
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA RURAL SEGURADORA S/A 

Exercício do 1º semestre de 2011. 

 

Srs. Acionistas, 

 

A Rural Seguradora S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, coloca à 

disposição de V.Sas., para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos 

Auditores Independentes, relativos ao exercício do 1º semestre de 2011. 

 

MERCADO SEGURADOR 

 

O ano de 2010 e o 1º semestre de 2011 consolidaram a expectativa de crescimento expressiva 

do Mercado Segurador, com destaque principal para o Seguro Garantia que deverá manter 

essa evolução nos próximos anos. 

 

O Brasil deve se transformar num grande canteiro de obras, em função do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC e da realização dos três maiores eventos esportivos do 

mundo, a Copa das confederações de Futebol em 2013, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 

e os Jogos Olímpicos em 2016 na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Caberá ao Mercado demonstrar a sua capacidade de garantir a realização das obras de 

infraestrutura e a solução dos problemas que o Brasil tem na área de serviços, que permitam a 

realização de eventos desta envergadura. 

 

A Companhia, por decisão dos acionistas, alterou sua denominação social e sua identidade 

visual, a qual aguarda homologação da autarquia, passando assim a utilizar e compartilhar as 

estruturas físicas e de gestão das congêneres, Investprev Seguros e Previdência e Rural 

Capitalização. Com estas mudanças a Companhia passará a compor em uma única estrutura 

societária e organizacional, uma rica cesta de produtos e serviços, otimizando custos, e, em 

consequência obtendo maior eficiência. 

 

DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

 

A empresa teve no exercício do 1º semestre de 2011 um lucro líquido de R$ 708.010,14, dando 

início a seu processo de crescimento e consolidação no Mercado Segurador. 

 

CONTROLES INTERNOS 

 

A Sociedade, visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, alterada pela Circular 

SUSEP n° 363/08, mantem contrato de Auditoria Interna com a Fernando Motta & Associados 



Auditores Independentes, no intuito de aferir a manutenção de seus procedimentos de 

controles internos. 

 

Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento à Circular SUSEP n° 280/04 foram 

observados, estando a Sociedade resguardada por um sistema de controles internos em 

funcionamento, disponibilizado, via Intranet, para todos os colaboradores, contendo manuais, 

organogramas e fluxogramas que permeiam os processos e a estrutura da Sociedade, 

atendendo às determinações previstas neste normativo. 

 

O sistema de controles internos da empresa, voltado para a mitigação de riscos, visa à 

eficiência de suas operações, a geração de relatórios financeiros e a observância às normas 

internas e externas, sendo mantido em contínuo aprimoramento e considerado adequado ao 

porte e complexidade dos negócios. 

 

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

O grupo Rural vem promovendo treinamentos e palestras para todas suas empresas, 

envolvendo todos os níveis de colaboradores, utilizando-se de consultores externos, visando 

capacitá-los, de acordo com as determinações da Lei 9613. Este treinamento está inserido nas 

rotinas operacionais e faz parte integrante do programa de treinamento da área de Recursos 

Humanos. 

 

CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO SUSEP N° 227/2010 

  

O Conselho |Nacional de Seguros Privados – CNSP, em 06 de dezembro de 2010 editou a 

Resolução CNSP n° 227, que dispõe sobre Capital Mínimo e Plano Diretivo de Recuperação de 

Solvência das Entidades Seguradoras, de Previdência e de Capitalização, que entrou em vigor 

a partir de 01/01/2011. 

A Rural Seguradora possui Patrimônio Líquido compatível para atender aos referida disposição 

legal. 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

  

Em atenção à Circular SUSEP n° 424, de 29 de abril de 2011, e alterações posteriores, 

declaramos que a empresa possui capacidade financeira compatível com as suas operações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o exercício de 2011, aproveitando a perspectiva de crescimento do Mercado Segurador, a 

Rural Seguradora está lançando vários produtos e fazendo novas parcerias, visando se 



consolidar no segmento de seguro garantia, seguro patrimonial e seguro RCO, principalmente 

estando voltados ao mercado de operações de middle marketing, que formam um novo nicho 

no Mercado Segurador. 

  

Ao findar mais um semestre, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando 

as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na 

direção da Empresa.  

 

Aproveitamos para agradecer aos nossos clientes e aos nossos colaboradores, que 

contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, transformando em realidade os 

nossos ideais. 

 

 

 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2011. 

 

 

 

A Diretoria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstrações Financeiras 

Rural Seguradora S.A. 

30 de junho de 2011 
com relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos Diretores e Acionistas da 
Rural Seguradora S.A. 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Rural Seguradora S.A. (“Seguradora”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras  
 
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited 

Edifício Asamar 
Rua Paraíba, 1000 
10º Andar – Funcionários 
30130-141 – Belo Horizonte, MG, Brasil 
Tel:   (5531) 3055-7750 
Fax: (5531) 3055-7759 
www.ey.com.br 

http://www.ey.com.br
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Rural Seguradora S.A. 
 
Balanços patrimoniais  
30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

 
Notas 

explicativas 
 

06/2011  12/2010 
Ativo      
Circulante   37.079  17.431 

Disponível   34  378 
Caixa e bancos   34  378 

Aplicações 4 e 6  29.763  10.089 
Créditos das operações com seguros e resseguros   1.627  1.273 

Operações com seguradoras   89  89 
Operações com resseguradoras   765  770 
Outros créditos operacionais   773  414 

Ativo de resseguro – provisões técnicas   1.941  1.852 
Títulos e créditos a receber 7  3.705  3.830 

Títulos e créditos a receber   192  338 
Créditos tributários e previdenciários   68  46 
Outros créditos   3.445  3.446 

Custo de aquisição diferido 10  9  9 
Seguros   9  9 

Ativo não circulante   35.641  29.685 
Realizável a longo prazo   21.965  26.897 

Aplicações 4 e 6  12.429  17.501 
Títulos e créditos a receber 7  9.536  9.396 

Créditos tributários e previdenciários 13b  3.031  3.072 
Depósitos judiciais e fiscais   6.505  6.324 

Investimentos 8  13.106  1.672 
Participações societárias   13.039  1.605 
Outros investimentos   67  67 

Imobilizado 9  502  1.055 
Imóveis de uso próprio   24  577 
Bens móveis   461  477 
Outras imobilizações   17  1 

Intangível   20  2 
Outros intangíveis   20  2 

Diferido   48  59 
      
Total do ativo   72.720  47.116 
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Notas 

explicativas 
 

06/2011  12/2010 
Passivo      
Circulante   35.576  13.502 

Contas a pagar   1.320  2.117 
Obrigações a pagar   470  985 
Impostos e encargos sociais a recolher   10  21 
Encargos trabalhistas   31  32 
Impostos e contribuições   809  1.064 
Outras contas a pagar   -  15 

Débitos de operações com seguros e resseguros   510  411 
Operações com resseguradoras   4  4 
Corretores de seguros e resseguros   1  1 
Outros débitos operacionais   505  406 

Provisões técnicas – Seguros  10  33.746  10.974 
Danos   30.629  7.753 
Pessoas   3.117  3.221 

Passivo não circulante   7.754  7.826 
Contas a pagar   -  38 

Tributos diferidos   -  38 
Outros débitos   7.754  7.788 

Provisões judiciais 11  7.754  7.788 
Patrimônio líquido   29.390  25.788 

Capital social 12a  20.611  20.611 
Aumento/redução de capital (em aprovação) 12b  3.000  - 
Reserva de capital   2.927  2.927 
Reserva de reavaliação   3  3 
Reservas de lucros   2.177  2.177 
Ajustes com títulos e valores mobiliários   (36)  70 
Lucros acumulados   708  - 

      
      
      
      
      

Total do passivo   72.720  47.116 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Rural Seguradora S.A. 
 
Demonstrações do resultado 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação) 
 
 

  Notas explicativas  06/2011  06/2010 
       
 Prêmios emitidos líquidos  15.355  2.909 

(-) Variações das provisões técnicas de prêmios  (69)  (87) 
(=) Prêmios ganhos 14a 15.286  2.822 
(-) Sinistros ocorridos 14a e 14b  (13.469)  (918) 
(-) Custo de aquisição 14c (224)  (569) 
(+) Outras receitas e despesas operacionais 14d  9  (296) 
(-) Despesas administrativas 14e  (2.003)  (1.284) 
(-) Despesas com tributos 14f  (846)  (594) 
(-) Resultado financeiro 14g 1.354  535 
(-) Resultado patrimonial  761  489 
(=) Resultado operacional  868  185 
(+) Ganhos ou perdas com ativos não correntes 14h  (102)  (126) 
(=) Resultado antes dos impostos e participações  766  59 
(-) Imposto de renda 13a  (34)  (7) 
(-) Contribuição social 13a  (24)  (5) 
(=) Lucro líquido do semestre  708  47 

     
(/) Quantidade de ações  195.731.463  175.220.361 
(=) Lucro líquido por ação – R$  0,0036  0,0003 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Rural Seguradora S.A. 
 
Demonstrações do resultado abrangente 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

06/2011 06/2010 
. 
Lucro líquido do semestre 708 47 

. 
Outros resultados abrangentes (106) 30 

Variação líquida no valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
     venda (176) 50 
Imposto de renda e contribuição social sobre resultados abrangentes 70 (20) 
. 

