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Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, relativas ao 

às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo as normas expedidas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela SUSEP, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos 
Auditores Independentes.
Desempenho das Operações de Seguros 

seguradas.
Resultado do Exercício

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

o

Eventos Societários
o

Investimentos

Marketing

A Seguradora deu continuidade à sua parceria com a gEpark Estacionamentos, e os segurados do Bradesco Seguro Auto têm 

Premiações

teve melhor avaliação em relação ao pacote de coberturas. 
ranking do 

do Brasil.
Responsabilidade Socioambiental

socioambientais.

Riscos: operacional, crédito, mercado, legal e subscrição 
O Grupo Bradesco Seguros, em linha com os modelos adotados nos mercados Nacional e Internacional e em atendimento à 
legislação vigente, estruturou uma área independente de Estudos Atuariais e Gestão de Riscos que atende às melhores práticas 
de Governança Corporativa.
Estão inseridas, nesse contexto, as disseminações da cultura de gestão de riscos operacionais em vários níveis, a divulgação de 

aos riscos.

O Grupo Bradesco Seguros mantém níveis de capital de acordo com os requerimentos regulatórios. Nos termos da legislação 
l 

adicional para cobertura dos riscos de subscrição, de crédito, de mercado, legal e operacional. Até que o CNSP regule o capital 
adicional pertinente a todos os riscos previstos na legislação, o capital mínimo requerido deverá ser o maior valor entre a soma do 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo 
A Bradesco Auto/RE possui o compromisso permanente de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao 

Prevenção à Fraude

Dentro desse contexto, adota procedimentos de controles internos, tais como:

acompanhamento e apuração, quando cabível, das operações que possam apresentar irregularidades. 
Do mesmo modo, desenvolveu, publicou e revisou os materiais atinentes ao assunto, estimulando o constante e tempestivo 
treinamento dos colaboradores da Companhia sobre a matéria. 
Governança Corporativa 
Em consonância e adoção às melhores práticas de Governança Corporativa, dentre outras ações, o Grupo Bradesco Seguros 

elevados padrões de integridade e comportamento ético. 

Controles Internos e Compliance

frameworks de controles, como o COSO – 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission e o COBIT – Control Objetives for Information and Related 
Technology, que abrangem, respectivamente, aspectos de negócio e tecnologia. 

Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

proporção, que interrompa a continuidade de suas operações.
Segurança da Informação

e regulamentos de caráter interno e externo, que incidem em alterações nas instruções, riscos e controles de Segurança da 

Agradecimentos

Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Em milhares de reais)

ATIVO Nota 2011 2010
CIRCULANTE ...............................................................................................................  3.807.162  3.235.472 

Disponível .................................................................................................................  169.189  117.321 
 Caixa e bancos  ......................................................................................................
 Equivalente de caixa ..............................................................................................

Aplicações ................................................................................................................. 4  1.578.357  1.300.099 
Créditos das operações com seguros e resseguros ............................................  1.116.350  965.973 

 Prêmios a receber  ................................................................................................. 6
 Operações com seguradoras  ................................................................................
 Operações com resseguradoras  ........................................................................... 7
 Outros créditos operacionais  .................................................................................

Ativos de resseguro - provisões técnicas ............................................................. 7  492.312  456.763 
Títulos e créditos a receber .....................................................................................  19.491  18.988 

 ...................................................................................
 Créditos tributários e previdenciários  .................................................................... 9
 Outros créditos  ......................................................................................................

Outros valores e bens ..............................................................................................  41.996  36.841 
 Bens à venda  ......................................................................................................... 8
 Outros valores  .......................................................................................................  - 

Despesas antecipadas .............................................................................................  53.726  52.082 
Custos de aquisição diferidos ................................................................................ 17c  335.741  287.405 

 Seguros  .................................................................................................................
ATIVO NÃO CIRCULANTE .......................................................................................... 2.789.543  2.549.769
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................................................................. 2.112.636  1.962.811

Aplicações ................................................................................................................. 4 1.809.877  1.658.293
Ativos de resseguro - provisões técnicas ............................................................. 7  62.267  74.504 
Títulos e créditos a receber .....................................................................................  240.492  230.014 

 ...................................................................................
 Créditos tributários e previdenciários  .................................................................... 9

 ................................................................................... 10
 Outros créditos a receber  ......................................................................................

Investimentos ...........................................................................................................  593.851  554.204 
 .................................................................. 11

 Outros investimentos  .............................................................................................
Imobilizado ................................................................................................................ 12  34.296  23.582 

 Imóveis de uso próprio  ..........................................................................................
 Bens móveis  ..........................................................................................................

 .............................................................................................
Intangível ................................................................................................................... 13  48.760  9.172 

 Outros intangíveis  ..................................................................................................
 TOTAL DO ATIVO  ....................................................................................................... 6.596.705  5.785.241

PASSIVO Nota 2011 2010
CIRCULANTE .............................................................................................................. 3.976.627  3.622.446 

 Contas a pagar ........................................................................................................ 278.608  280.697
 Obrigações a pagar  .............................................................................................. 14
 Impostos e encargos sociais a recolher  ...............................................................
 Encargos trabalhistas  ...........................................................................................
 Impostos e contribuições  ...................................................................................... 15
 Outras contas a pagar  ..........................................................................................  - 

 Débitos de operações com seguros e resseguros .............................................  248.246  179.096
 Prêmios a restituir  .................................................................................................
 Operações com seguradoras  ...............................................................................
 Operações com resseguradoras  .......................................................................... 7c
 Corretores de seguros e resseguros  ....................................................................
 Outros débitos operacionais  .................................................................................

 Depósitos de terceiros  .......................................................................................... 16  63.787  61.377 
 Provisões técnicas - seguros  ............................................................................... 17  3.385.986  3.101.276 

 Danos  ...................................................................................................................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE .................................................................................... 679.491  576.664

 Contas a pagar ........................................................................................................ 55.309 33.693
 .................................................................................................. 18

 Provisões técnicas - seguros ................................................................................ 17  523.157  442.987 
 Danos  ...................................................................................................................

 Outros débitos ........................................................................................................  101.025  99.984 
 ................................................................................................ 19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................................................................... 20 1.940.587  1.586.131
 Capital social  ........................................................................................................
 Redução de capital em aprovação  .......................................................................  - 
 Reservas de reavaliação  ......................................................................................
 Reservas de lucros  ...............................................................................................

