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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores cotistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório de Administração e as correspondentes Demonstrações Finan-
ceiras da Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., com o Relatório dos Audito-
res Independentes, referentes aos semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017.
Nosso Desempenho
A Instituição administra grupos de consórcios visando à compra de bens duráveis.
Em 30 de junho de 2018, a Instituição administrava 200 grupos para a compra de 
automóveis e 154 grupos para a compra de imóveis.
• Receitas de prestação de serviços
As receitas de prestação de serviços de consórcio totalizaram no primeiro semestre 
de 2018 R$ 146,3 milhões, com redução de R$ 0,9 milhão ou 0,6% em relação ao 
segundo semestre do ano anterior.
• Lucro líquido e por cota
O lucro líquido totalizou no primeiro semestre de 2018 R$ 24,5 milhões, registrando 
aumento de R$ 4,5 milhões ou de 22,5% em relação ao segundo semestre do ano 
anterior. O lucro por cota foi de R$ 0,83 no primeiro semestre de 2018 e R$ 0,68 no 
segundo semestre do ano anterior.

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 gen-
tileza 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 2018 do jornal O Estado de São Paulo.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos corretores e clientes pelo apoio e pela con-
fiança demonstrados, e aos funcionários e colaboradores pela contínua dedicação. 
Aproveitamos também para agradecer às autoridades ligadas às nossas atividades, em 
especial aos representantes do Banco Central do Brasil (BACEN).

São Paulo, 13 de agosto de 2018
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por cota)

     Nota 1º Semestre 2º Semestre
     explicativa de 2018 de 2017
Receitas financeiras ......................   5.143 7.189
 Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários ............   5.143 7.189
Outras receitas/
 (despesas) operacionais ..............   31.243 22.155
 Receitas de prestação de serviços ....  10 146.282 147.168
 Despesas de pessoal ......................  11 (43.941) (52.332)
 Outras despesas administrativas ......  12 (49.465) (52.776)
 Despesas tributárias .......................  13 (21.420) (21.681)
 Outras receitas operacionais ............   4.944 5.686
 Outras despesas operacionais ..........   (5.157) (3.910)
Resultado antes do imposto de
 renda e da contribuição social ......   36.386 29.344
Imposto de renda ..........................  7.2 (8.206) (7.950)
Contribuição social ........................  7.2 (3.080) (3.216)
Ativo fiscal diferido ........................  7.2 (621) 1.793
Lucro líquido do semestre .............   24.479 19.971
Quantidade de cotas (mil) .............   29.500 29.500
Lucro líquido por cota (R$) ............   0,83 0,68

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em milhares de reais)
     1º Semestre 2º Semestre
     de 2018 de 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre ..................................... 24.479 19.971
Depreciações ...................................................... 41 47
Lucro líquido ajustado ......................................  24.520 20.018
Aumento/(redução) de ativos e passivos .........  (8.977) (4.866)
Variação em títulos e valores mobiliários ................  (13.892) (18.104)
Variação em outros créditos .................................. 1.119 (1.238)
Variação em outros valores e bens ......................... - 105
Variação em obrigações sociais e estatutárias ..........  (3.169) 4.846
Variação em obrigações fiscais e previdenciárias ......  8.081 11.285
Variação em pagamentos a efetuar ........................ 2.458 1.902
Variação em diversas ........................................... 4.609 6.984
Caixa consumido pelas operações
Impostos sobre o lucro pagos ................................ (8.183) (10.646)
Caixa líquido gerado
 nas atividades operacionais ............................  15.543 15.152
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos ................................................ (15.000) (15.500)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento ...........................  (15.000) (15.500)
Aumento/(redução) nas disponibilidades.........  543 (348)
Disponibilidades no início do semestre .............  274 622
Disponibilidades no final do semestre ...............  817 274

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de reais)
     Nota Junho Dezembro
Passivo  explicativa de 2018 de 2017
Circulante ......................................   43.195 43.583
Outras obrigações ............................   43.195 43.583
 Sociais e estatutárias .....................  8.1 7.140 10.309
 Fiscais e previdenciárias .................  8.2 7.800 7.901
 Provisão para pagamentos a efetuar .  8.3 26.315 23.857
 Diversas .......................................  8.4 1.940 1.516
Exigível a longo prazo ...................   75.345 71.161
Provisões para impostos e
 contribuições diferidas .....................  8.2 317 318
Outras obrigações ............................   75.028 70.843
 Diversas .......................................  8.4 75.028 70.843
Patrimônio líquido .........................  9 77.396 67.917
Capital social ...................................   29.500 29.500
Reserva de reavaliação......................   274 276
Outros ajustes de avaliação patrimonial   498 498
Reservas de lucros ............................   37.643 37.643
Lucros acumulados ...........................   9.481 -
Total do passivo e
 do patrimônio líquido ...................   195.936 182.661