Resultado abrangente do semestre, líquido dos impostos 602 77 
. 
Resultado abrangente do semestre atribuível aos: 

Acionistas da empresa controladora 602 77 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Rural Seguradora S.A. 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 
 06/2011  06/2010 
Atividades operacionais     

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência, taxa 
de gestão e outras 592 2.990 
Recuperações de sinistros e comissões  - 172 
Outros recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e outros) 113 119 
Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões (413) (2.901) 
Pagamentos de despesas e obrigações  (775) (4.213) 
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (700) (394) 
Outros pagamentos operacionais (349) (266) 
Recebimentos de juros e dividendos 600 489 
Constituição de depósitos judiciais (33) (457) 
Resgates de depósitos judiciais - 16 
Caixa consumido pelas operações (965) (4.445) 
Impostos e contribuições pagos: (845) (739) 
Juros pagos - (11) 
Investimentos financeiros: 9.611 6.930 

Aplicações (22.376) (32.262) 
Vendas e resgates 31.987 39.192 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 7.801 1.735 
Atividades de investimento    

Pagamento pela compra de ativo permanente:   
Investimentos (11.300) - 

Recebimento pela venda de ativo permanente:   
Imobilizado 679 1.499 

Caixa líquido gerado / (consumido) nas atividades de investimento (10.621) 1.499 
Atividades de financiamento   

Aumento de capital  3.000 - 
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio (524) (3.775) 
Caixa líquido gerado / (consumido) nas atividades de financiamento 2.476 (3.775) 

   
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (344) (541) 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 378 836 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 34 295 
   
Redução nas aplicações financeiras – Recursos livres (344) (541) 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Rural Seguradora S.A. 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa--Continuação 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

Conciliação entre o lucro líquido e o caixa líquido gerado nas atividades operacionais 
06/2011 06/2010 

Lucro líquido do semestre 708 47 

(+) Depreciações e amortizações 70 145  
(+) Pagamento de dividendos 524 3.631 
(+/-) Outros ganhos ou perdas com ativos não correntes 102 126 
(-) Resultado positivo com equivalência patrimonial (134) - 
(-) Novas aplicações de longo prazo – DPGE - (1.000) 
(-) Recebimento de dividendos (627) (489) 

(=) Lucro ajustado 643 2.460 

(+/ -) Atividades operacionais 
Variação aplicações (14.602) 5.702 
Variação dos créditos das operações (354) 47  
Variação das provisões técnicas (89) - 
Variação de títulos e créditos a receber (15)  (2.315) 
Variação de contas a pagar (835)  (3.960)  
Variação de débitos de operações com seguros e resseguros 99  (56)  
Variação de depósitos de terceiros - (15)  
Variação de provisões técnicas – seguros e resseguros 22.772 279 
Variação de outros débitos (34)  (385)  
Variação de ajuste TVM (36) (30) 
Variação do DPVAT 344 - 
Outras variações (93) 8 
 

(=) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 7.801 1.735 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



 
 
 
Rural Seguradora S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Semestres findos em 30 de junho de 2010 e 2011 
(Em milhares de reais) 
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1. Contexto operacional 
 

A Rural Seguradora S.A. (doravante “Seguradora”), controlada pelo Banco Rural 
S.A.,é uma sociedade de capital fechado, com sede à Rua Rio de Janeiro, 927, 15º 
andar em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais – Brasil.  
 
A Seguradora foi constituída em 09 de setembro de 1974, e tem por objetivo social a 
exploração das operações de seguros de danos, incluindo o DPVAT, e pessoas em 
todo o território nacional.  
 
O Banco Rural S.A., controlador da Rural Seguradora S.A., firmou em 06 de maio 
de 2011 a venda de 95.834.219 ações ordinárias nominativas, que representam 
48,96% do capital social da Seguradora, junto à empresa Nova Geração 
Administração e Participação Ltda., ficando então, o Banco Rural S/A com 50,96% 
das ações da Seguradora e na posição de controlador acionário. A homologação 
desta venda está em processo de aprovação junto à SUSEP. 
 
A empresa Nova Geração Administração e Participação Ltda. outorga ao Banco 
Rural uma opção de recompra da totalidade das ações adquiridas, que poderá ser 
exercida se ficar constatado descumprimento do acordo operacional celebrado entre 
as partes, até o prazo máximo de trinta dias contados do encerramento do contrato. 
 
Por outro lado, cumpridos os termos do acordo operacional, o Banco Rural terá a 
faculdade de vender o saldo de ações, ficando a empresa Nova Geração 
Administração e Participação Ltda. obrigada a adquiri-las. Esta opção poderá ser 
exercida até no prazo máximo de trinta dias contados do encerramento do contrato. 
 
Em 2011 a Seguradora passou também a atuar com os produtos do ramo DPVAT, 
sendo que o plano previsto para o exercício de 2011 e para os próximos exercícios 
está no incremento no resultado operacional da Seguradora através da 
intermediação dessas operações. Esse evento está alinhado ao plano estratégico 
do Controlador que busca a expansão da participação desse negócio na estrutura 
do Grupo.  
 
A Rural Seguradora S/A está em fase de processo para alteração da denominação 
social para Investprev Seguradora S/A, conforme Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 10 de junho de 2011. Esta mudança encontra-se em fase de 
homologação na SUSEP. 
 
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Seguradora em 
12 de setembro de 2011. 

 



 
 
 
Rural Seguradora S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestres findos em 30 de junho de 2010 e 2011 
(Em milhares de reais) 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 

a) Declaração de conformidade 
 

Em 29 de abril de 2011, a SUSEP emitiu a Circular no 424 que dispõe sobre as 
alterações das normas contábeis a serem observadas pelas entidades abertas de 
previdência complementar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras 
e resseguradoras locais, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2010. 
Essa circular homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP nos 379/08, 
385/09, 406/09 e 408/10.  
 
Desta forma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os 
dispositivos da Circular SUSEP 424/11 e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 
 
A Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando 
atendem as seguintes premissas:  

 
 Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido 

no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da Seguradora; 
 Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; e 
 Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço. 

 
Todos os itens que não atendem ao exposto acima e, consequentemente, não 
satisfazem aos critérios estabelecidos pelo CPC 21 – Demonstração 
intermediária foram classificados como não circulantes. 
 
Desta forma, as cifras de períodos anteriores, apresentadas para fins de 
comparação, foram ajustadas pela Seguradora para efeitos comparativos, 
conforme demonstrado a seguir: 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras--
Continuação 

 
a) Declaração de conformidade--Continuação 

 

Ativo 
Apresentação 
Circular 379 Ajustes 

Apresentação 
Circular 424 

Circulante 17.431 - 17.431 
Disponível 378 - 378 

Caixa e bancos 378 - 378 
Aplicações 10.089 - 10.089 

Títulos de renda fixa 9.963 (a) (a) 
Outras aplicações 126 (a) (a) 

Créditos das operações com seguros e resseguros 3.125 (1.852) 1.273 
Operações com seguradoras 95 (a) (a) 
Operações com resseguradoras 3.497 (a) (a) 
Outros créditos operacionais 415 (a) (a) 
(-) Provisão para riscos de créditos (882) (a) (a) 

Ativo de resseguro - provisões técnicas - 1.852 1.852 
Títulos e créditos a receber 3.830 - 3.830 

Títulos e créditos a receber 338 - 338 
Créditos tributários e previdenciários 46 - 46 
Outros créditos 3.446 - 3.446 

Despesas de comercialização diferidas 9 - 9 
Seguros (b) (b) 9 

Ativo não circulante 29.685 - 29.685 
Realizável a longo prazo 26.897 - 26.897 

Aplicações 17.501 - 17.501 
Títulos de renda fixa 17.442 (a) (a) 
Outras aplicações 593 (a) (a) 
(-) Provisão para desvalorização (534) (a) (a) 

Títulos e créditos a receber 9.396 - 9.396 
Créditos tributários e previdenciários 3.072 - 3.072 
Depósitos judiciais e fiscais 6.324 - 6.324 
Outros créditos operacionais 2.800 (2.800) - 
(-) Provisão para riscos de créditos (2.800) 2.800 - 

Permanente 2.788 (a) (a) 
Investimentos 1.672 - 1.672 

Participações societárias 1.605 - 1.605 
Outros investimentos 411 (344) 67 
(-) Provisão para desvalorização (344) 344 - 

Imobilizado 1.055 - 1.055 
Imóveis 623 (46) 577 
Bens móveis 1.203 (726) 477 
Outras imobilizações 1 - 1 
(-) Depreciação (772) 772 - 

Intangível 2 - 2 
Outros intangíveis 2 - 2 

Diferido 59 - 59 
Despesas com sistema de computação 122 (a) (a) 
(-) Amortização (63) (a) (a) 

- 
Total do Ativo 47.116 - 47.116 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras--
Continuação 

 
a) Declaração de conformidade--Continuação 

 

Passivo 
Apresentação 
Circular 379 Ajustes 

Apresentação 
Circular 424 

Circulante 13.502 - 13.502 
Contas a pagar 2.117 - 2.117 

Obrigações a pagar 985 - 985 
Impostos e encargos sociais a recolher 21 - 21 
Encargos trabalhistas 32 - 32 
Impostos e contribuições 1.064 - 1.064 
Outras contas a pagar 15 - 15 

Débitos de operações com seguros e resseguros 411 - 411 
Operações com resseguradoras 4 - 4 
Corretores de seguros e resseguros 1 - 1 
Outros débitos operacionais 406 - 406 

Provisões técnicas - Seguros e resseguros 10.974 - 10.974 
Danos (b) (b) 7.753 
Pessoas (b) (b) 3.221 

Ramos elementares e vida em grupo 10.974 (a) (a) 
Sinistros a liquidar 10.671 (a) (a) 
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 303 (a) (a) 

Passivo não circulante 7.826 - 7.826 
Exigível a longo prazo 7.826 (a) (a) 

Contas a pagar 38 - 38 
Tributos diferidos 38 - 38 

Outros débitos 7.788 - 7.788 
Provisões judiciais - 7.788 7.788 
Provisões fiscais 4.519 (4.519) - 
Provisões trabalhistas 50 (50) - 
Provisões cíveis 3.219 (3.219) - 

Patrimônio líquido 25.788 - 25.788 
Capital social 20.611 - 20.611 
Reserva de capital 2.927 - 2.927 
Reserva de reavaliação 3 - 3 
Reservas de lucros 2.177 - 2.177 
Ajustes com títulos e valores mobiliários 70 - 70 

- 
Total do Passivo 47.116 - 47.116 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras--
Continuação 

 
a) Declaração de conformidade--Continuação 

 
 

Resultado do semestre 
Apresentação 
Circular 379 Ajustes 

Apresentação 
Circular 424 

  Prêmios emitidos líquidos 2.909 - 2.909 
Prêmios retidos 2.909 (a) (a) 
  Variações das provisões técnicas de prêmios (87) - (87) 
Prêmios ganhos 2.822 - 2.822 
  Sinistros retidos (918) - (918) 
  Despesas de comercialização (569) - (569) 
  Outras receitas e despesas operacionais (296) - (296) 
  Despesas administrativas (1.284) - (1.284) 
  Despesas com tributos (594) - (594) 
  Resultado financeiro 535 - 535 
  Resultado patrimonial 489 - 489 
Resultado operacional  185 - 185 
  Resultado não operacional (126) - (126) 
Resultado antes dos impostos e participações 59 - 59 
  Imposto de renda (7) - (7) 
  Contribuição social (5) - (5) 
Lucro líquido do semestre 47 - 47 

 
Explicação dos ajustes: 

 
a) Estas contas foram eliminadas da apresentação dos balanços patrimoniais e 

demonstração do resultado para a Circular 424/2011. 
b) Estas contas foram adicionadas à apresentação dos balanços patrimoniais 

para a Circular SUSEP 424/2011. 
 