 ..............................................................
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................... 6.596.705  5.785.241

Nota 2011 2010 
Prêmios emitidos líquidos ......................................................................................... 25a
Variação das provisões técnicas ..............................................................................
Prêmios ganhos..........................................................................................................  3.859.990  3.563.358 
Receitas com emissão de apólices ..........................................................................
Sinistros ocorridos..................................................................................................... 25b
Custos de aquisição................................................................................................... 25c
Outras receitas e (despesas) operacionais ............................................................. 25d
Resultado com resseguro ......................................................................................... 25e  (67.625)  (50.714)
Receita com resseguro.................................................................................................
Despesa com resseguro...............................................................................................
Despesas administrativas ......................................................................................... 25f
Despesas com tributos .............................................................................................. 25g

 .................................................................................................. 25h
Resultado patrimonial ................................................................................................... 11
Resultado operacional ...............................................................................................  256.062  201.157 
Ganhos e perdas com ativos não correntes ............................................................  (51)  395 
Resultado antes dos impostos e participações ......................................................  256.011  201.552 
Imposto de renda.......................................................................................................... 26
Contribuição social ....................................................................................................... 26
Participações sobre o resultado ...................................................................................
Lucro líquido do exercício .........................................................................................  165.950  135.000 
Quantidade de ações ...................................................................................................

 ......................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

2011 2010
Lucro líquido do exercício .......................................................................................................    165.950   135.000 

 .......................................................................................

Companhia ..............................................................................................................................
Investida ..................................................................................................................................

 ..................................................................................................................
Total do resultado abrangente do exercício .......................................................................... 193.873 149.215

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Atividades operacionais 2011 2010
Recebimento de prêmios de seguro .........................................................................................
Recuperações de sinistros e comissões  .................................................................................

 ................................
Pagamentos de sinistros e comissões .....................................................................................
Repasses de prêmios por cessão de riscos  ............................................................................
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros ......................................
Pagamentos de despesas e obrigações  .................................................................................

 ............................................
Outros pagamentos operacionais .............................................................................................

 ........................................................................................
 ...........................................................................................

 ...............................................................................................
Pagamentos de participações nos resultados ..........................................................................

Caixa líquido gerado pelas operações ....................................................................................  117.719  220.753 
Impostos e contribuições pagos:
Imposto de Renda ....................................................................................................................
Contribuição Social ...................................................................................................................
PIS e COFINS ..........................................................................................................................
Outros .......................................................................................................................................

Aplicações ................................................................................................................................
Vendas e resgates ....................................................................................................................

Caixa líquido (consumido) nas atividades operacionais.......................................................  (56.041)  (135.072)
Atividades de investimento

Pagamento pela compra de ativo permanente .........................................................................
Investimentos ...........................................................................................................................  - 

 ............................................................................................................
Recebimento pela venda de ativo permanente ........................................................................
Investimentos ...........................................................................................................................  - 

 ...............................................................................................................................
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades de investimento ....................................  (60.028)  28.639 

Aumento de capital ...................................................................................................................
Distribuição de dividendos ........................................................................................................  - 

 .........................................................  167.937  200.000 
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa ..................................................................  51.868  93.567 

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................................................
 ...................................................................

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa ..................................................................  51.868  93.567 
Ativos livres no início do exercício ............................................................................................

 .............................................................................................
.......................................................... 264.877 245.128

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1.  Contexto operacional

ramos elementares em todo o território nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe, nº 

integrada no mercado, e os custos das estruturas operacional e administrativa comuns são absorvidos segundo a praticabilidade 

2.  Resumo das principais políticas contábeis

a.  Base de preparação

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

Balanço anteriormente  Balanço com 
divulgado

 Dezembro de 2010  Dezembro de 2010 
ATIVO
CIRCULANTE  3.352.161 (116.689)  3.235.472 

Créditos das operações com seguros e 
resseguros ..............................................................

  - 
Ativos de resseguro - provisões técnicas ...............  - 

 ....................................
ATIVO NÃO CIRCULANTE  2.412.386 137.383 2.549.769

Aplicações ..............................................................
Ativos de resseguro - provisões técnicas ...............  - 

 ....................................
 TOTAL DO ATIVO  5.764.547 20.694 5.785.241
 PASSIVO 
 CIRCULANTE  4.074.366  (451.920)  3.622.446 

Débitos de operações com seguros e resseguros .  
Provisões técnicas - seguros .................................

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  ................................  121.826 454.838 576.664
 ....................................................

Provisões técnicas - Seguros  ................................  - 
PATRIMÔNIO LÍQUÍDO ............................................. 1.568.355 17.776 1.586.131
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  .....  5.764.547 20.694 5.785.241

Saldo divulgado
anteriormente Saldo em

Dezembro de 2010 Dezembro de 2010
RESULTADO 
Prêmios de resseguros cedidos .................................  - 
Variação das provisões técnicas ................................
Prêmios ganhos........................................................ 3.375.065 188.293  3.563.358 
Receitas com emissão de apólices ............................  - 
Sinistros ocorridos ......................................................
Custos de aquisição ...................................................

 ................
Resultado com resseguro...........................................  - 
Lucro líquido .............................................................  135.000  -  135.000 

domiciliada no Brasil, 
b.  Base para avaliação e de apresentação

histórico, com exceção para:

c.  Moeda funcional 

 As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passivos 
monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para reais à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As 

d.  Uso de estimativas e julgamentos 
 

e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e 

f.  Disponível (Caixa e equivalentes a caixa)

g.  Aplicações

 

meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 

impactam o resultado do período. 

reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é 

perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou 

subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.

em outros resultados abrangentes.

resultado.

do risco por meio do 
i.  Provisão para riscos de crédito
 A Companhia reconhece uma provisão para riscos de crédito com base em estudo de perdas, baseada no histórico de 

j. Imobilizado

recuperável acumuladas, quando aplicável.

k.  Ativos intangíveis
 Softwares

impairment.
 Despesas de desenvolvimento interno de software são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar sua intenção e 

softwares
softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente 

impairment, 

 Despesas subsequentes com softwares

são incorridas.
l.  Outros valores e bens 

m. Ativos de resseguros

com os segurados.
rating mínimo, de 

impairment

n.  Custos de aquisição diferidos

anualmente para determinar se há alguma indicação de perda considerada permanente, que é reconhecida no resultado do 
período se o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável. 

p.  Provisões técnicas

riscos não decorridos dos contratos de seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes, 
mas não emitidos, é constituída na PPNG-RVNE. 

a caso, obtém-se a provisão IBNR.

