitas financeiras ............................................ 5.263 11.611 10.956
Resultado de operações com títulos 
 e valores mobiliários ............................................ 5.263 11.611 10.956
Outras receitas/(despesas) operacionais ......... (27.814) 2.476 54.270
Receitas de prestação de serviços ....................... 9 164.226 324.079 296.826
Despesas de pessoal ............................................ 10 (66.894) (116.721) (94.091)
Outras despesas administrativas........................... 11 (103.651) (161.665) (107.740)
Despesas tributárias .............................................. 12 (24.773) (48.412) (43.543)
Outras receitas operacionais ................................. 7.814 14.115 12.662
Outras despesas operacionais .............................. (4.536) (8.920) (9.844)
Resultado antes do imposto de renda 
 e da contribuição social .................................... (22.551) 14.087 65.226
Imposto de renda ................................................. 6.3 5.037 (3.869) (14.852)
Contribuição social ............................................. 6.3 1.966 (1.236) (5.821)
Ativo fiscal diferido ............................................. 6.3 200 (377) (80)
(Prejuízo) do semestre/lucro líquido do exercício .. (15.348) 8.605 44.473
Quantidade de cotas (mil) ................................... 29.500 29.500 29.500
Lucro líquido por cota (R$) ................................. (0,52) 0,29 1,51

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 
PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Em milhares de reais)

2º Semestre 
de 2019

Dezembro 
de 2019

Dezembro 
de 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) semestre/Lucro líquido do exercício ........................ (15.348) 8.605 44.473
Depreciações ............................................................................ 44 85 83
Lucro líquido ajustado ........................................................... (15.304) 8.690 44.556
Aumento/(redução) de ativos e passivos ............................. 16.702 7.648 (9.224)
Variação em títulos e valores mobiliários ................................. 8.453 (10.934) (20.259)
Variação em outros créditos ..................................................... (19.188) (23.673) (457)
Variação em obrigações sociais e estatutárias ........................ (88) (1.694) (549)
Variação em obrigações fiscais e previdenciárias .................... 10.646 20.799 17.239
Variação em pagamentos a efetuar .......................................... 12.540 18.569 6.230
Variação em diversas ............................................................... 8.551 18.756 6.839
Caixa consumido pelas operações
Impostos sobre o lucro pagos .................................................. (4.212) (14.175) (18.267)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais ............. 1.398 16.338 35.332
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações no imobilizado e intangível ..................................... (222) (286) –
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (222) (286) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos ..................................................................... – (15.000) (35.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento ... – (15.000) (35.000)
Aumento/(redução) nas disponibilidades ............................ 1.176 1.052 332
Disponibilidades no início do semestre/exercício .............. 482 606 274
Disponibilidades no final do semestre/exercício ................ 1.658 1.658 606

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS VARIAÇÕES 
NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS DE CONSÓRCIOS 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 
PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Em milhares de reais)

2º Semestre
de 2019

Dezembro
de 2019

Dezembro
de 2018

Disponibilidade inicial ............................................................ 1.721.614 1.714.044 1.642.732
Depósitos bancários ................................................................. – 512 41
Aplicações financeiras do grupo ............................................... 177.261 266.138 251.124
Aplicações financeiras vinculadas a contemplações ................ 1.544.353 1.447.394 1.391.567
Recursos coletados ............................................................... 1.207.973 2.382.922 2.221.448
Contribuições para aquisição de bens ..................................... 851.832 1.691.170 1.535.335
Taxa de administração .............................................................. 163.336 321.910 294.946
Contribuição ao fundo de reserva ............................................ 4.268 8.463 7.736
Rendimentos de aplicações financeiras ................................... 30.181 65.390 72.359
Multas e juros moratórios ......................................................... 2.655 5.176 4.952
Prêmios de seguros .................................................................. 16.694 31.875 28.856
Custas judiciais ......................................................................... 276 538 500
Outros ....................................................................................... 138.731 258.400 276.764
Recursos utilizados ................................................................ (1.236.429) (2.403.808) (2.150.137)
Aquisição de bens .................................................................... (845.019) (1.641.118) (1.442.112)
Taxa de administração .............................................................. (163.312) (321.913) (295.061)
Multas e juros moratórios ......................................................... (1.321) (2.580) (2.475)
Prêmios de seguros .................................................................. (16.068) (31.326) (28.628)
Custas judiciais ......................................................................... (39) (224) (188)
Devolução a consorciados desligados ..................................... (57.017) (119.370) (80.666)
Outros ....................................................................................... (153.653) (287.277) (301.007)
Disponibilidade final .............................................................. 1.693.158 1.693.158 1.714.043
Representada por:
 Depósitos bancários ............................................................... – – 512
 Aplicações financeiras do grupo............................................. 155.159 155.159 266.137
 Aplicações financeiras vinculadas a contemplações .............. 1.537.999 1.537.999 1.447.394
Disponibilidade final .............................................................. 1.693.158 1.693.158 1.714.043