A Seguradora definiu a data de 1º de janeiro de 2010 como a data de transição 
para os dispositivos da Circular SUSEP nº424/11 e os pronunciamentos 
técnicos (CPC). As demonstrações financeiras não sofreram ajustes 
significativos decorrentes da aplicação dos novos CPCs homologados pela 
SUSEP, vide comentários na nota explicativa nº 16. 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras--
Continuação 

 
b) Comparabilidade 

 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21 e 
instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial, utilizou-se as 
informações constantes no período findo imediatamente precedente (31 de 
dezembro de 2010), e para as demais peças, utilizou-se o mesmo período 
intermediário do ano anterior (semestre findo em 30 de junho). 

 
c) Continuidade 

 
A administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando 
normalmente e está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não 
tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. 

 
d) Base para mensuração 

 
i. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo 

histórico, com exceção dos seguintes itens materiais no balanço patrimonial; 
ii. Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; 
iii. Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da 

SUSEP. 
 

e) Moeda funcional e de apresentação 
 

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é 
a moeda funcional da Seguradora. Exceto quando indicado, as informações 
estão expressas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar 
mais próximo. 

 
A Seguradora não possui ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras--
Continuação 

 
f) Uso de estimativas e julgamentos 

 
A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as normas 
homologadas pela SUSEP exige que a Administração registre determinados 
valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as 
quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos 
futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas 
estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua 
determinação.  

 
Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Informações sobre áreas 
em que o uso de premissas e estimativas é significativo para as demonstrações 
financeiras e nas quais, portanto, existe um risco significativo de ajuste material 
dentro do próximo semestre financeiro estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas: 

 
 Nota 3.a – Contratos de seguros 
 Nota 3.c e 6 – Ativos financeiros 
 Nota 3.k – Provisões técnicas 
 Nota 3.l – Provisões judiciais. 

 
 
3. Principais políticas contábeis 
 

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados.  

 
a) Classificação dos contratos de seguros e de investimento 

 
As principais definições das características de um contrato de seguro estão 
descritas no pronunciamento técnico CPC 11 – Contratos de seguros, emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, por meio da Circular no. 424/11 estabeleceu 
critérios para identificação de um contrato de seguro. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

a) Classificação dos contratos de seguros e de investimento--Continuação 
 
A Seguradora classifica os contratos emitidos como contratos de seguro 
quando os contratos transferem risco significativo de seguro. Como guia geral, 
define-se risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios 
adicionais significativos ao segurado na ocorrência de um acontecimento futuro 
incerto específico que possa afetá-lo de forma adversa. Contratos de 
investimento são aqueles contratos que não transferem risco de seguro ou 
transferem risco de seguro insignificante.  

 
Nesse contexto, a Administração procedeu às devidas análises dos contratos 
emitidos com base nas normas supracitadas e não identificou contratos 
classificados como contratos de investimento. 

 
b) Caixa e equivalentes de caixa 

 
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras 
resgatáveis no prazo de 90 dias entre a data de aquisição e vencimento igual 
ou inferior a 90 dias e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado e que não afetem a vinculação com ativos garantidores. 

 
c) Instrumentos financeiros 

 
Ativos financeiros 

 
A Seguradora classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) 
Valor justo por meio do resultado, (ii) mantidos até o vencimento, (iii) 
disponíveis para venda e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação dentre 
as categorias é definida pela Administração no momento inicial e depende da 
estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 
 
Durante o período de divulgação a Seguradora possui ativos financeiros 
classificados apenas nas categorias “Mantidos até o vencimento”, “Empréstimos 
e recebíveis” e “Disponível para venda”. O registro desses ativos é descrito a 
seguir: 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

c) Instrumentos financeiros--Continuação 
 

Ativos financeiros--Continuação 
 

i. Ativos financeiros mantidos até o vencimento  
 

São classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a 
capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os 
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.  

 
ii. Ativos financeiros disponíveis para venda 

 
Compreende os ativos financeiros não classificados em nenhuma das 
categorias anteriores.  Após o reconhecimento inicial, eles são medidos 
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor 
recuperável são reconhecidas em outros resultados abrangentes e 
apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é 
baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é 
transferido para o resultado. 

 
iii. Empréstimos e recebíveis 
 

Compreendem os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos 
ou determináveis, porém não cotados em mercado ativo. Após 
reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método 
da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária, a variação 
cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de receitas ou 
despesas financeiras. A Seguradora possui as contas a receber líquidas e 
outros créditos classificados nessa categoria. 

 
iv. Determinação do valor justo 

 
Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou 
divulgação. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as 
premissas utilizadas na apuração dos valores justos estão divulgadas na 
nota explicativa n° 6. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

c) Instrumentos financeiros--Continuação 
 

Ativos financeiros--Continuação 
 

Redução ao valor recuperável (ativos financeiros) 
 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo 
financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos 
patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor 
entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo 
para o título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio 
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência 
objetiva de perda por redução ao valor recuperável. 
 
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do 
ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão da 
perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no 
resultado. 
 
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros 
disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassificação da perda 
cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio 
líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros 
resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de 
aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor 
justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável 
previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação 
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o 
qual tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros 
resultados abrangentes. 

 
Passivos financeiros 

 
Compreende, substancialmente, fornecedores, contas a pagar e as contas que 
compõem o grupo “débitos com operações de seguros”, que são reconhecidos, 
inicialmente, ao valor justo. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo 
custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização 
monetária e a variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no 
resultado quando incorridos.  
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

d) Investimentos 
 

Os investimentos da Seguradora no IRB são avaliados pelo método de custo. 
Os investimentos na Rural Capitalização S.A. são avaliados por equivalência 
patrimonial. Os demais investimentos referem-se a incentivos fiscais que são 
avaliados ao custo, deduzido de provisão para perda, quando aplicável. 

 
e) Imobilizado 

 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis de uso próprio, 
equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e veículos, assim como bens do 
DPVAT, que são registrados conforme informes apurados pela Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT. Os bens estão registrados pelo custo de 
aquisição e são depreciados pelo método linear, às taxas anuais de 4% para 
imóveis de uso, 10% para equipamentos de uso, móveis e utensílios e 
equipamentos de comunicação e segurança e de 20% para veículos e sistema 
de processamento de dados.  
 
Gastos subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou 
reconhecidos como um componente separado do ativo imobilizado, somente 
quando é provável que benefícios futuros econômicos associados com o item 
do ativo irão fluir para a Seguradora e o custo do ativo possa ser avaliado com 
confiabilidade. Quando ocorre a substituição de um determinado componente 
ou ‘parte’ de um componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. 
Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado 
do período conforme incorridos. 
 
O valor residual dos ativos e a vida útil dos ativos são revisados, e ajustados, se 
necessário, a cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo 
imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo for inferior 
ao valor contábil do ativo. 

 
f) Ativos intangíveis 

 
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil 
econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável 
sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período 
e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são 
revisados no mínimo ao final de cada exercício social. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

f) Ativos intangíveis--Continuação 
 

Marcas e patentes – os custos relacionados a marcas e patentes são 
reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição, com vida útil indefinida. 
 
Despesas com desenvolvimento para sistemas de computação – DPVAT – os 
valores são registrados conforme informes apurados pela Seguradora Líder dos 
Consórcios DPVAT. 

 
g) Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros 

 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
 
Pelas análises e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que 
não é necessária a constituição de uma provisão para redução ao valor 
recuperável de seus ativos não financeiros. 

 
h) Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test) 

 
Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP n° 410/10 a cada data de 
balanço deve ser elaborado o teste de adequação dos passivos (TAP) para 
todos os contratos em curso na data de execução do teste. Este teste é 
elaborado considerando-se como valor contábil todos os passivos de contratos 
de seguros deduzidos das despesas de comercialização diferidas e dos ativos 
intangíveis diretamente relacionados aos contratos de seguros. O TAP 
considera premissas atuais e a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa 
futuros. Caso seja identificada qualquer deficiência no teste, a Seguradora 
registra a perda imediatamente como despesa no resultado do período, 
primeiramente reduzindo os custos de aquisição (despesas de comercialização 
diferidas), ou outros ativos intangíveis, e posteriormente constituindo provisões 
adicionais aos passivos de seguros já registrados na data do teste.  
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

h) Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test)--Continuação 
 
Atualmente a receita de prêmios da Seguradora é pequena, referente a uma 
única apólice vigente no ramo 093 – Vida. Com isso, a respectiva Provisão de 
Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados – IBNR tenderá a zero, pois a receita 
mensal do ramo 093 – Vida é bastante reduzida. 