Resseguros S.A.

regulação de sinistros, honorários de sucumbência, entre outros.

necessidade de constituição.

 os passivos de 

ativos intangíveis relacionados. 

do teste. Neste teste, os contratos são agrupados com base nos riscos similares ou quando o risco de seguro é gerenciado em 

relacio

q.  
 - são reconhecidos contabilmente quando a Administração possui total controle da situação ou quando 

como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 

são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente relevantes, e 

de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

r.  Benefícios a empregados

respectivo é prestado.

 Plano 
 

atuariais do PGBL estão integralmente cobertas pelo FIE correspondente.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

 Aumento/(redução) Reservas de reavaliação-  Reservas de lucros  Ajustes com 
 Capital  de capital em Imóveis próprios e de  Reserva  Reserva  títulos e valores  Lucros 
 social  aprovação  controladas  legal  estatutária  mobiliários  acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2010 ...........................  1.682.452  (793.889)  648  24.040  317.017  3.642  -  1.233.910 
Aumentos de capital: 

 ...........................................  -  -  -  -  - 
 ...........................................  -  -  -  -  -  - 

 .........  -  -  -  -  -  - 
Reserva de reavaliação: 

 .........................................................  -  -  -  -  -  - 
 ..............  -  -  -  -  -  - 

Lucro líquido do exercício  .....................................  -  -  -  -  -  - 
 ........  -  -  -  -  -  - 

Destinação do lucro líquido  ..................................  -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2010 .....................  1.888.563  (764.863)  644  30.790  413.145 17.852  -  1.586.131

Aumentos de capital: 
 ............................................  -  -  -  -  -  - 

 .........  -  -  -  -  -  - 
 .........  -  -  -  -  -  - 
 .........  -  -  -  -  -  - 
 ..........  -  -  -  -  -  - 

Reserva de reavaliação: 
 .........................................................  -  -  -  -  -  - 

 ..............  -  -  -  -  -  - 
Lucro líquido do exercício  .....................................  -  -  -  -  -  - 

 ........  -  -  -  -  -  - 
Destinação do lucro líquido  ..................................  -  -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2011 .....................  1.323.700  -  640  39.087  531.388 45.772  - 1.940.587
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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 O PGBL é

obrigação de pagamento adicional.

presente das obrigações atuariais está aplicado nos FIEs.

incorridos.
s.  Imposto de renda e contribuição social

t.  Resultado
 O resultado é apurado pelo regime de competência.

vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no início da cobertura do risco, em bases 
estimadas.

e do IRB - Brasil Resseguros S.A.

sendo reconhecida no resultado de acordo com as metas estipuladas pela Administração do Grupo Bradesco Seguros.
3.  Gerenciamento de riscos
a.  Introdução

mensuração e o gerenciamento de riscos. 

realidade do mercado brasileiro.

aspectos voltados à transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas.
 Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo 

escopo de Governança Corporativa que abrange desde a Alta Administração até as diversas áreas de negócios e produtos na 

estas atividades.
 O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoiado 

o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Essa instância denominada Comitê Executivo de Gestão de Riscos do 

de tolerância aos seus respectivos riscos e elabora planos de mitigação entre outras atribuições.

operacionais e estabelecimento de limites de exposição a riscos.
b.  Risco de seguro/subscrição 

destaca-se também o risco de subscrição que advém de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas 

Companhia.

de riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho. Além disso, a Superintendência Executiva de Estudos 
Atuariais e Gestão de Riscos, parte integrante da estrutura de gerenciamento de riscos, tem como uma de suas principais 
atribuições o desenvolvimento de modelo interno para o cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição.

Além disso, o 
registrado a título de provisões técnicas, considerando as premissas adequadas à realidade dos negócios em vigor.

práticas e procedimentos.
 A seguir, apresentamos um resumo dos principais riscos inerentes nas principais linhas de negócios de seguros de bens:

automóveis e acidentes pessoais passageiros;

 Resultados da análise de sensibilidade 
 Alguns resultados da análise de sensibilidade estão apresentados abaixo. Para cada cenário de sensibilidade, é demonstrado 

 Para os seguros de bens, a tabela abaixo apresenta o impacto no resultado e patrimônio líquido caso houvesse aumento na 

Impacto no resultado e patrimônio líquido após impostos e contribuições
Bruto de 

Resseguro
Líquido de 
Resseguro

Auto ..............................................................................................................................
Ramos elementares .....................................................................................................

ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou 
extrapolados a partir desses resultados.

 As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados. 

mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda de 
investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção. 

 Outras limitações nas análises de sensibilidade incluem o uso de movimentações hipotéticas no mercado para demonstrar o 

 Concentração de riscos
 Potenciais exposições são monitoradas analisando determinadas concentrações em alguns segmentos de negócio. O quadro 

abaixo mostra a concentração de risco no âmbito do negócio por segmento baseada no valor de prêmios. 
Prêmio Emitido Líquido  2011  2010
Auto .............................................................................................................................
Ramos elementares ....................................................................................................

 .........................................................................................................................

c.  Risco de crédito
 O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de 

 A

 A política de compra de resseguro e a aprovação dos resseguradores que integram os seus contratos competem à Diretoria 
Executiva, que observa, além dos requisitos mínimos legais e regulamentares, alguns outros parâmetros na escolha desses 

rating

 O prêmio cedido em resseguro, em relação ao prêmio emitido total, é relativamente pequeno, cabendo ressaltar que 
praticamente todas as carteiras de ramos elementares, exceto automóvel, possuem proteção de resseguro e, em sua maioria, 

 
Alguns resseguradores admitidos participam com menor percentual individual, mas todos possuindo rating

 O gerenciamento de risco de crédito da Companhia é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, 

 Esse gerenciamento de risco inclui o monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às 
 entre outras. 

estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de 

visando à apuração, à mensuração e ao cálculo do capital.