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

6. OUTROS CRÉDITOS (ADMINISTRADORA)

Dezembro
de 2019

Dezembro
de 2018

Circulante
Créditos tributários diferidos (i) ........................................................................ 1.805 2.867
Adiantamentos administrativos ........................................................................ 4.315 1.704
Bens retomados .............................................................................................. 2.155 711
Taxa de administração a receber .................................................................... 666 390
Impostos a compensar .................................................................................... 17.126 451

26.067 6.123
Não circulante
Valores a receber em cobrança judicial (ii) ...................................................... 13.931 10.426
Depósitos judiciais ........................................................................................... 1.099 1.558
Créditos tributários diferidos (i) ........................................................................ 1.348 665

16.378 12.649
Circulante ........................................................................................................ 26.067 6.123
Não circulante .................................................................................................. 16.378 12.649

(i) Vide nota explicativa nº 6.1.

(ii) Refere-se a valores pendentes judicialmente de recebimento de consorciados com inadimplemento 
contratual, na data do encerramento contábil do grupo. Quando recebidos, os valores são repassados 
aos demais consorciados daqueles grupos. O passivo correspondente está registrado em “Outras 
obrigações diversas”, (vide nota explicativa nº 7.4).

6.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DIFERIDOS

Dezembro
de 2018 Constituição Reversão

Dezembro
de 2019

Diferença temporária decorrente de:
Provisão participação nos lucros ....................... 2.422 4.919 (5.536) 1.805
Provisão para riscos fiscais e obrigações legais 821 1.389 (1.138) 1.072
Outros ................................................................ 289 99 (112) 276

3.532 6.407 (6.786) 3.153

6.2 ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO

A estimativa de realização e o valor presente dos créditos tributários diferidos de diferenças temporárias 
de acordo com a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de 
rentabilidade e em estudo técnico de viabilidade, é:

Valor
2020........................................................................................................................................... 1.805
2021........................................................................................................................................... 1.072
Após 2021 ................................................................................................................................. 276
Total ..........................................................................................................................................   3.153
Valor presente (*) ..................................................................................................................... 2.961

Neste estudo é considerado a alíquota de imposto que vigerá em cada exercício futuro para analisar-se 
a realização do ativo de imposto diferido.

6.3  RECONCILIAÇÃO DA DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA 
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

2º Semestre 
de 2019

Dezembro
de 2019

Dezembro 
de 2018

(Prejuízo)/Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) 
 e da contribuição social (CSLL) ................................................. (22.551) 14.087 65.226
Alíquota vigente ........................................................................... 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social (à taxa nominal) (A) 7.667 (4.790) (22.177)
Incentivos fiscais ......................................................................... 251 468 943
Participação nos lucros ............................................................... 666 (685) –
Outros .......................................................................................... (1.381) (475) 481
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre 
 as diferenças permanentes (B) .............................................. (464) (692) 1.424
Total de imposto de renda e contribuição social (A + B) ....... 7.203 (5.482) (20.753)

7. OUTRAS OBRIGAÇÕES (ADMINISTRADORA)

7.1 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS

Refere-se principalmente à provisão de participação nos lucros a pagar.

7.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Dezembro 
de 2019

Dezembro
de 2018

Circulante
Imposto de renda e contribuição social ........................................................... 5.472 486
Encargos sobre folha de pagamento ............................................................... 3.246 2.535
PIS e COFINS ................................................................................................. 2.895 2.368
ISS ................................................................................................................... 1.461 1.209
Outros .............................................................................................................. 495 446

13.569 7.044
Exigível a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social ........................................................... 178 78
Outras .............................................................................................................. 68 69

246 147
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

7.3 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Dezembro 

de 2019
Dezembro

de 2018
Circulante
Comissões ....................................................................................................... 24.599 10.952
Contas a pagar ................................................................................................ 12.682 11.311
Encargos trabalhistas ...................................................................................... 9.155 6.725
Valores a pagar a sociedades ligadas (*) ........................................................ 3.736 2.615

50.172 31.603

(*) Vide nota explicativa nº 13.