     Nota Junho Dezembro
Ativo  explicativa de 2018 de 2017
Circulante ......................................   182.970 169.148
Disponibilidades ...............................   817 274
Títulos e valores mobiliários ...............   177.013 163.121
 Cotas de fundos .............................  5 177.013 163.121
Outros créditos ................................  7 5.140 5.753
 Rendas a receber ...........................   366 901
 Diversos .......................................   4.774 4.852
Realizável a longo prazo ................   12.056 12.562
Outros créditos ................................  7 12.056 12.562
 Diversos .......................................   12.056 12.562
Permanente ...................................   910 951
Investimentos ..................................   135 135
Imobilizado de uso ...........................   670 670
Instalações ......................................   668 668
(-) Depreciações acumuladas .............   (563) (522)
Total do ativo ................................   195.936 182.661

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais)

  Nota Capital Reserva de Reservas Outros resultados Lucros Total do
  explicativa social reavaliação de lucros abrangentes acumulados patrimônio líquido
Saldos em 30 de junho de 2017 ..................   29.500 278 25.518 593 7.652 63.541
Realização da reserva de reavaliação ..............   - (2) - - 2 -
Outros ajustes de avaliação patrimonial ...........   - - - (95) - (95)
Lucro líquido do semestre ..............................   - - - - 19.971 19.971
Destinação:
  Dividendos intermediários (R$ 0,53 por cota)  9 c - - - - (15.500) (15.500)
  Reserva de lucros .......................................  9 b - - 12.125 - (12.125) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ...........   29.500 276 37.643 498 - 67.917
Realização da reserva de reavaliação ..............   - (2) - - 2 -
Lucro líquido do semestre ..............................   - - - - 24.479 24.479
Destinação:
  Dividendos intermediários (R$ 0,51 por cota)  9 c - - - - (15.000) (15.000)
Saldos em 30 de junho de 2018 ..................   29.500 274 37.643 498 9.481 77.396



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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
(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, tem como objetivo a administração de grupos de con-
sórcios 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 finan-
ceiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente 
para todos os períodos comparativos apresentados. Não houve no exercício de 2018 
alterações nas políticas contábeis relevantes.
2.1. Base de Preparação
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use julga-
mento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, entre outros, a de-
terminação: (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 Ad-
ministração em 13 de agosto de 2018.
2.1.1. Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras da Instituição foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas 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 Contá-
bil 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 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 demons-
tração 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 apropria-
das 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 exer-
cício, 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 resul-
tado 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 ati-
vos 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 investimentos 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 determina-
ções do BACEN. Os rendimentos dessas aplicações são incorporados ao fundo comum e 
ao fundo de reserva de cada grupo.
2.3.2. Direitos com Consorciados Contemplados
Registra os valores a receber a título de fundo comum e fundo de reserva dos consor-
ciados já contemplados.
2.3.3. Obrigações com Consorciados
Registra as obrigações com os consorciados em: (i) grupos em formação - valores rece-
bidos 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 contempla-
ções 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 apli-
cações financeiras, multas e juros moratórios retidos no grupo, multa rescisória retida, 
atualização de direitos perante consorciados contemplados, e atualização das obriga-
ções com consorciados não contemplados, cujo saldo líquido é rateado aos consorcia-
dos 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 respon-
sabilidades necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos.

...continuação

continua...