 2011 
Ativos Financeiros / Rating  AAA  AA  A  BBB  BB-  Sem rating  Total 
A valor justo por meio do 
resultado ......................................  1.130.771  12.019  181.352  14.200  2.635  3.228  1.344.205 

 ..
...  -  -  -  -  - 

 ......... - - - - -
Disponíveis para a venda ........... 2.040.816  -  -  -  -  3.213 2.044.029

...  -  -  -  -  - 
 ..  -  -  -  -  - 

 .........  -  -  -  -  - 
Caixa e equivalentes de caixa .... - -  -  -  - 169.189 169.189 

Gestão de Risco de Crédito do Banco Bradesco, para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o 
atendimento regulatório e aprimoramento nos processos de gestão. 

d.  Risco de liquidez 

de liquidação de seus direitos e obrigações.
 O conhecimento e o acompanhamento deste risco são cruciais, sobretudo para que a Companhia possa liquidar as operações 

em tempo hábil e de modo seguro.

Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de contratos de seguro. A qualidade dos 

e.  Risco de mercado

independente.

mitigação devidamente aprovados pela estrutura de governança.
 Gerenciamento do risco de mercado 

abaixo descritos, bem como pelo próprio Conselho de Administração.

Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros quando os limites são relacionados ao 
segmento de seguros. Posteriormente, são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

 A carteira da Companhia consiste em operações estruturais provenientes das diversas linhas de negócio de uma Companhia 
considerando, ainda, os seus respectivos hedges

recentes.
EVE

impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados pela área econômica do Banco Bradesco. Nesses 

Cenário

Fator de Risco
Choque de 1 ponto base para taxa de juros 

e 1% de variação para preços
Índice Bovespa em pontos ..............................................................

 ..................................................................
 ................................................................

 Fatores de Riscos 

Posição Taxa de Juros em Reais Índices de Preços Renda Variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
 .........

 ..........

Exposições sujeitas à 
variações de taxas de 

de taxas de juros

Exposições sujeitas à 
variação da taxa dos 

cupons de índices de 
preços

Exposições sujeitas à 
variação do preço de 

ações
f.  Risco operacional
 O risco o

 Gerenciamento do Risco Operacional
 A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, visando acompanhar a 

seguintes atribuições:

alocação de capital;

envolvidas no processo, bem como às revisões executadas anualmente.

perdas.

controle e mitigação do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo.

visando à melhoria contínua, às ações corretivas e às preventivas do Risco Operacional.
g.  Risco legal

pela Companhia. 

 A abordagem de todo o processo de gerenciamento do risco legal, mediante um software para a apuração, a mensuração 
e o cálculo do capital da Companhia, considerando os modelos estatísticos e adotando as melhores práticas de avaliações 
qualitativas e quantitativas.

h.  Gerenciamento de Capital
 O processo de gerenciamento de C

mercado securitário e com a dimensão da exposição a riscos do Grupo.
 O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado diariamente e visa assegurar que o Grupo Bradesco 

situações de normalidade de mercado, ou em condições extremas, em atendimento aos requerimentos regulatórios e/ou aos 
aspectos de Governança Corporativa.

características, representado por níveis adequados de capital em linha com o modelo interno.

spectivo órgão regulador. 
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4.  Aplicações 

2011 % 2010 %
Títulos a valor justo por meio do resultado .......................................... 1.344.205 39,67 1.185.834 40,08

 .......................................
 .............................. - -

Títulos disponíveis para venda .............................................................. 2.044.029 60,33 1.772.558 59,92
 .......................................

 .............................
 ...........................................................

 ........................................................ -
 ................................. - -

 ............ - -
Outras aplicações ................................................................................... - -

Total .......................................................................................................... 3.388.234 100,00 2.958.392 100,00

2011
1 a 30  

dias ou sem 
vencimento 31 a 180 

dias
181 a 360 

dias
Acima de 
360 dias

 Valor 
contábil

Valor 
investimento 
atualizado (i)

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo por meio do resultado . 1.097.012 20.242 48.057 178.894 1.344.205 1.344.205 -

Letras do tesouro nacional ............................ - - -
 .................. - - - -

 ........................ - -
 ............. - - - -

Notas do tesouro nacional ............................. - - -
 ..... - - - -

Depósito em garantia especial ...................... - - - -
Ações ............................................................. - - - -
Debêntures .................................................... - - -

Títulos disponíveis para venda ..................... 229.975 4.177 - 1.809.877 2.044.029 1.965.137 78.892
 ........................ - - - -

Ações ............................................................. - - -
Debêntures .................................................... - - -

 ........ - -
Notas do tesouro nacional ............................. - -
Outras aplicações .......................................... - - - -

Total ................................................................. 1.326.987 24.419 48.057 1.988.771 3.388.234 3.309.342 78.892
2010

1 a 30  
dias ou sem 
vencimento 

 31 a 
180 

dias
 181 a 

360 dias
 Acima de 

360 dias
 Valor 

contábil

Valor 
investimento 
atualizado (i)

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo por meio do resultado . 795.106 121.504 76.717 192.507 1.185.834 1.185.833 1

Letras do tesouro nacional ............................ - - -
 ........................ - -

Notas do tesouro nacional ............................. - -
 .............. - - - -

 ............... - - - -
 ..... - - - -

Debêntures .................................................... - - - -
Ações ............................................................. - - - -

Títulos disponíveis para venda ..................... 113.950 - 315 1.658.293 1.772.558 1.740.615 14.001
Ações ............................................................. - - -
Debêntures .................................................... - - - -

 ........ - - -
Letras do tesouro nacional ............................ - - - - -
Notas do tesouro nacional ............................. - -
Outras aplicações .......................................... - - - -

Total ................................................................. 909.056 121.504 77.032 1.850.800 2.958.392 2.926.448 14.002
(
c.  Cobertura das provisões técnicas

2011 2010
................................................................................................... 3.909.143 3.554.263

Total a ser coberto ................................................................................................................ 3.909.143 3.554.263
 ................................................

 .........................................
...........................................................

 ..................................................................................................................  -
 ...........................................................................................

 ..............................................................................................
 .............................................................................................