7.4 DIVERSAS
Dezembro 

de 2019
Dezembro

de 2018
Valores a ressarcir a consorciados - grupos encerrados (i) ............................ 77.092 63.551
Recursos pendentes de recebimentos judiciais (ii) ......................................... 16.086 11.137
Provisão para processos judiciais (iii) ............................................................. 2.711 2.492
Outros .............................................................................................................. 812 849

96.701 78.029

(i) Referem-se a recursos a devolver a consorciados relativos a grupos de consórcios encerrados, 
atualizados monetariamente. A Administradora procura localizar esses consorciados para restituição dos 
valores.

(ii) Vide nota explicativa nº 6.

(iii) Vide nota explicativa nº 7.4.1.

7.4.1 PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTAS
Adicionalmente às provisões registradas, existem passivos contingentes para processos judiciais cíveis, 
com os mesmos tipos de pedidos das ações provisionadas (danos morais, materiais, corporais e 
sucumbência), no montante em riscos de R$ 3.819 (R$ 3.456 em 31 de dezembro de 2018) para os 
quais, com base na avaliação dos advogados da instituição, as perdas são consideradas possíveis, não 
havendo constituição de provisão para esses processos.

Existem ainda passivos contingentes trabalhistas, com os mesmos tipos de pedidos das ações 
provisionadas (horas extras, reflexo das horas extras, verbas rescisórias, equiparação salarial e 
descontos indevidos), no montante de R$ 342 (R$ 477 em 31 de dezembro de 2018) para os quais, com 
base na avaliação dos advogados da Instituição, as perdas são consideradas possíveis e não há 
constituição de provisão.

Apesar das incertezas envolvidas na determinação dessas obrigações, a Administração não espera que 
haja efeitos significativos no resultado da Instituição pelo desfecho destas ações.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o capital social de R$ 29.500 é representado 
por 29.500.000 (unidades) cotas, totalmente subscrito e integralizado.

(b) Reservas de lucros

A reserva de lucros é constituída e tem como finalidade preservar a integridade do patrimônio líquido, 
evitando a descapitalização resultante da distribuição de lucros não realizados.

(c) Dividendos

As Atas das Reuniões Ordinárias de Sócios da Instituição realizadas em 28 de fevereiro de 2019 e 28 de 
abril de 2019, aprovaram, respectivamente a distribuição antecipada de lucros no valor de R$ 5.000 
e R$ 10.000, com base em valores auferidos nestes períodos. Os dividendos foram pagos na mesma 
data das aprovações.

9. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Refere-se à receita com taxa de administração dos grupos de consórcio em andamento.

10. DESPESAS DE PESSOAL

2º Semestre 
de 2019

Dezembro
de 2019

Dezembro 
de 2018

Salários e encargos ................................................................. 37.783 64.277 48.802
Comissões de funcionários ..................................................... 17.996 27.957 22.768
Benefícios ................................................................................ 10.324 20.120 16.619
Participações nos resultados ................................................... 690 4.138 5.705
Outros ...................................................................................... 101 229 197

66.894 116.721 94.091

11. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2º Semestre 
de 2019

Dezembro
de 2019

Dezembro
de 2018

Comissões ............................................................................... 72.810 107.139 65.667
Processamento de dados e infraestrutura ............................... 10.830 17.920 11.625
Custo corporativo .................................................................... 8.297 10.375 3.858
Localização e funcionamento .................................................. 4.733 8.430 7.636
Serviços de terceiros ............................................................... 3.517 7.776 7.081
Publicidade .............................................................................. 1.466 2.539 2.118
Donativos e contribuições ....................................................... 147 335 1.576
Outros ...................................................................................... 1.851 7.151 8.179

103.651 161.665 107.740

12. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

2º Semestre 
de 2019

Dezembro
de 2019

Dezembro 
de 2018

PIS e COFINS ......................................................................... 15.965 31.421 28.545
ISS ........................................................................................... 8.705 16.785 14.841
Outros ...................................................................................... 103 206 157