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS PARA OS 
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em milhares de reais)
     Nota Junho Dezembro
Ativo  explicativa de 2018 de 2017
Circulante ..........................................  3.747.862 3.629.895
Disponibilidades ..................................   1.690.416 1.642.732

 Depósitos bancários ..........................   152 41

 Aplicações financeiras ........................  6 1.690.264 1.642.691

Outros créditos ...................................   2.057.446 1.987.163

 Direitos com consorciados contemplados   2.057.446 1.987.163

Compensação ....................................  15.204.517 14.354.084
Previsão mensal de recursos

 a receber de consorciados ...................   81.527 78.629

Contribuições devidas ao grupo .............   7.892.594 7.455.135

Valor dos bens a contemplar .................   7.230.396 6.820.320

Total do ativo e contas
 de compensação ..............................  18.952.379 17.983.979
      Junho Dezembro
Passivo   de 2018 de 2017
Circulante ..........................................  3.747.862 3.629.895
Outras obrigações ...............................   3.747.862 3.629.895

 Obrigações com consorciados .............   1.426.232 1.382.380

 Valores a repassar ............................   42.373 42.444

 Obrigações por contemplações a entregar   1.430.207 1.391.567

 Recursos a devolver a consorciados .....   686.998 657.444

 Recursos do grupo ............................   162.052 156.060

Compensação ....................................  15.204.517 14.354.084
Recursos mensais a receber de consorciados   81.527 78.629

Obrigações do grupo por contribuições ...   7.892.594 7.455.135

Valores dos bens a contemplar ..............   7.230.396 6.820.319

Total do passivo e contas
 de compensação ................................  18.952.379 17.983.979

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS VARIAÇÕES NAS
DISPONIBILIDADES DE GRUPOS DE CONSÓRCIOS PARA OS SEMESTRES

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de reais)
      1º Semestre 2º Semestre

      de 2018 de 2017

Disponibilidade inicial ......................................   1.642.732 1.621.360

Depósitos bancários ............................................   41 1

Aplicações financeiras do grupo ............................   251.124 241.401

Aplicações financeiras vinculadas a contemplações ..   1.391.567 1.379.958

Recursos coletados...........................................   1.099.759 1.078.418

Contribuições para aquisição de bens ....................   752.315 744.397

Taxa de administração ........................................   145.297 146.002

Contribuição ao fundo de reserva ..........................   3.804 3.700

Rendimentos de aplicações financeiras ..................   35.816 46.451

Multas e juros moratórios ....................................   2.549 2.512

Prêmios de seguros ............................................   14.092 13.397

Custas judiciais ..................................................   237 185

Outros ..............................................................   145.649 121.774

Recursos utilizados ..........................................   (1.052.075) (1.057.046)

Aquisição de bens ...............................................   (692.243) (702.828)

Taxa de administração ........................................   (145.320) (145.990)

Multas e juros moratórios ....................................   (1.274) (1.266)

Prêmios de seguros ............................................   (13.993) (13.155)

Custas judiciais ..................................................   (71) (80)

Devolução a consorciados desligados ....................   (40.176) (59.287)

Outros ..............................................................   (158.998) (134.440)

Disponibilidade final .........................................   1.690.416 1.642.732

Representada por:

 Depósitos bancários .........................................   152 41

 Aplicações financeiras do grupo .........................   260.057 249.184

 Aplicações financeiras vinculadas a contemplações .   1.430.207 1.393.507

Disponibilidade final .........................................   1.690.416 1.642.732
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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 sustenta-
bilidade e valor, envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado, indepen-
dente 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 promovem o aculturamento dos colaboradores 
em todos os níveis hierárquicos.
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e conse-
quente 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 identi-
ficados, 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 de alto nível na Instituição, denominado Comitê de Risco 
Integrado. Este tem por atribuição assessorar a Alta Administração na aprovação de 
políticas institucionais e limites de exposição a riscos, analisar os riscos relevantes que 
lhe forem submetidos, assim como validar as ações de mitigação e estratégias para 
desenvolvimento contínuo dos processos de gestão de risco.
Em observância as 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 está disponível no “site” da Porto Seguro (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 oti-
mização do nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a sustentabilidade do ne-
gócio 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 moni-
toramento 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 regu-
latórios 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)
      Junho Dezembro
      de 2018 de 2017
   Sem Até Acima
Títulos para negociação  vencimento 1 ano de 1 ano Total (*) Total (*)
Cotas de fundos
LFTs .................................  - - 77.118 77.118 90.013
Cotas de fundos .................  66.286 - - 66.286 309
Operações compromissadas .  - 17.247 - 17.247 44.971
Títulos privados ..................  - 486 15.876 16.362 27.828
   66.286 17.733 92.994 177.013 163.121
(*) Os títulos classificados na categoria “Títulos para negociação” são classificados no 
ativo circulante, independentemente de sua data de vencimento.
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (GRUPOS DE CONSÓRCIO)
As aplicações financeiras dos grupos de consórcio são compostas exclusivamente por 
cotas de fundos de investimentos, classificadas como “Títulos para negociação”.
7. OUTROS CRÉDITOS (ADMINISTRADORA)
   Junho Dezembro
   de 2018 de 2017
Circulante
Créditos tributários diferidos (i) .................................  2.016 2.727
Adiantamentos administrativos ..................................  1.560 1.292
Bens retomados ......................................................  984 717
Taxa de administração a receber ...............................  366 901
Impostos a compensar .............................................  214 116
   5.140 5.753
Não circulante
Valores a receber em cobrança judicial (ii) ..................  9.158 9.111
Depósitos judiciais ...................................................  1.923 2.566
Créditos tributários diferidos (i) .................................  975 885
   12.056 12.562
(i) Vide nota explicativa nº 7.1.
(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 corres-
pondente está registrado em “Outras obrigações diversas” (vide nota explicativa nº 8.4).
7.1. Créditos Tributários Diferidos
    Dezembro   Junho
    de 2017 Constituição Reversão de 2018
Diferença temporária decorrente de:
Provisão participação nos lucros .................  2.303 - (772) 1.531
Provisão para riscos fiscais e obrigações legais 1.209 169 (19) 1.359
Outros ....................................................  100 2 (1) 101
    3.612 171 (792) 2.991
7.2. Reconciliação da Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social So-
bre o Lucro
   1º Semestre 2º Semestre
   de 2018 de 2017
Lucro antes do imposto de renda (IRPJ)
 e da contribuição social (CSLL) ................................  36.386 29.344
Alíquota vigente ......................................................  34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 
 (à taxa nominal) (A) ............................................  (12.371) (9.977)
Incentivos fiscais .....................................................  290 497
Participação nos lucros .............................................  - (258)
Outros ...................................................................  174 365
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre
 as diferenças permanentes (B) ............................  464 604
Total de imposto de renda e contribuição social (A+B) ..  (11.907) (9.373)

8. OUTRAS OBRIGAÇÕES (ADMINISTRADORA)
8.1. Sociais e Estatutárias
Refere-se, principalmente, a provisão de participação nos lucros a pagar.
8.2. Obrigações Fiscais e Previdenciárias
   Junho Dezembro
   de 2018 de 2017
Circulante
PIS e COFINS..........................................................  2.351 2.205
Imposto de renda e contribuição social .......................  2.091 1.255
Encargos sobre folha de pagamento ...........................  1.625 2.800
ISS  .......................................................................  1.224 1.151
Outros ...................................................................  509 490
   7.800 7.901
Exigível a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social .......................  257 257
Outras ...................................................................  60 61
   317 318
8.3. Provisão para Pagamentos a Efetuar
   Junho Dezembro
   de 2018 de 2017
Comissões ..............................................................  8.781 8.332
Encargos trabalhistas ...............................................  8.498 6.604
Fornecedores ..........................................................  5.368 4.749
Valores a pagar a sociedades ligadas (*) ....................  2.672 2.758
Contas a pagar ........................................................  996 1.414
   26.315 23.857
(*) Vide nota explicativa nº 14.
8.4. Diversas
   Junho Dezembro
   de 2018 de 2017
Circulante
Fornecedores ..........................................................  1.940 1.516
   1.940 1.516
Exigível a longo prazo
Consorciados - recursos não procurados (i) .................  60.346 56.944
Recursos pendentes de receb. judiciais (ii) ..................  10.143 9.111
Provisão para processos judiciais (iii) .........................  4.230 3.778
Outros ...................................................................  309 1.010
   75.028 70.843
(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 7.
(iii) Vide nota explicativa nº 8.4.1.
8.4.1. Provisões e Contingências Cíveis e Trabalhistas
Adicionalmente às provisões registradas, existem passivos contingentes para proces-
sos judiciais cíveis, com os mesmos tipos de pedidos das ações provisionadas (danos 
morais, materiais, corporais e sucumbência), no montante em riscos de R$ 3.862 (R$ 
2.373 em 31 de dezembro de 2017) para os quais, com base na avaliação dos advoga-
dos 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$ 627 (R$ 680 em 31 de 
dezembro de 2017) 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.
9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital Social
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o capital social de R$ 29.500 é 
representado por 29.500.000 (unidades) cotas, totalmente subscrito e integralizado.
(b) Reservas de Lucros
As reservas de lucros são constituídas e tem como finalidade preservar a integridade 
do patrimônio líquido, evitando a descapitalização resultante da distribuição de lucros 
não realizados.
(c) Dividendos
A Ata da Reunião Ordinária de Sócios da Instituição realizada em 29 de março de 2018 
aprovou a distribuição antecipada de lucros no valor de R$ 15.000, com base em valo-
res auferidos neste período. Os dividendos foram pagos na mesma data da aprovação.
10. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Refere-se à receita com taxa de administração dos grupos de consórcio em andamento.
11. DESPESAS DE PESSOAL
   1º Semestre 2º Semestre
   de 2018 de 2017
Salários e encargos ..................................................  22.918 25.598
Comissões de funcionários ........................................  10.765 13.660
Benefícios ...............................................................  7.804 7.351
Participações nos resultados .....................................  2.353 5.639
Outros ...................................................................  101 84
   43.941 52.332
12. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
   1º Semestre 2º Semestre
   de 2018 de 2017
Comissões ..............................................................  29.304 29.866
Processamento de dados e infraestrutura ....................  4.836 6.010
Localização e funcionamento .....................................  3.788 4.376
Serviços de terceiros ................................................  3.539 5.530
Custo corporativo ....................................................  1.902 1.913
Donativos e contribuições .........................................  950 202
Publicidade .............................................................  924 1.267
Outros ...................................................................  4.222 3.612
   49.465 52.776
13. DESPESAS TRIBUTÁRIAS
   1º Semestre 2º Semestre
   de 2018 de 2017
PIS e COFINS..........................................................  14.039 14.230
ISS ........................................................................  7.314 7.358
Outros ...................................................................  67 93
   21.420 21.681