Ações......................................................................................................................................
Total ....................................................................................................................................... 3.989.640 3.684.704

d.  Hierarquia do valor justo

2011 2010
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Valor justo por meio do resultado  ............ 1.028.081 316.124 1.344.205 1.121.880 63.954 1.185.834
 ........... - -

 ........ - -
 ..................... - -

Letras do tesouro nacional ......................... - -
Notas do tesouro nacional .......................... - -
Depósito em garantia especial ................... - - - -
Ações .......................................................... - -
Debêntures ................................................. - -

 ........... - -
Disponíveis para venda .............................. 2.037.589 6.440 2.044.029 1.772.558  - 1.772.558

Ações .......................................................... - -
Debêntures ................................................. - -

 ..................... - -
Notas do tesouro nacional .......................... - -
Outros ......................................................... -  -

Total .............................................................. 3.065.670 322.564 3.388.234 2.894.438 63.954 2.958.392
e.  Movimentação das aplicações 

2011 2010
Saldo em 1º janeiro  ............................................................................................................ 2.958.392 2.339.690

 Aplicações ......................................................................................................................
 Resgates .........................................................................................................................
 Rendimentos ..................................................................................................................

 .......................................................................................................
Saldo em 31 de dezembro  ................................................................................................. 3.388.234 2.958.392

f.  Desempenho e taxas contratadas

Operação Quantidade
Data de

Vencimento
Tipo de

Compromisso
Valor de 

referência 2011  
Fundo de investimento
FIF RF Negocial  ................................. Venda
FIF RF Negocial  ................................. Venda
Total FIF RF Negocial ........................ (14.617)

 ............................................. Venda
 ............................................. Compra
 ............................................. Compra
 ............................................. Venda
 ............................................. Venda
 ............................................. IDI Compra
 ............................................. IDI Venda
 ............................................. IDI Compra

Total GBS FIM .................................... 163.306
Total  ................................................... 148.689
Resultado do período ........................ (2.338)

Data de Tipo de Valor de 
referência 2010 Operação Quantidade Vencimento Compromisso

Fundo de investimento
FIF RF Negocial  ................................. Venda
FIF RF Negocial  ................................. Compra
FIF RF Negocial  ................................. Venda
Total FIF RF Negocial ........................ 59.308

 ............................................. Compra
 ............................................. Venda
 ............................................. Compra
 ............................................. Compra
 ............................................. IDI Venda
 ............................................. IDI Compra
 ............................................. IDI Venda
 ............................................. IDI Compra
 ............................................. IDI Compra
 ............................................. IDI Venda
 ............................................. IDI Compra
 ............................................. IDI Venda
 ............................................. IDI Venda
 ............................................. IDI Compra

Total GBS FIM .................................... 121.552
Total  ................................................... 180.860
Resultado do período ........................ 1.792

6.  Prêmios a receber
a.  Ramos de seguro

2011 2010
Automóvel/RCF .....................................................................................................................

 .......................................................................
Compreensivo residencial .....................................................................................................
Riscos nomeados e operacionais..........................................................................................
Compreensivo empresarial....................................................................................................

 ............................................................................................................
Riscos diversos .....................................................................................................................
Crédito doméstico..................................................................................................................
Riscos de engenharia ............................................................................................................
Responsabilidade civil geral ..................................................................................................
Compreensivo condomínio ....................................................................................................
Outros ....................................................................................................................................
Prêmios a receber ............................................................................................................... 1.029.527 939.770

 ..........................................................................................
Total ...................................................................................................................................... 996.798 908.351

b.  Faixas de vencimento
2011 2010

A vencer:
 ............................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 .................................................................................................................

Total a vencer ....................................................................................................................... 938.580 843.508
Vencidos:

 ............................................................................................................................
 ...................................................................................................................

..........................................................................................................
Redução ao valor recuperável ..............................................................................................
Total vencidos ...................................................................................................................... 58.218  64.843
Total ...................................................................................................................................... 996.798 908.351

c.  Movimentação dos prêmios a receber
2011 2010

Saldo inicial em 1º de janeiro (*)  796.101 707.871

Saldo em 31 de dezembro (*) 858.357 796.101

7.  Operações com resseguro
a.  Composição 

2011 2010
Sinistros pagos a recuperar....................................................................................................
Outros créditos .......................................................................................................................
Provisão para risco de créditos ..............................................................................................
Operações com resseguradoras......................................................................................... 31.465  28.614
Sinistros a liquidar ..................................................................................................................

.....................................................
Provisão de prêmios não ganhos - Resseguro cedido ...........................................................
Ativos de resseguro – Provisões Técnicas ....................................................................... 554.579 531.267
Total ....................................................................................................................................... 586.044 559.881

b.  Movimentação 
2011 2010

Saldo em 1º janeiro  ............................................................................................................. 559.881 611.114
Constituição de provisões ......................................................................................................
Reversão de provisões ...........................................................................................................
Sinistros recuperados ...........................................................................................................

 .............................................................................
Outros .....................................................................................................................................
Saldo em 31 de dezembro  .................................................................................................. 586.044 559.881

c.  Composição por ressegurador
2011

Categoria
Prêmio Cedido  

(Nota 25e) Prêmio a Liquidar
Recuperação de 

sinistros (Nota 25e)
Sinistros a 

recuperar (Nota 7a)Resseguradores
IRB Brasil Resseguros S.A.... Local
Outros .................................... - -
Total ...................................... 234.923 95.466 128.045 34.682

2010

Categoria
Prêmio Cedido  

(Nota 25e) Prêmio a Liquidar
Recuperação de 

sinistros (Nota 25e)
Sinistros a 

recuperar (Nota 7a)Resseguradores
IRB Brasil Resseguros S.A.... Local
Outros .................................... - -
Total ...................................... 158.736 62.535 111.265 33.923

d.  Demonstração do percentual ressegurado
2011

Resseguro % Recuperação %
Ramo cedido cessão Sinistros cessão
Risco operacional/nomeado .......................................

 ................................................................
Outros .........................................................................
Total ........................................................................... 234.923 128.045

2010
Resseguro % Recuperação %

Ramo cedido cessão Sinistros cessão
Risco operacional/nomeado ......................................