 
Com base no cenário acima a Seguradora entende que suas provisões técnicas 
são suficientes para a cobertura de eventos de perda futuros e, desta forma, 
não realizou o cálculo do teste de adequação dos passivos para o semestre 
findo em 30 de junho de 2011. 

 
i) Benefícios a empregados 

 
As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são reconhecidas 
pelo valor esperado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o 
serviço respectivo é prestado. 
 
A Seguradora oferece os seguintes benefícios aos empregados: planos de 
assistência médica, ticket refeição e alimentação, auxílio creche/babá e vale-
transporte. Adicionalmente, a Seguradora também oferece como benefício pós-
emprego, um curso de capacitação profissional limitado a 400 reais. 

 
j) Provisões técnicas  

 
As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as 
determinações e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, assim 
resumidas: 
 
A provisão complementar de prêmios – PCP é calculada “pro rata dia”, tomando 
por base as datas de início e fim de vigência do risco e o prêmio comercial 
retido, e prêmios líquidos recebidos, e o seu valor será a diferença, se positiva, 
entre a média da soma dos valores apurados diariamente no mês da 
constituição e a PPNG ou a RVNE constituída naquele mês e no mesmo ramo, 
considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou não, recebidos ou não. 
 
A provisão de sinistros a liquidar – PSL é constituída pela estimativa de 
pagamentos prováveis, líquido de recuperações, determinada com base nos 
avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e atualizada 
monetariamente nos termos da legislação vigente. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

j) Provisões técnicas--Continuação 
 

A provisão de prêmios não ganhos – PPNG é constituída pela parcela do 
prêmio retido correspondente ao período de risco a decorrer, calculado pelo 
método “pró-rata dia” e atualizada monetariamente, quando aplicável, de acordo 
com as normas da SUSEP. 
 
A provisão para insuficiência de prêmios – PIP é calculada com base em 
metodologia definida em Nota Técnica Atuarial, elaborada pelo atuário da 
Seguradora e tem como objetivo registrar eventual insuficiência da provisão de 
prêmios não ganhos em relação às expectativas de sinistros, despesas de 
comercialização e outras despesas operacionais. 

 
A Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – IBNR é calculada 
conforme a Circular SUSEP nº 283/2005. 

 
k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias  

 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios 
estabelecidos no pronunciamento técnico CPC no. 25 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações previstas na Circular 
SUSEP 424/11, sendo classificados nas seguintes categorias: 

 
 Contingências ativas – Não são reconhecidas nas demonstrações 

financeiras, exceto quanto da existência de evidências que propiciem a 
garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 

 
 Contingências passivas – São reconhecidas nas demonstrações 

financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da 
administração, for considerado o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança. 

 
 Obrigações legais – fiscais e previdenciárias – Referem-se a demandas 

judiciais por meio das quais estão sendo contestadas a legalidade e a 
constitucionalidade de tributos e contribuições. O montante discutido é 
quantificado, registrado e atualizado mensalmente. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

l) Apuração do resultado 
 

Os prêmios de seguros, os prêmios cedidos e os respectivos custos de 
comercialização são registrados quando da emissão da apólice ou fatura e 
reconhecidos no resultado de acordo com o regime de competência, 
observando o transcorrer da vigência do risco. 
 
Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resultado, no decorrer do 
prazo de vigência dos seguros. 
 
As receitas e os outros custos relacionados às apólices com faturamento 
mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao período de 
cobertura, são reconhecidas por estimativa, calculadas com base no histórico 
da emissão. Os valores estimados são ajustados e revertidos quando da 
emissão da fatura. 
 
Os saldos relativos aos riscos vigentes e não emitidos – RVNE foram 
calculados conforme na Circular SUSEP nº 282/2005. 
 
A “Provisão para Riscos de Créditos” é o valor calculado pela Administração 
para cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos. A provisão é 
calculada com base em estudo técnico que considera o histórico de perdas e 
riscos de inadimplência relativa a prêmios de riscos decorridos vencidos e não 
pagos. 
 
O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF a recolher, incidentes sobre os 
prêmios a receber, é registrado no passivo da Seguradora e é retido e recolhido 
simultaneamente ao recebimento do prêmio. 
 
As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 

 
m) Imposto de renda e contribuição social  

 
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 
tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente 
aos limites fiscais estabelecidos. A provisão para contribuição social foi 
constituída à alíquota de 15% sobre o lucro líquido ajustado pelos itens 
definidos em legislação específica. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

m) Imposto de renda e contribuição social--Continuação 
 
Os prejuízos fiscais de imposto de renda e bases negativas de contribuição 
social apurados em exercícios anteriores são compensados, respeitando-se o 
limite de 30% do lucro tributável, e constituídos créditos decorrentes de 
diferenças temporárias, prejuízos fiscais de imposto de renda e bases negativas 
de contribuição social, conforme demonstrado na nota 13. 

 
Em consonância com as determinações da SUSEP, os créditos tributários 
decorrentes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais de imposto de renda e 
bases negativas de contribuição social são reconhecidos contabilmente nos 
exercícios em que são gerados, ajustados pela provisão para perdas quando 
aplicável conforme demonstrado na nota 13b. 

 
 
4. Gerenciamento de riscos 
 

A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de 
suas operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos 
estratégicos e financeiros: 

 
 Risco de seguro; 
 Risco de crédito; 
 Risco financeiro: 
 Risco de mercado;  
 Risco de liquidez; e 
 Risco operacional. 

 
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas 
exposições, bem como os critérios adotados pela Seguradora na gestão e redução 
de cada um dos riscos acima mencionados. 
 
A Seguradora dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta 
por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e ações internas. A 
administração considera essa estrutura compatível com a natureza e complexidade 
dos produtos, serviços, processos e sistemas da Seguradora. 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 
A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta pelas 
seguintes áreas: 

 
 Departamento de controles internos; 
 Departamento de análise de subscrição de risco; 
 Departamento atuarial; 
 Auditoria interna. 

 
a) Risco de seguro 

 
A Seguradora define risco de seguro como o risco transferido por qualquer 
contrato onde haja a possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e 
onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de 
sinistro. Esse risco é influenciado pelos seguintes fatores: 

 
 Frequência e severidade dos sinistros; 
 Benefícios efetivamente pagos; e 
 Histórico dos sinistros de longo prazo. 

 
Neste sentido a Seguradora entende que o principal risco transferido para si é o 
risco de que os sinistros avisados e os pagamentos de benefícios resultantes 
desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de contratos de seguros. 
 
A gestão de riscos é realizada através de regras de subscrição rigorosamente 
seguidas pelas áreas de subscrição, técnica e operacional. Cada produto ou 
cotação deve seguir os preceitos estabelecidos no manual de subscrição, notas 
técnicas, condições gerais e contrato de resseguro, sempre observando os 
limites e alçadas pré-definidas. 
 
Em adição às ferramentas acima relacionadas, a Seguradora realiza operações 
com resseguradoras como parte do seu programa de redução de riscos. 
 
A concentração de riscos da Seguradora está no seguro de pessoas e seguro 
DPVAT em todo o território nacional. 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

b) Risco de crédito 
 

Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de 
resseguro como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a 
totalidade ou parte de suas obrigações contratuais para com a Seguradora. 
 
O risco de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos 
seguintes fatos: 

 
 Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou 

de suas parcelas por parte dos segurados; 
 
 Possibilidade de algum emissor de títulos privados não honrar com o 

pagamento previsto no vencimento; 
 
 Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos 

corretores quando as apólices forem canceladas; e 
 
 Colapso ou deterioração na capacidade de crédito dos cosseguradores, 

resseguradores, intermediários ou outras contrapartes. 
 

Gerenciamento de risco de crédito 
 

Para garantir que a exposição global ao risco de crédito seja gerenciada e 
controlada dentro das políticas estabelecidas, a Seguradora adota a estratégias 
de repasse de risco à resseguradoras.Para diminuir o risco de crédito de 
recuperação nas operações de resseguro, a Seguradora vem fazendo um 
trabalho junto ao IRB, para reduzir o aging de recuperação. 

 
Avaliação de rating das resseguradoras que operam com a Seguradora 

 
Resseguradora Rating Tipo de contrato 

IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. Sem Rating Facultativo 
 

A política de emissão de apólices considera todos os aspectos e políticas de 
qualidade na aceitação de risco de seguro, incluindo a análise de risco de 
crédito dos segurados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, através de 
ferramentas específicas de verificação de perfil de risco. 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

b) Risco de crédito--Continuação 
 

Avaliação de rating das resseguradoras que operam com a Seguradora--
Continuação 

 
Com relação aos ativos financeiros, a Seguradora optou por minimizar ao 
máximo o risco de crédito das contrapartes, pela escolha de ativos de 
baixíssimo risco. A carteira de investimentos é composta, em sua maioria, por 
títulos públicos federais, quotas de fundos de investimentos vinculados ao 
DPVAT (de instituições financeiras sólidas e com excelente classificação de 
risco), além de títulos privados (cujas instituições financeiras emissoras 
apresentam risco de crédito reduzido).  

 
Rating da carteira de aplicações 

 
 06/2011 12/2010 

Títulos 
Sem 

vencimento 
1 a 30 
dias 

31 a 180 
dias 

181 a 
360 dias 

Acima 
de 360 

dias 
Valor 

Contábil 
Valor 

Contábil 
I. Títulos disponíveis para venda 22.909 - 3.769 3.085 10.658 40.421 25.935 

AAA 22.780 - - - 10.599 33.379 15.787 
BBB - - 3.469 1.003 - 4.472 5.789 
brBBB- - - - 2.082 - 2.082 3.870 
BB - - 300 - - 300 304 
Sem rating 129 - - - 59 188 185 

III. Títulos mantidos até o vencimento - - - - 1.771 1.771 1.655 
BBB- - - - - 1.771 1.771 1.655 

Total geral 22.909 - 3.769 3.085 12.429 42.192 27.590 

 
Os ativos classificados na categoria “sem rating” representam apenas 0,45% do 
total dos ativos financeiros e são compreendidos, substancialmente, por 
aplicações não vinculadas à cobertura de provisões técnicas pertencentes ao 
IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, no montante de R$ 129 (R$ 126 em 
2010), e aplicações em incentivos fiscais, no montante de R$ 59 (R$ 59 em 
2010). 

 
c) Risco financeiro 

 
A Seguradora está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos pelos 
diversos ativos e passivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos 
associados aos instrumentos financeiros são: 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco financeiro--Continuação 
 
 Risco de mercado; e 
 Risco de liquidez. 

 
c.1) Risco de mercado 

 
Risco de mercado, que é aquele associado à possibilidade de ocorrência 
de perdas devido às oscilações nos preços de mercado dos ativos. 
 