24.773 48.412 43.543

13. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias 
compatíveis às praticadas com terceiros, quando existentes, vigentes nas respectivas datas. As principais 
transações são:
(i) Contas administrativas repassadas pela Porto Cia pela utilização da estrutura física e de pessoal;
(ii) Prestação de serviços do seguro e plano saúde contratados da Porto Saúde.
Os valores das transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:

Dezembro
de 2019

Dezembro
de 2018

Passivo
Porto Cia .......................................................................................................... 4.029 2.572
Outras .............................................................................................................. 28 41

4.057 2.613
2º Semestre 

de 2019
Dezembro

de 2019
Dezembro 

de 2018
Demonstração do resultado - despesas
Porto Cia .................................................................................. 24.366 44.740 27.702
Porto Saúde ............................................................................. 4.028 7.836 5.894
Outras ...................................................................................... 105 188 186

28.499 52.764 33.782

13.1 TRANSAÇÕES COM PESSOAL-CHAVE
Transações com pessoal-chave da administração referem-se a participações nos lucros, honorários e 
encargos de diretoria, no montante de R$ 791 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 716 em 31 de dezembro 
de 2018).

14. RESUMO DAS OPERAÇÕES DE CONSÓRCIO
Dezembro

de 2019
Dezembro

de 2018
Autos 

nacionais Imóveis
Autos 

nacionais Imóveis
Quantidade de grupos administrados ............................. 226 160 209 155
Quantidade de consorciados ativos ............................... 65.306 87.529 60.632 83.134
Quantidade de consorciados quitados ........................... 13.114 14.697 11.570 17.889
Quantidade de consorciados desligados ........................ 37.202 85.519 33.653 87.176
Quantidade de consorciados contemplados .................. 53.008 65.552 41.901 58.115
Quantidade de bens entregues no exercício .................. 10.278 6.505 9.517 6.077
Quantidade de bens a entregar ...................................... 34.566 53.991 34.256 48.471
Quantidade de assembleias a realizar ........................... 8.482 18.877 8.233 16.062
Taxa de inadimplência .................................................... 10,58% 7,81% 11,13% 7,71%

15. OUTRAS INFORMAÇÕES - COMITÊ DE AUDITORIA
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2019 da Porto Seguro S.A. A atuação do Comitê de Auditoria da Instituição 
abrange todas as sociedades do grupo Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A., 
companhia aberta, detentora do controle das sociedades que integram o grupo.

DIRETORIA

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Cotistas
Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. 
(“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre 
e exercício findos nessa data, bem como a demonstração consolidada dos recursos de consórcios em 
31 de dezembro de 2019 e as demonstrações consolidadas das variações nas disponibilidades de 
grupos de consórcio para o semestre e exercício findos nessa data, assim como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Porto Seguro Administradora de 
Consórcios Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como a posição consolidada dos recursos de 
consórcios em 31 de dezembro de 2019 e as variações nas disponibilidades de grupos de consórcios 
para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020

        PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Eduardo Sá da Matta
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1SP216397/O-5

MARCOS ROBERTO LOUÇÃO
Diretor Geral

MARCELO BARROSO PICANÇO
Diretor

LENE ARAÚJO DE LIMA
Diretor

CELSO DAMADI
Diretor

IZAK RAFAEL BENADERET
Diretor

JOSÉ JÚLIO CARVALHO DE MELO
Diretor

WILLIAM RACHID JUNIOR
Diretor

DIEGO DE FRANÇA PEREIRA  - Contador - CRC 1SP 264236/O-3

Cartão de Crédito
Porto Seguro
Tudo que
um cartão tem
mais as vantagens
de ser Porto Seguro

Aproveite todos os benefícios de ter um Cartão Porto Seguro, como isenção  

na anuidade no primeiro ano, financiamento do carro na fatura do cartão,

acumulo de pontos, desconto no Seguro Auto e muito mais.

Fale com seu Corretor ou acesse: portoseguro.com.br 

Cartão: Portoseg S/A crédito, financiamento e investimentos - CNPJ 04.862.600/0001-10. Solicitação do cartão sujeita a análise de crédito. Consulte termos e condições em www.cartaoportoseguro.com.br.

peça já o seu pelo usecartaoportoseguro.com.br

ou fale com seu Corretor