 ...............................................................
Outros ........................................................................
Total .......................................................................... 158.736 111.265

8.  Bens a venda - Salvados
a.  Composição

2011 2010
Automóvel...............................................................................................................................
Ramos elementares ...............................................................................................................
Total ....................................................................................................................................... 41.982 36.841

b.  Aging-list
2011 2010

 ........................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ....................................................................................................................

 ..................................................................................................................
Total ....................................................................................................................................... 41.982 36.841

9.  Créditos tributários e previdenciários
2011 2010

Circulante
Não 

Circulante Total Circulante
Não 

Circulante Total
 ........... - -

Impostos a compensar ................
Total ............................................ 12.805 91.601 104.406 11.844 95.213 107.057

Saldo em 2010 Adições/Baixas Saldo em 2011
Provisão para riscos de crédito .................................................................

 ..........................................................
Provisão para contingências cíveis ...........................................................
Provisão para contingências trabalhistas ..................................................

 ......................... -
 ............................................................................................ -

Outros ........................................................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias .............. 88.518 (3.820) 84.698

2011 2010
INSS .......................................................................................................................................
Sinistros ..................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................
Cíveis e trabalhistas ...............................................................................................................
PIS ..........................................................................................................................................
IR e CSLL ...............................................................................................................................
Outros  ....................................................................................................................................

141.807 127.637
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11. Investimentos - Participações societárias

Atlântica 
Companhia 
de Seguros 

(a)

Bréscia 
Empreendi- 

mentos e 
Participações 

Ltda. (a) (c)

IRB Brasil 
Ressegu- 

ros S.A. 
 (a) (b) 

BSP Empreen- 
dimentos 

Imobiliários 
 S.A. (a) (c)

EABS Serviços 
de Assistência 

e Participações 
S.A. (a) Total

Dados - 31 de dezembro de 2011
Capital social ..................................... -
Quantidade de ações possuídas:

ON ................................................. - -
PN ................................................. - - - -

Percentual de participação ................ -
.................................... -

 .......................... -
 ................ - - -

Patrimônio líquido .............................. -
 ................................ -

Lucro líquido do exercício.................. -
Saldo do investimento em 1° janeiro 

de 2010 ........................................... 45.710 51.177 445.171 - 24.925 566.983
Redução de capital ............................ - - -

mobiliários ...................................... - - -
-

Resultado de equivalência patrimonial -
Saldo do investimento em 31 de 

dezembro de 2010 ........................ 27.152 46.022 453.108 - 27.484 553.766
Aquisição ........................................... - - - -

mobiliários ...................................... - - - -
Baixa.................................................. - - - -

próprio ............................................ -
Resultado de equivalência 

patrimonial ......................................
Saldo do investimento em 31 de 

dezembro de 2011 ......................... 28.130 - 473.549 60.146 31.501 593.326

12. Imobilizado

Custo de aquisição
Terrenos e 

imóveis Bens móveis
Outras 

imobilizações Total
Saldo em 31 de dezembro de 2010 ...........................
Aquisições .................................................................... -
Saldo em 31 de dezembro de 2011 ........................... 1.985 33.570 30.802 66.357

Depreciação
Terrenos e 

imóveis Bens móveis
Outras 

imobilizações Total
Saldo em 31 de dezembro de 2010 ........................... (235) (18.684) (6.014) (24.933)
Depreciação .................................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2011 ........................... (255) (21.358) (10.448) (32.061)
Total ............................................................................. 1.730 12.212 20.354 34.296

13. Ativos intangíveis

Custo de aquisição
Sistema de 

computação
Marcas e 
patentes

Outros 
intangíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2010 ......................... 12.433
Aquisição .................................................................... -
Saldo em 31 de dezembro de 2011 ......................... 42.694 9 14.180 56.883

Amortização
Sistema de 

computação
Marcas e 
patentes

Outros 
intangíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2010 ........................... - - (3.261)
.................................................................. -

Saldo em 31 de dezembro de 2011 ........................... (7.518) - (605) (8.123)
 ........................................................

Total ............................................................................. 35.176 9 13.575 48.760
14. Obrigações a pagar

2011 2010
 ................................................................................................

Participação nos lucros a pagar ............................................................................................
...............................................................

Fornecedores ........................................................................................................................
Outras obrigações .................................................................................................................
Total ...................................................................................................................................... 177.022 191.304

15. Impostos e contribuições
2011 2010

Imposto de renda....................................................................................................................
Contribuição social .................................................................................................................
COFINS ..................................................................................................................................
PIS ..........................................................................................................................................
Total ....................................................................................................................................... 22.623 18.192

16. Depósitos de terceiros
2011 2010

.............................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 .................................................................................................................
 ......................................................................................................................

Total ...................................................................................................................................... 63.787 61.377

17. Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos
a. Composição

2011 2010
Provisão de prêmios não ganhos  ........................................................................................
Provisão de sinistros a liquidar administrativo  .....................................................................

 .................................................................................
Provisão de IBNR  ................................................................................................................
Outras provisões ..................................................................................................................
Total das provisões  ........................................................................................................... 3.909.143 3.544.263

b. Movimentação das provisões técnicas de seguros 
2011 2010

Saldo em 1º janeiro  ............................................................................................................. 3.544.263 3.158.940
.........................................................................................

Subtotal em 1º janeiro  ......................................................................................................... 3.461.393 3.088.770
Constituição ............................................................................................................................
Sinistros pagos .......................................................................................................................

 ............................................................................................
 ................................................................................................ 

Subtotal em 31 de dezembro  .............................................................................................. 3.800.224 3.461.393
 ........................................................................................

Saldo em 31 de dezembro  .................................................................................................. 3.909.143 3.544.263
c. Movimentação dos custos de aquisição diferidos 

2011 2010
Saldo em 1º janeiro  ............................................................................................................ 287.405 238.591
Constituição ...........................................................................................................................
Reversões  ............................................................................................................................
Saldo em 31 de dezembro  ................................................................................................. 335.741 287.405

d. Desenvolvimento de sinistros 

contábeis.
 Sinistros brutos de resseguro

Ano de aviso do sinistro
Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Montante estimado para 
os sinistros       

 ...............
....... -

 .... - -
 .... - - -

 - - - -
 .. - - - - -

 .... - - - - - -
Estimativa dos sinistros 

na data-base (2011) ....... 1.874.098 1.576.505 1.585.868 1.000.755 2.010.103 2.385.506 2.630.295 13.063.130
Pagamentos de sinistros 

 .........................
Provisão de sinistros a 

liquidar ............................ 100.369 48.724 65.739 93.097 135.060 194.844 540.659 1.178.492

 Sinistros líquidos de resseguro
Ano de aviso do sinistro

Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Montante estimado para 

os sinistros       
 ...............