Para avaliação do risco de mercado de seu portfólio de investimentos a 
Seguradora utiliza o modelo "Value at Risk (V@R)", sendo que sua 
parametrização é a seguinte: 

 
 Sem correlações; 
 Volatilidade paramétrica; 
 Nível de confiança de 95%; e 
 Período de reversão de 1 (um) dia. 

 
Análise de sensibilidade – Ativos financeiros 

 
Considerando que a carteira da Seguradora está 100% alocada no 
parâmetro CDI/SELIC, na presente análise de sensibilidade foi 
considerada como premissa básica a variação da taxa de juros. 
 
O teste de sensibilidade considera os efeitos isolados de cada fator de 
risco. Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados os 
ativos financeiros existentes na data-base do balanço. 
 
A tabela a seguir apresenta a mudança esperada destas variáveis e 
impactos potenciais sobre o patrimônio líquido e o resultado em 30 de 
junho de 2011: 

 
Impacto no PL 

    Fator de Risco 06/2011 12/2010 
  

Redução de 100bps na taxa de juros 29.307 625 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco financeiro--Continuação 
 

c.1) Risco de mercado 
 

Análise de sensibilidade – Seguros 
 

Os produtos de seguros apresentam como principal risco de negócio o 
valor das perdas ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões 
técnicas e prêmios recebidos.  
 
Há também incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões 
técnicas, quando estas são obtidas através de metodologias estatístico-
atuariais. Um exemplo disso é que o atual montante de sinistros 
estimados será confirmado apenas quando todos eles forem efetivamente 
liquidados pela Seguradora. 
 
O teste de sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o 
montante estimado de sinistros declarados no passivo da Seguradora, 
bem como no patrimônio líquido ajustado (PLA), quando alterada alguma 
das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída 
numa determinada data base. 

 
Cenário 01 – aumento de 5% nos sinistros líquidos 

 
O teste de sensibilidade realizado para a data base de 30 de junho de 
2011 foi aplicado sobre o ramo 088 – DPVAT, o qual representara 99% 
dos sinistros ocorridos na referida data. 
 
Com o nível de sinistralidade obtida no período de 2011 na Seguradora, 
utilizando-se da premissa de acréscimo de 5% para cada ramo de 
atuação, mantendo inalterada outras variáveis operacionais, obtém-se as 
seguintes projeções de redução no patrimônio líquido ajustado: 

 
Impacto sobre o 

Lucro líquido Ajustado 
Sinistros ocorridos – Ramo R$ % 
088 - Consórcio DPVAT 667 4,10% 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco financeiro--Continuação 
 

c.1) Risco de mercado--Continuação 
 

Cenário 02 – redução de 5% nos prêmios ganhos 
 

O teste de sensibilidade realizado para a data base de 30 de junho de 
2011 foi aplicado sobre o ramo 088 – DPVAT, o qual representara 99% 
dos prêmios ganhos na referida data. 
 
Com o nível de emissão obtida no período de 2011 na Seguradora, 
utilizando-se da premissa de decréscimo de 5% para cada ramo de 
atuação, mantendo inalterada outras variáveis operacionais, obtém-se as 
seguintes projeções de redução no patrimônio líquido ajustado: 

 
Impacto sobre o 

Lucro líquido Ajustado 
Prêmios ganhos – Ramo R$ % 

088 - Consórcio DPVAT (764) 4,69% 
 

Cenário 03 – aumento da sinistralidade 
 

Abaixo demonstramos o impacto no Patrimônio Líquido e no Resultado da 
Seguradora na hipótese de aumento em 5% na sinistralidade em 30 de 
junho de 2011: 

 
   Impacto no 

Fator de Risco   Sensibilidade PL Resultado 

Sinistralidade Aumento 
Como uma elevação de 5% na 

sinistralidade afetaria o semestre 28.769 93 
 

c.2) Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para 
investir na operação ou honrar seus compromissos. Ele é limitado pela 
reconciliação do fluxo de caixa, considerando também os passivos a 
pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atuariais para 
estimar os passivos oriundos de contratos de seguro. 
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4. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco financeiro--Continuação 
 

c.2) Risco de liquidez 
 
Dentro desse contexto, a Seguradora possui uma política criteriosa de 
comercialização visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre 
eles o risco de não recebimento do prêmio (inadimplência). 

 
No âmbito dos ativos financeiros, a Seguradora investe recursos em 
ativos financeiros cujos valores de mercado são amplamente conhecidos 
e confiáveis. Tais ativos são altamente líquidos e podem ser 
transformados em caixa rapidamente. 
 
A composição dos ativos financeiros por prazo e por título e os ativos 
financeiros designados a valor justo por meio do resultado estão 
apresentados na nota explicativa no. 6, de acordo com o vencimento dos 
títulos. 
 
A combinação das características de subscrição e dos ativos financeiros, 
mencionadas acima, tende a reduzir o risco de liquidez. 

 
d) Risco operacional 

 
Riscos operacionais são os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes 
de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e 
infra-estrutura e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e 
liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de 
padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. 
 
Na Seguradora, a gestão dos riscos operacionais envolve o mapeamento de 
procedimentos, elaboração de manuais operacionais, identificação e 
implementação de pontos de controle, visando à mitigação de riscos inerentes 
às atividades operacionais. 

 
Gestão de capital 

 
O principal objetivo da Seguradora em relação à gestão de capital é manter 
níveis de capital suficientes para atender os requerimentos regulatórios 
determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
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5. Aplicações 
 

a) Movimentação das aplicações por vencimento 
 

06/2011 12/2010 
Valor de mercado 

 
Sem 

vencimento  
Até 365 

dias  
Acima 

365 dias  
Valor 

contábil  
Custo mais 

rendimentos  
Valor de 
mercado 

Títulos disponíveis para venda  
LFT - Letras Financeiras do Tesouro - - 10.599 10.599 10.634 15.787 
CDB pós-fixado - 6.854 - 6.854 6.854 9.963 
(*) Quotas de fundos de investimento 22.780 - - 22.780 22.780 - 
(**) Outras aplicações 129 - 59 188 188 185 

Títulos mantidos até o vencimento  
Depósito a prazo com garantia especial - - 1.771 1.771 1.771 1.655 

            
Total 22.909 6.854 12.429 42.192 42.227 27.590 

Circulante 29.763 10.089 

Não circulante 12.429 17.501 
 

(*) Refere-se aos ativos garantidores das provisões técnicas do Seguro DPVAT. É composto 
por Fundo Itaú (R$ 7.593), Fundo Bradesco (R$ 7.593) e Fundo Banco do Brasil (R$ 7.594) 

 
(**) Este saldo refere-se, basicamente, a aplicações não vinculadas à cobertura de provisões 

técnicas pertencentes ao IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, no montante de R$ 129 
(R$ 126 em 2010), e aplicações em incentivos fiscais, no montante de R$ 59 (R$ 59 em 
2010). 

 
O valor de mercado das quotas de Fundos de Investimento Financeiro foi 
apurado com base nos informes mensais da Seguradora Líder do consórcio 
DPVAT. O valor de mercado dos títulos classificados para negociação foi 
calculado com base no “Preço Unitário de Mercado” em 30 de junho de 2011 e 
31 de dezembro de 2010, informado pela Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA.Os títulos mantidos até o 
vencimento foram avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos incorridos, em contrapartida do resultado. Os títulos públicos estão 
custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e os títulos 
privados na CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação. 

 
Não houve reclassificação entre as categorias de Títulos e Valores mobiliários 
em 2011 e 2010. 
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5. Aplicações--Continuação 
 

b) Movimentação dos saldos de aplicação financeira  
 

Saldo em 31 de dezembro de 2010 27.590 
Aplicações 45.667 
Resgates (32496) 
Rendimentos 1.564 
Ajuste TVM (133) 
Saldo em 30 de junho de 2011 42.192 

 
c) Hierarquia do valor justo 

 
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, 
utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como 
se segue: 
 
 Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo; 
 
 Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que 

cuja precificação é direta ou indiretamente observável.  
 
 Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um 

mercado observável. 
 

2011 2010 
Títulos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 
I. Títulos disponíveis para negociação   
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 10.599 - - 10.599 15.787 - - 15.787 
CDB pós-fixado - 6.854 - 6.854 - 9.963 - 9.963 
Quotas de fundos de investimento 22.780 - - 22.780 - - - - 
Outras aplicações - - 188 188 - - 185 185 
III. Títulos mantidos até o vencimento   

Depósitos a prazo com garantia especial - 1.771 - 1.771 - 1.655 - 1.655 
Total geral 40.233 1.771 188 42.192 25.750 1.655 185 27.590 

 
d) Instrumentos financeiros derivativos 

 
Em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 não havia contratos de 
derivativos em aberto. 
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6. Títulos e créditos a receber 
 

 06/2011  12/2010 
Direitos resultantes da venda de imóveis 168 - 
Depósitos judiciais e fiscais 6.505 6.324 
Créditos tributários de imposto de renda e contribuição social 
sobre diferenças temporárias (conforme nota explicativa no. 13b) 3.031 3.072 
(*) Bloqueios bancários por decisão judicial 1.192 1.192 
(**) Valores a receber de congêneres 2.247 2.247 
Imposto de renda e contribuição social a compensar 68 39 
Outros valores a receber 30 352 
Total 13.241 13.226 
   
Circulante 3.705 3.830 
Não circulante 9.536 9.396 

 
(*) Referem-se a valores bloqueados decorrentes de decisões judiciais de causas em andamento, 

sendo a maioria relacionada a causas cíveis. As obrigações legais e os eventuais passivos 
contingentes relacionados a estas causas estão provisionados, quando necessário, em “Sinistros a 
liquidar” e “Provisões judiciais”. 