continua...
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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 Con-
sórcios Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho 
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como a demons-
tração consolidada dos recursos de consórcios em 30 de junho de 2018 e as demons-
trações consolidadas das variações nas disponibilidades de grupos de consórcio para 
o semestre findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis 
e demais notas explicativas.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Instituição em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como a posição consolidada dos 
recursos de consórcios em 30 de junho de 2018 e das variações nas disponibilidades 
de grupos de consórcios para o semestre findo 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 Con-
tabilidade, 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 rela-
tório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Ad-
ministração 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 co-
nhecimento 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 causa-
da por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, 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 alter-
nativa 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 cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 de-
correntes 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 interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, 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 detec-
ção 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 pla-
nejarmos 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 razoabilida-
de 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 rela-
tório 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 finan-
ceiras, 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 aspec-
tos, 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, 27 de agosto de 2018

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

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA Filiada à

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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14. 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:
   Junho Dezembro
   de 2018 de 2017
Passivo
Porto Cia ................................................................  2.632 2.660
Outras ...................................................................  40 42
   2.672 2.702
   1º Semestre 2º Semestre
   de 2018 de 2017
Demonstração do resultado - despesas
Porto Cia ................................................................  15.453 15.343
Porto Saúde ............................................................  2.670 2.559
Outras ...................................................................  104 107
   18.227 18.009

14.1. 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$ 329 em 30 de junho de 2018 
(R$ 677 em 31 de dezembro de 2017).
15. RESUMO DAS OPERAÇÕES DE CONSÓRCIO
 Junho de 2018 Dezembro de 2017
   Autos  Autos
   nacionais Imóveis nacionais Imóveis
Quantidade de grupos administrados ...........  200 154 188 154
Quantidade de consorciados ativos .............  58.055 81.918 54.890 80.682
Quantidade de consorciados quitados ..........  10.992 18.212 11.331 18.327
Quantidade de consorciados desligados .......  31.672 86.365 31.584 84.711
Quantidade de consorciados contemplados...  36.882 54.832 32.055 51.541
Quantidade de bens entregues no exercício ..  4.853 2.962 8.310 6.146
Quantidade de bens a entregar...................  32.709 47.433 31.937 46.860
Quantidade de assembléias a realizar ..........  7.952 15.567 7.786 15.273
Taxa de inadimplência ............................... 11,41% 7,54% 10,79% 7,44%
16. OUTRAS INFORMAÇÕES - COMITÊ DE AUDITORIA
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as Demonstrações 
Financeiras de 30 de junho de 2018 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.
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