....... -
 .... - -
 .... - - -

 - - - -
 .. - - - - -

 .... - - - - - -
Estimativa dos sinistros 

na data-base (2011) ....... 1.638.078 1.401.369 1.376.028 836.236 1.760.401 2.226.547 2.434.366 11.673.025
Pagamentos de sinistros 

 .........................
Provisão de sinistros a 

liquidar ............................ 56.770 36.337 38.465 64.435 84.621 130.509 431.251 842.388
e. Aging de sinistros judiciais

Até 1 ano De 2 a 3 anos Acima de 4 anos Total (*)
Sinistro Bruto de Resseguro.............................
Sinistro Líquido de Resseguro .........................

f.  Desenvolvimento da provisão sinistro judicial
PSL Resseguros

Saldo do início do exercício ................................................................................................ 437.042 74.634
...........................................................................................................

 ..
Quantidade de ações pagas no exercício ..............................................................................

 ................................................................................
.......................................

...........................................................
 ........................................

Baixa da provisão por êxito ....................................................................................................
Baixa da provisão alteração de estimativas e probabilidades ................................................

 .....................................................
................................................................................................... 516.833 62.435

18. Tributos diferidos
2011 2010

............................................................
 .........................................................................

Reserva de reavaliação ..........................................................................................................
Total ....................................................................................................................................... 55.309 33.693

19. Provisões judiciais

provisionados. As principais questões são:
INSS - Vínculo de emprego

serviços.
INSS - Contribuição previdenciária

perspectiva de perda destes depósitos. Para os demais processos, a provisão é constituída com base no valor médio apurado 

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2010 .................................... 50.284 4.768 51.479 106.531
 Constituições ..........................................................
 Reversões ............................................................... -

............................................. - -
Saldo em 31 de dezembro de 2010 ......................... 57.608 3.916 38.460 99.984
Saldo em 1º janeiro de 2011 .................................... 57.608 3.916 38.460 99.984
 Constituições ..........................................................
 Reversões ...............................................................

............................................. - -
Saldo em 31 de dezembro de 2011 ......................... 64.594 3.365 33.066 101.025

Trabalhistas Cíveis
Saldo do início do exercício ............................................................................................... 3.916 38.460

..........................................................................................................
 .

Quantidade de ações pagas no exercício .............................................................................
 ................................................................................

......................................
 .................................................

.........................................
Baixa por êxito .......................................................................................................................

 ..........
 ..................................................................................................... 3.365 33.066

20. Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

escriturais, ordinárias e nominativas, sem valor nominal.
 De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido 

brasileira.

2011 2010
Lucro líquido do exercício ................................................................................................... 165.950 135.000
Constituição da reserva legal .................................................................................................

 .....................................................................................................
Base de cálculo dos dividendos ............................................................................................. 157.657 128.254
Dividendos propostos no exercício.........................................................................................

 ...................................................... 25,00% 25,00%

nominal. 

c. Reservas de reavaliação

d. Reserva legal

f. Movimentação de ações
Quantidade de ações em 31 de dezembro de 2010  ...................................................................................... 160.310

 .....................................................
Quantidade de ações em 31 de dezembro de 2011 ....................................................................................... 180.753

21. Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido

das sociedades seguradoras é composto por um capital base e um capital adicional baseado no risco de crédito. 

 

2011
Patrimônio líquido contábil ............................................................................................................................. 1.940.587
Participações diretas ..........................................................................................................................................
Despesas antecipadas .......................................................................................................................................
Ativos intangíveis................................................................................................................................................
Obras de arte......................................................................................................................................................
Patrimônio líquido ajustado  ........................................................................................................................ 1.244.748
Capital base........................................................................................................................................................
Capital adicional de risco de crédito ...................................................................................................................
Capital adicional de risco de subscrição ............................................................................................................

 ..............................................................................................
Capital mínimo requerido  ............................................................................................................................ 909.378
Margem de solvência ....................................................................................................................................... 761.515

 ............................................................................................................................................ 335.370

22. Benefícios a empregados
 Planos de Previdência Complementar

Previdência S.A.

23. Transações e saldos com partes relacionadas
Ativo / (Passivo) Receita / (Despesa)

2011 2010 2011 2010
Disponibilidades

 ................................................... - -
Valores a receber

 ................................. - -
 .......................................... - - -

Obrigações a pagar (i)
 ...................................................... - -
 .................................................... - -

 .......................................... - - -
 ......................................... - - -

Dividendos a receber 
............. - -

 .......................................... - -
 .......... - - -

 ...................... - - -
Dividendos a pagar

 ...................................................... - -
 ......................... - -

Cosseguro aceito
 ...................................................... - -

 ................................. - - -
Cosseguro cedido
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Ativo / (Passivo) Receita / (Despesa)
2011 2010 2011 2010

 ................................. - - -
Despesas com aluguéis

 ...................................................... - -
 .......... - -
 .......... - -

 ................................................. - -
 ............................................ - -

 . - -
 ......... - -

 ................................................... - -
Despesas com serviços de assistência 

 .. - -
Rateio das despesas administrativas (i)

 ...................................................... - -
Outras despesas (ii) 

 ................................................... -  -
Total  ......................................................................................................... 81.845 28.649 (300.749) (267.130)

Seguros. 

 Remuneração do pessoal-chave da Administração 

o Estatuto Social; e
 A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta dos Administradores, dentro do Plano de Previdência 

destinado aos Funcionários e Administradores do Grupo Bradesco Seguros.

Benefícios de curto prazo a Administradores 2011 2010
Proventos .............................................................................................................................
Encargos sociais ..................................................................................................................

 ..........................................
Total  ...................................................................................................................................... 23.516 15.925

para seu pessoal-chave da Administração.

24. Principais ramos de atuação
2011

Ramos Prêmios Ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Automóvel/RCF  ...............................................
Compreensivo residencial  ...............................