 
(**) Referem-se a valores a recuperar de congêneres referente à honorários advocatícios como 

remuneração de êxito da apólice RD 002.816, obtido em ação de cobrança proposta pelo segurado 
SR Veículos Especiais Ltda. 

 





 
 
 
Rural Seguradora S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestres findos em 30 de junho de 2010 e 2011 
(Em milhares de reais) 
 
 

37 

8. Imobilizado 
 

 
(*) A variação no saldo de Edificações é explicada pela da alienação de quatro salas (nº 1303, 1304, 

1311 e 1312) situadas à Avenida Governador Agamenon Magalhães, no Edifício Empresarial 
Thomas Edson, em Recife/PE, que nas datas das transações (18/01/2011, 08/04/2011, 
12/01/2011 e 10/01/2011 respectivamente), apresentavam saldos líquidos de imobilizado de R$ 
37. 

 
(**) O valor registrado na linha “Outros” refere-se a títulos de clube e não possuem depreciação. 

 
Movimentação do imobilizado 

 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 1.055 
Adições – decorrentes do DPVAT 55 
Baixas (548) 
Depreciações (60) 
Saldo em 30 de junho de 2011 502 

 
  

 06/2011  12/2010   

 

Custo de 
aquisição 

(reavaliado) 

 

Depreciação 

 

Líquido 

 

Líquido  
Taxas anuais de 
depreciação % 

Terrenos  2 -  2 2  - 
(*) Edificações 40 (18)  22 575  4 
Equipamentos  694 (480)  214 214  10 
Móveis, máquinas e utensílios. 548 (301)  247 263  10 
(**) Outros 17 -  17 1  - 
Total 1.301 (799)  502 1.055   
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9. Provisões técnicas 
 

a) Detalhamento das provisões técnicas por ramo – Seguros 
 

PSL IBNR DCD 
Outras 

provisões  (*)  
  jun/11 dez/10 jun/11 dez/10 jun/11 dez/10 jun/11 dez/10 
Vida em grupo 2.566 2.585 110 184 - - - - 
Acidentes pessoais 358 352 82 100 6 6 - - 
Riscos diversos 1.934 1.921 1 1 - - - - 
Responsabilidade civil geral 2.212 2.161 8 8 - - - - 
Responsabilidade civil 
facultativo 10 13 - - - - - - 
Aeronáuticos 2.735 2.711 - - - - - - 
Transporte nacional 78 78 - - - - - - 
Transporte internacional 4 8 - - - - - - 
Garantia de obrigações 
públicas 383 378 6 6 - - - - 
Riscos de engenharia 137 131 - - - - - - 
Marítimos 20 25 - - - - - - 
Incêndio 215 208 - - - - - - 
Automóveis 68 65 - - - - - - 
Convênio DPVAT 21 20 - - - - - - 
Consórcio DPVAT 16.374 - 6.300 - 1 1 94 - 
Outros ramos 26 15 4 4 2 2 - - 
Total  27.141 10.671 6.511 303 9 9 94 - 
 
(*) Outras provisões refere-se basicamente a Provisões para Despesas Administrativas, no 

montante de R$ 94 em 2011. 
 
Em garantia das provisões técnicas foi oferecida parte substancial das 
aplicações, no montante de R$ 42.004 (R$ 27.405 em 31 de dezembro de 
2010), de acordo com os limites de diversificação e regras de direcionamento 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), apresentando uma 
suficiência de R$ 8.258 (R$ 16.431 em 31 de dezembro de 2010). 
 
A aplicação da Circular SUSEP 282/05, no cálculo da provisão de prêmios não 
ganhos relativa aos riscos vigentes mas não emitidos – RVNE, não gerou 
resultado a ser registrado em 30 de junho de 2011 (R$79 em 31 de dezembro 
de 2010). 
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9. Provisões técnicas--Continuação 
 

b) Movimentação das provisões técnicas - bruto e líquido de resseguro 
 

Provisões Técnicas – Seguro  12/2010 Constituições Reversões 
Baixa por 

pagamento 
Atualização 
monetária 06/2011 

  
Provisão de sinistros a liquidar 10.671 18.694 (3.033) (430) 1.239 27.141 
Provisão de sinistros ocorridos e não 
avisados – IBNR 303 7.678 (1.685) - 215 6.511 
Outras provisões - 102 (11) - 3 94 
Total das Provisões Técnicas 10.974 26.474 (4.729) (430) 1.457 33.746 

 
 
10. Passivos contingentes e obrigações legais  
 

a) Obrigações legais 
 

   Valor estimado pelos advogados (*) 

Contingências 
Quantidade 

de ações 
Probabilidade 

de perda 06/2011  12/2010 
      
(1) PIS  1 Possível 438 431 
(2) Contribuição social 1 Possível 1.508 1.487 
(3) DPVAT 1 Possível 2.161 2.112 
(4) INSS sobre comissões de  
    autônomos 1 Possível 497 489 

Total 4  4.604 4.519 
 

(*) A Seguradora constitui provisão para cada uma das obrigações legais acima listadas. 
 

(1) PIS - Majoração de alíquota - janeiro/96 a junho/96 
 

Refere-se a questionamento acerca da ampliação da base de cálculo do 
PIS promovida pela medida provisória nº 517/94 e posteriores reedições 
que, ao regulamentarem a Emenda Constitucional 10/96, determinaram a 
incidência da contribuição sobre outras parcelas que não apenas a sua 
receita bruta operacional. 

  
(2) CSL - Diferença de alíquota julho a dezembro/94  

 
A Seguradora questiona a diferença entre a alíquota da CSLL aplicável às 
instituições financeiras e equiparadas, nos moldes da Lei Complementar 
70/91, e a alíquota aplicável às demais pessoas jurídicas. 
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10. Passivos contingentes e obrigações legais--Continuação 
 

a) Obrigações legais--Continuação 
 

(3) DPVAT  
 

A Seguradora foi autuada pelo Fundo Nacional de Saúde sob o argumento 
de ausência de repasse de 50% dos valores arrecadados a título de 
DPVAT de maio, abril e agosto de 2001. A Seguradora ajuizou medida 
judicial para questionar a referida exigência, tendo efetuado depósito 
judicial no montante de R$ 3.562 (R$ 3.424 em dezembro de 2010) para 
suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão. Embora não 
tenha natureza tributária, o repasse em questão foi caracterizado como 
obrigação legal pela SUSEP, ocasionando a constituição da provisão 
contábil.  

 
(4) INSS sobre comissões de autônomos  

 
Refere-se a questionamento acerca da incidência de Contribuição 
Previdenciária sobre remuneração paga a corretores, instituída pela Lei 
complementar n° 84/96. 

 
Considerações adicionais acerca da anistia fiscal instituída pela Lei nº 
11.941/2009  

 
Com a instituição da anistia pela Lei nº 11.941/2009 (REFIS IV), a Seguradora 
efetuou a opção pelo pagamento à vista do débito constituído por meio do 
Processo nº 15504002771/2008-01 (NFLD 371181291) e a desistência do 
parcelamento ordinário de IRPJ e CSLL existente, com a sua migração para a 
nova modalidade de parcelamento.  
 
Em razão dos benefícios fiscais concedidos, o valor do débito relativo ao 
processo nº 15504002771/2008-01 (NFLD 371181291) foi reduzido para R$ 
1.525, sendo R$ 890 referentes ao valor principal do débito e R$ 635 referentes 
aos encargos moratórios. A Seguradora optou por realizar o pagamento do 
valor principal à vista e liquidar os juros moratórios com a utilização de créditos 
decorrentes de prejuízo fiscal. 
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10. Passivos contingentes e obrigações legais--Continuação 
 

a) Obrigações legais--Continuação 
 

Em relação ao parcelamento ordinário, o valor do saldo remanescente do 
débito, com os benefícios concedidos pela anistia para parcelamento em 180 
meses, foi reduzido para R$ 969, sendo R$ 526 referentes ao valor principal do 
débito e R$ 169 referentes aos encargos moratórios (juros moratórios). A opção 
pelo número de parcelas poderá ser alterada na data da consolidação do 
parcelamento.  
 