 ..
Riscos nomeados e operacionais ....................

 .............................................................
Compreensivo empresarial ..............................
Riscos diversos  ...............................................
Crédito doméstico ............................................

 ......................................
Responsabilidade civil geral  ............................
Demais  ............................................................
Total ................................................................. 3.859.990

2010
Ramos Prêmios Ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Automóvel/RCF  ................................................

 ..
Compreensivo residencial  ................................
Riscos nomeados e operacionais .....................
Compreensivo empresarial ...............................

 ..............................................................
 .......................................

Riscos diversos  ................................................
Crédito doméstico .............................................
Responsabilidade civil geral  .............................
Demais  .............................................................
Total .................................................................. 3.563.358

25.  Detalhamento das contas de resultado
a. Prêmios emitidos líquidos

2011 2010
Prêmios diretos......................................................................................................................
Prêmios de cosseguros aceitos.............................................................................................

......................................................................................................
Prêmios cedidos cosseguros.................................................................................................
Prêmios de retrocessões .......................................................................................................
Total ...................................................................................................................................... 4.050.089 3.774.050

b. Sinistros ocorridos 
2011 2010

Sinistros diretos .....................................................................................................................
Sinistros de cosseguros aceitos e retrocessões ...................................................................

 ...........................................................................................
Serviço de assistência ..........................................................................................................
Recuperação de sinistros ......................................................................................................
Salvados e ressarcimentos ...................................................................................................
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ............................................
Total ...................................................................................................................................... 2.482.972 2.500.751

c. Custos de aquisição
2011 2010

Comissões sobre prêmios emitidos........................................................................................
Comissões sobre prêmios cancelados ...................................................................................
Comissões sobre prêmios restituídos ....................................................................................
Comissões sobre prêmios de cosseguros cedidos ................................................................
Despesas com inspeção de riscos .........................................................................................

 ............................................................
.....................................................................................

Total ...................................................................................................................................... 689.808 621.166
d. Outras receitas e despesas operacionais 

2011 2010
Despesas de seguros  ............................................................................................................
Despesas com administração de apólice ...............................................................................
Contribuições sobre comissões..............................................................................................
Provisão para riscos de crédito ..............................................................................................

 ...................................................................................
 ...............................................................................................................

 ...............................................................................
Total ...................................................................................................................................... (240.866) (47.498)

e. Resultado com resseguro
2011 2010

Prêmios resseguros cedidos .................................................................................................
 ..........................................................................

 ............................................................
 ...............................................................................

Participação nos lucros .........................................................................................................
Total ...................................................................................................................................... (67.625) (50.714)

f. Despesas administrativa
2011 2010

Despesas com pessoal próprio ..............................................................................................
 ...............................................................................................

 ...........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................

 .............................................................................................
 ..................................................................................................................................

Despesas com serviços de terceiros ......................................................................................
 .........................................................................

Despesas com publicidade e propaganda institucional..........................................................
Despesas com publicações ....................................................................................................
Despesas com donativos e contribuições ..............................................................................

 ......................................................................
Despesas administrativas diversas ........................................................................................
Total ...................................................................................................................................... 713.084 679.960

g. Despesas com tributos
2011 2010

Despesas com PIS ................................................................................................................
Despesas com COFINS ........................................................................................................

 ......................................................................................
 ................................................................................

Outras despesas com tributos ............................................................................................... -
Total ...................................................................................................................................... 85.027 77.705

2011 2010

 ........................................................................................
Receitas com títulos de renda variável..................................................................................

 ................................................... 
Receitas com operações de seguros e resseguros  .............................................................

 ....................................................................................................
Subtotal ................................................................................................................................ 555.109 501.420

 ...............................................................................
............................................

 ................................................................
 .................................................................................................

Subtotal ................................................................................................................................ (128.388) (86.166)
Total ...................................................................................................................................... 426.721 415.254

2011 2010

 Ativos disponíveis para venda ..........................................................................................
 ........................................................................

Total ...................................................................................................................................... 377.304 324.230
j. Despesas de imposto de renda e contribuição social

2011 2010
Impostos diferidos

 ........................................
Subtotal ................................................................................................................................ (7.700) (16.104)
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos....................................................................
Imposto de renda e contribuição social devidos ............................................................. (71.593) (48.241)

26. Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
2011 2010

Resultado antes de impostos e participações 256.011 201.552
 

Equivalência patrimonial tributada nas controladas e coligadas .........................................
Participações no resultado ..................................................................................................

 .................................................
Doações e patrocínios  ........................................................................................................
Contribuição entidade de classe .........................................................................................
Dividendos ...........................................................................................................................

  Outros ..................................................................................................................................
 .................................................................

Imposto de renda e contribuição social contabilizados no exercício ............................. (71.593) (48.241)
Alíquota efetiva 27,96% 23,93%

27.  Informações complementares
a. Relatório do Comitê de Auditoria 

b. Conciliação do lucro líquido com as atividades operacionais
2011 2010

Lucro líquido do exercício .................................................................................................. 165.950 135.000
 .......................................................................................

 ...............................................................................
 ................................................................................................

 ................................
 ...............................................

 ........................................................................
 ................................................................................

 ............................................................................
 ...................................................................

 ...........................................................................................
 .....................................

 ................................................................................
 .....................................................................

 ............................................................................................
.....................................................................................................................

Caixa líquido (consumido) nas atividades operacionais.................................................. (56.041) (135.072)

nistas da  
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

mercado. Essa análise compreendeu, principalmente, a avaliação da capacidade da Companhia em honrar seus compromissos 
Saint’Clair Pereira Lima

Superintendente Executivo de Desenvolvimento,  
Diretor Presidente

PARECER ATUARIAL

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

Diretor Presidente Diretor Saint’ Clair Pereira Lima
Carlos Eduardo Corrêa do Lago Diretor Gerente Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa Diretor

Diretor Gerente Diretor
Diretor Gerente Enrique Adan Y Coello Diretor
Diretor Gerente Diretor

Aos
Administradores e Acionistas da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, 

as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

damentar nossa opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva 

determinar se
contábeis da investida tivessem sido examinadas por auditores independentes.

Opinião com ressalva 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

Outros assuntos

b. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Auditores Independentes Contadora Contadora
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