Estas provisões estão contabilizadas na rubrica “Provisão para outros 
impostos”. 

 
b) Contingências de sinistros, trabalhistas e cíveis 

 
A Seguradora é parte em algumas ações de natureza trabalhista e os pedidos 
referem-se basicamente à requisição de pagamento de horas extras e seus 
respectivos reflexos, além de diferenças de comissões sobre vendas de 
produtos As ações cíveis impetradas por segurados são relacionadas, em sua 
maioria, a questões envolvendo a existência de sinistro e cobertura securitária 
que são fatores determinantes do dever de pagar ou não. São realizados 
acompanhamentos periódicos para cada ação e a Administração, com base na 
opinião de seus consultores jurídicos, considera que os valores provisionados 
são suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões judiciais. 
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10. Passivos contingentes e obrigações legais--Continuação 
 

b) Contingências de sinistros, trabalhistas e cíveis--Continuação 
 
O quadro de processos em curso, de acordo com a avaliação dos advogados, é 
assim sumariado: 

 
 06/2011  12/2010 
Chances de 
ocorrência 

Valor 
reclamado  

Valor 
provisionado  

Quantidade 
de ações  

Valor 
reclamado  

Valor 
provisionado  

Quantidade 
de ações 

Sinistros            
Provável 16.315 20.890 75 22.850 8.955 75 
Possível (*) 21.942 2.181 63 1.680 - 66 
Remota 596 - 34 1.699 - 34 
Subtotal 38.853 23.071 172 26.229 8.955 175 
       
Trabalhistas       
Provável 134 50 1 134 50 1 
Possível 81 - 1 81 - 1 
Remota 278 - 1 278 - 1 
Subtotal 493 50 3 493 50 3 
       
Cíveis       
Provável 1.241 2.507 15 3.764 3.219 16 
Possível (*) 1.696 428 18 3.928 - 18 
Remota (*) 5.607 165 29 16.454 - 29 
Subtotal 8.544 3.100 62 24.146 3.219 63 
       
Total 47.890 26.221 237 50.868 12.224 241 

 
(*) Perda provável e perda remota com provisão, pois conforme análise do departamento jurídico 

interno da Seguradora há expectativas de perdas substancialmente relativas a honorários 
advocatícios. 
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10. Passivos contingentes e obrigações legais--Continuação 
 

As contingências foram movimentadas conforme quadro abaixo: 
 

Sinistros 06/2011  Sinistros  12/2010 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 8.955  Saldo em 30 de junho de 2010  8.008 
Novas constituições 14.356  Novas constituições  140 
Baixa da provisão  (145)  Baixa da provisão   (461) 

  Variação da reserva (1.183)    Variação da reserva  (46) 
Atualização monetária 1.088  Atualização monetária  1.314 
Saldo em 30 de junho de 2011 23.071  Saldo em 31 de dezembro de 2010  8.955 
      
Trabalhistas 06/2011  Trabalhistas  12/2010 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 50  Saldo em 30 de junho de 2010  45 
Atualização monetária -  Atualização monetária  5 
Saldo em 30 de junho de 2011 50  Saldo em 31 de dezembro de 2010  50 
      
Cíveis 06/2011  Cíveis  12/2010 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 3.219  Saldo em 30 de junho de 2010  3.511 
Novas constituições 142  Novas constituições  - 
Baixa da provisão  (360)  Baixa da provisão   (629) 

  Variação da reserva -    Variação da reserva  (85) 
Atualização monetária 99  Atualização monetária  422 
Saldo em 30 de junho de 2011 3.100  Saldo em 31 de dezembro de 2010  3.219 

 
 
11. Patrimônio líquido 
 

a) Capital social  
 

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 20.611 e está 
representado por 175.220.361 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 
correspondendo a um voto na assembléia geral. 

 
b) Aumento de capital (em aprovação) 
 

Em 30 de junho de 2011, através de Assembléia Geral Extraordinária, foi 
realizado o aumento de capital no montante de R$ 3.000, resultando em um 
adicional de 20.511.102 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. Este aumento encontra-se em fase de homologação na SUSEP.  

 
c) Reserva legal  
 

Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária 
brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para 
aumento de capital social.  
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11. Patrimônio líquido--Continuação 
 

d) Reserva estatutária 
 

Conforme previsto no artigo 39º do Estatuto Social a parcela remanescente dos 
lucros anuais, não destinada à constituição da reserva legal e a distribuição de 
dividendos, é transferida à conta de reserva estatutária. 

 
e) Dividendos  

 
Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro 
líquido do exercício ajustado de acordo com a lei societária e o Estatuto. Não 
foram propostos dividendos por inexistir intenção de distribuição. 

 
f) Capital mínimo requerido, patrimônio líquido ajustado e margem de solvência 

 
06/2011  12/2010 

Patrimônio Líquido 29.390  25.788 
(-) Participação em sociedades em empresas não financeiras (13.039)  - 
(-) Ativos Intangíveis  (20)  (2) 
(-) Ativos diferidos (48)  (59) 
(=) Patrimônio líquido ajustado (a) 16.283  25.727 

  
0,2 vezes a receita líquida de prêmios emitidos últ.12meses  3.253  764 
0,33 vezes a média anual do total dos sinistros retidos dos  
   últimos 36 meses  2.085 

 986 

(=) Margem de solvência (b) 3.253  986 
  

Capital base – CB 15.000  15.000 
Capital adicional de subscrição – CAS 374  1.165 
Capital adicional de credito – CACred 944  - 
Correlação (141)  - 
Capital mínimo requerido – CMR (c) 16.177  16.165 

  
Exigência de capital   
Patrimônio líquido ajustado (a) 16.283  25.727 
Exigência de capital – EC maior entre (b) ou (c) 16.177  16.165 
Suficiência de capital – R$ 106  9.562 
Suficiência de capital - % 0,65%  37,17% 
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11. Patrimônio líquido--Continuação 
 

g) Lucro por ação 
 

A tabela a seguir estabelece o cálculo do lucro líquido por ação para os 
semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 (em milhares, exceto o lucro 
líquido por ação):  
 

Movimentação na quantidade de ações durante o primeiro semestre de 2011 
  Média ponderada - ações 

Descrição Data Ações totais Básico Diluído 
Saldo no início do semestre 01/01/2011 175.220.361 175.220.361 175.220.361 
Emissão de novas ações 30/06/2011 20.511.102 20.511.102 113.951 
Saldo no final do semestre 30/06/2011 195.731.463 195.731.463 175.334.312 

 
06/2011 06/2010 

Lucro do semestre 708 47 
Lucro por ação - básico (em R$) 0,0036 0,0003 
Lucro por ação - diluído (em R$) 0,0040 0,0003 

 
 
12. Imposto de renda e contribuição social 
 

a) O imposto de renda e a contribuição social devidos sobre as operações do 
exercício e sobre as diferenças intertemporais decorrentes de adições e 
exclusões é como segue: 

 
  06/2011 06/2010 
 

 
Imposto de 

 
Contribuição Imposto de 

 
Contribuição 

 renda social renda Social 
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 766  766 59  59 
Alíquota vigente  25%  15% 25%  15% 
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota 

vigente (192)  (115) (15)  (9) 
a) Efeito do IRPJ e CSLL sobre as diferenças permanentes:       
 Participação em controlada 34  20 -  - 
 Multas indedutíveis (2)  - (48)  - 
 Dividendos recebidos 157  94 122  73 
 Outros -  - (10)  (6) 
b) Efeito do IRPJ e CSLL sobre as diferenças temporárias e 

prejuízos fiscais de períodos anteriores, para os quais não havia 
sido registrada provisão em virtude de não haver, naqueles 
períodos, firmes evidências sobre a realização:       

 Provisões indedutíveis (47)  (27) -  - 
 Outras adições/exclusões 9  - -  - 
 Tributos com exigibilidade suspensa -  - (56)  (63) 
 Crédito (Despesa) contabilizado (41)  (28) (7)  (5) 
        
 Compensação Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL 7  4 -  - 
 IRPJ e CSLL (34)  (24) (7)  (5) 
 Total (58)   (12)   
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12. Imposto de renda e contribuição social--Continuação 
 

Em 30 de junho de 2011 existiam saldos remanescentes de prejuízos fiscais no 
montante de R$2.488 (R$ 2.907 em 2010) e base negativa de contribuição social no 
montante de R$5.972 (R$ 6.522 em 2010), devidamente controlados na parte B do 
livro de apuração de lucro real da Seguradora, para os quais não foram constituídos 
créditos tributários no montante de R$1.518 (R$1.705 em 2010). 

 
b) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social 

diferidos 
 

 06/2011  06/2010 
 Imposto  Contribuição  Imposto  Contribuição 

Diferenças temporárias de renda  social  de renda  Social 
Provisão para recuperação de sinistros 3.682 3.682 3.682 3.682 
Provisão para contingências trabalhistas 50 50 46 46 
Provisões cíveis 3.100 3.100 3.059 3.059 
Tributos exigibilidade suspensa 498 - 480 - 
Outros 435 436 414 414 
Total da base de cálculo 7.765 7.268 7.681 7.201 
     
Alíquota 25% 15% 25% 15% 
     
Total do crédito tributário 1.941 1.090 1.920 1.080 
     
Total geral 3.031  3.000  

 
Durante os semestres findos em 30 de junho de 2011 de 2010, o crédito 
tributário foi movimentado como segue: 

 
 06/2011  06/2010 

Movimentação 
Imposto de 

renda  
Contribuição 

social  
Imposto 
de renda  

Contribuição 
social 

Saldo inicial 1.966 1.106 1.928 1.086 
Diferenças temporárias:     
   Constituição 5 2 105 62 
   Realização (30) (18) (113) (68) 
Saldo final 1.941 1.090 1.920 1.080 
     
Total geral 3.031  3.000  
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12. Imposto de renda e contribuição social--Continuação 
 

Com base no descrito na nota explicativa nº 1, e considerando que a Seguradora 
está atendendo cumulativamente às condições impostas pela regulamentação para 
fins de reconhecimento do ativo fiscal diferido, que são: histórico de rentabilidade e 
de realização dos créditos tributários nos últimos anos e estudo técnico 
demonstrando a viabilidade da geração de lucros tributáveis futuros, a 
Administração acredita ser factível a realização do Plano de Negócios por ela 
aprovado e, em consequência, a realização do ativo fiscal diferido constituído na 
Seguradora, nos próximos exercícios, conforme demonstramos abaixo a valor 
contábil e presente: 

 
06/2011 

  Realização do crédito de IR  Realização do crédito de CSLL  Total 

  
Valor 

contábil  
Valor 

presente  
Valor 

contábil  
Valor 

presente  
Valor 

contábil  
Valor 

presente 
             

2011  460 413 276 248 736 661 
2012  487 390 292 234 779 624 
2013  286 205 171 123 457 328 
2014  292 187 175 112 467 299 
2015  416 238 176 100 592 338 
Total  1.941 1.433 1.090 817 3.031 2.250 

   
  06/2010 
  Realização do crédito de IR  Realização do crédito de CSLL  Total 

  Valor contábil  Valor presente  Valor contábil  Valor presente  Valor contábil  
Valor 

presente 
             

2010  460 413 276 248 736 661 
2011  485 389 291 233 776 622 
2012  281 201 168 121 449 322 
2013  287 183 172 110 459 293 
2014  407 232 173 98 580 330 
Total  1.920 1.418 1.080 810 3.000 2.228 

 
 
13. Detalhamento de contas de resultado 
 

a) Principais ramos de atuação 
 

 Prêmios ganhos  Sinistros retidos  
Índice de 

sinistralidade (%)  
Índice de 

comissionamento (%) 
Ramos 06/2011  06/2010  06/2011  06/2010  06/2011  06/2010  06/2011  06/2010 

                
Acidentes pessoais -  1.226  (48)  (61)  75.353,15  4,94  - 20,35 
da em grupo -  1.595  (44)  (846)  9.634,79  53,06  3,43 20,04 
Consórcio DPVAT 15.286  -  (13.346)  -  87,31  -  1,47 - 
Outros  -  1  (31)  (11)  -  -  - - 
Total  15.286  2.822  (13.469)  (918)         
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13. Detalhamento de contas de resultado--Continuação 
 

b) Sinistros 
 

 06/2011  06/2010 
Indenizações avisadas – Administrativas (210) (885) 
Indenizações avisadas – Judiciais (6) 69 
Indenizações avisadas – Consórcio DPVAT (8.720) - 
Despesas com repasse do Consórcio DPVAT (1.493) - 
Recuperação de indenizações de resseguros - (191) 
Provisão sinistros ocorridos mas não avisados – Diretos 93 89 
Provisão sinistros ocorridos mas não avisados – Consórcio DPVAT (3.133) - 
Total (13.469) (918) 

 
c) Custo de aquisição 

 
 06/2011  06/2010 
     Acidentes pessoais -  (250) 
     Vida em grupo -  (319) 
     DPVAT (224)  - 
Total (224)  (569) 

 
d) Outras receitas e despesas operacionais 

 
 06/2011  06/2010 
Receitas    
Retrocessões  -  2 
Recuperação de processos judiciais 39  176 
Consórcio DPVAT 986  - 
Subtotal 1.025  178 

Despesas 
 
   

Despesas com apólices -  (206) 
Consórcio DPVAT (915)  - 
Retrocessões (39)  (17) 
Outras despesas operacionais  (62)  (251) 
Subtotal  (1.016)  (474) 
    
Total  9  (296) 
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13. Detalhamento de contas de resultado--Continuação 
 

e) Despesas administrativas 
 

 06/2011  06/2010 
Com pessoal próprio (166) (139) 
Com serviços de terceiros (148) (380) 
Com locação e funcionamento (119) (169) 
Com ações ajuizadas (281) (69) 
Com publicações legais (58) (72) 
Despesas com multas (26) (315) 
Despesas com participação sobre lucros (11) (10) 
Contribuição para entidade de classe (11) (10) 
Despesas administrativas do Consórcio DPVAT (875) - 
Outras (308) (120) 
Total (2.003) (1.284) 

 
f) Despesas com tributos 

 
 06/2011  06/2010 

COFINS (410)  (160) 
PIS (67)  (26) 
Taxa de fiscalização SUSEP (337)  (90) 
Outros impostos federais (13)  (299) 
Outros (19)  (19) 
Total (846)  (594) 

 
g) Receitas (despesas) financeiras 

 
Receitas 06/2011  06/2010 
Receitas com títulos de renda fixa – Públicos 850  709 
Receitas com títulos de renda fixa – Privados 714  565 
Receitas financeiras com operações de seguros 94  247 
Atualização monetária do Consórcio DPVAT 57  - 
Receita com depósitos judiciais e fiscais 148  119 
Receita com fundos de investimentos 1.151  - 
Outras receitas financeiras 1  18 
Subtotal 3.015  1.658 

Despesas 
 
   

Despesas sobre operações de seguros e resseguros  (308)  (792) 
Atualização monetária do Consórcio DPVAT (1.169)  - 
Atualização monetária de processos judiciais (156)  (303) 
Despesas financeiras de encargos sobre tributos (28)  (28) 
Subtotal  (1.661)  (1.123) 

   
Total  1.354  535 
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13. Detalhamento de contas de resultado--Continuação 
 

h) Perdas com ativos não correntes 
 

Resultado na alienação de bens do ativo permanente 37 - 
Outras receitas não correntes 6 3 
Despesas não correntes (145) (129) 
Total (102) (126) 

 
 
14. Transações com partes relacionadas 
 

Os saldos referentes às transações com partes relacionadas, efetuadas em 
condições normais acordadas entre as partes, são como segue: 

 
 06/2011  12/2010  06/2010 

 
Ativos 

(Passivos)  
Receitas 

(Despesas)  
Ativos 

(Passivos)  
Receitas 

(Despesas) 
Disponível – Banco Rural S.A. (1) 34  -  378  - 
Obrigações a pagar – Banco Rural S/A (2) -  -  (524)  - 
Obrigações a pagar – Investprev Seguros e Previdência S.A. (9)  (250)  -  - 

 
(1) A Seguradora possui contas correntes, com movimentação, no Banco Rural S/A. 
 
(2) Como este é seu maior acionista, em 2010 a Seguradora possuía valores a pagar referentes à 

dividendos apurados no exercício. 
 

A Seguradora não possui benefícios de curto e longo prazo, de rescisão de contrato 
de trabalho ou remuneração para seu pessoal-chave da Administração. 

 
 
15. Isenções adotadas e exceções obrigatórias 

 
As políticas contábeis descritas nas notas explicativas nº 2 e 3 foram utilizadas na 
preparação destas demonstrações financeiras relativamente ao semestre findo em 
30 de junho de 2011, na preparação da informação financeira comparativa para ao 
semestre findo em 30 de junho de 2010 e ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2010. 
 
Para os períodos anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de dezembro de 
2009, as demonstrações financeiras foram apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, normas complementares da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP e pronunciamentos técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 2008 e disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76, Lei nº. 11.638/07 e Lei 
nº. 11.941/09).  
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15. Isenções adotadas e exceções obrigatórias--Continuação 
 

As demonstrações financeiras para o semestre findo em 30 de junho de 2011 são 
as primeiras apresentadas considerando a aplicação integral dos CPCs 
homologados pela SUSEP. 
 
O CPC 37(R1) exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas 
nos padrões e interpretações do CPC e IASB em vigor na data de encerramento de 
sua primeira demonstração financeira, com aplicação na data de transição e durante 
todos os períodos apresentados nas primeiras demonstrações em CPC (aplicação 
de todas as normas). A Seguradora adotou todos os Pronunciamentos, Orientações 
e Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no que não contrariem os 
requerimentos do órgão regulador, consequentemente, as demonstrações 
financeiras estão de acordo com as exigências da Autarquia. 
 
O CPC 37(R1) determina as isenções obrigatórias e opcionais a serem 
consideradas no primeiro ano de adoção dos pronunciamentos contábeis.  Abaixo 
listamos a exceção adotada pela Seguradora: 
 
Avaliação de contratos de seguros 
 
A Seguradora adotou os requerimentos do CPC 11 – Contratos de Seguros, que 
permite a manutenção de certas práticas contábeis utilizadas anteriormente, após o 
cumprimento de certos requerimentos mínimos do CPC, tais como: classificação de 
contratos e teste de adequação dos passivos (“Liability Adequacy Test”), 
obrigatórios para os contratos que atendem a definição de “contrato de seguro” tal 
como definido naquele pronunciamento. A Administração aplicou as disposições 
transitórias do CPC11 para limitar aos últimos cinco anos as divulgações de 
informações sobre o desenvolvimento de sinistros. 
 
Ativo Imobilizado 
 
A Seguradora não avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo 
atribuído. 
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15. Isenções adotadas e exceções obrigatórias--Continuação 
 

Ativo Imobilizado--Continuação 
 

A adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a adoção de 
alternativas neles previstas está condicionada à aprovação prévia da SUSEP, por 
meio de ato normativo. Na data de emissão das demonstrações financeiras, a 
Seguradora decidiu não adotar de maneira antecipada as seguintes normas e 
interpretações que foram emitidas pelo IASB, mas que não entraram em vigor em 
30 de junho de 2011. É importante destacar que estas normas e interpretações não 
foram emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não se encontram 
aprovadas pela SUSEP: 

 
 IAS 12 (Revisada) "Imposto de renda": em vigor para períodos que comecem em 

01 de janeiro de 2012, alterou o conceito de recuperabilidade do imobilizado para 
investimento no Imposto Diferido. A alteração inclui a presunção de que a 
recuperação do valor de livro do imobilizado para investimento é realizada 
através de venda. Consequentemente, a CIN 21 "Imposto de Renda – 
Recuperação de ativos reavaliados não depreciáveis" deixou de ser aplicada 
para propriedades de investimento mensuradas a valor justo.  
 

 IFRS 7 (Revisada) "Instrumentos financeiros: informações a divulgar": em vigor 
para períodos que comecem em 01 de julho de 2011, permitindo aos usuários 
das demonstrações financeiras melhorarem sua compreensão das operações de 
transferência de ativos financeiros, incluindo possíveis efeitos de qualquer risco 
que remanescer com a entidade transferidora dos ativos. Também exige 
divulgações adicionais se uma quantidade relevante de transações de 
transferências é realizada no fim de um período.  
 

 IFRS 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros": em vigor para períodos que 
comecem em 01 de janeiro de 2013, o IASB publicou os requisitos sobre 
escrituração de passivos financeiros para completar a fase de classificação e 
mensuração do projeto do IASB para substituir a IAS 39 "Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e mensuração". Os novos requisitos referem-se ao 
tratamento da volatilidade nos ganhos ou perdas originados na mensuração das 
dívidas ao valor justo, e adotou-se a decisão de manter a mensuração ao custo 
amortizado para a maioria dos passivos. 
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15. Isenções adotadas e exceções obrigatórias--Continuação 
 

Ativo Imobilizado--Continuação 
 
A Seguradora não identificou ajustes no patrimônio líquido e resultado em 
decorrência das alterações promovidas pela Circular SUSEP nº 424/11. 
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