
2277Terça-feira, 28 de fevereiro de 2012

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Apre sen ta mos aos nos sos aci o nis tas o Re la tó rio de Admi nis tra ção, as De mons tra ções Fi nan ce i ras e o Pa re cer dos
Au di to res Inde pen den tes da Com pa nhia Bra si le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia, re la ti vos aos exer cí ci os fin dos em 31 de
de zem bro de 2011 e de 2010. Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para re i te rar nos sos agra de ci men tos à Su pe rin ten dên cia de 

Se gu ros Pri va dos - SUSEP e ao IRB - Bra sil Res se gu ros S.A. pelo apo io e ori en ta ção re ce bi dos e aos nos sos cor re to res 
e se gu ra dos. Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2012. 
A Admi nis tra ção.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em mi lha res de re a is)

2010
 
ATIVO  2011

(Reclas-
sificado)

CIRCULANTE ............................................. 33.945  30.727 
DISPONÍVEL ..............................................  356  666 
Caixa e Bancos ...........................................  356  666 
APLICAÇÕES .............................................  Nota 5 30.536  26.581 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS ....................  514  359 
Operações com Resseguradoras ................  1  2 
Outros Créditos Operacionais .....................  513  357 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ........  2.539  3.121 
Títulos e Créditos a Receber .......................  1.753  1.756 
Créditos Tributários e Previdenciários .........  Nota 6  786  1.365 
ATIVO NÃO CIRCULANTE ........................  1.145  914 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................  937  708 
APLICAÇÕES .............................................  Nota 5  42  -   
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ........  895  708 
Créditos Tributários e Previdenciários .........  Nota 6  13  13 
Depósitos Judiciais e Fiscais .......................  Nota 10 882 695 
INVESTIMENTOS .......................................  Nota 7  130  142 
Participações Societárias ............................  130  142 
IMOBILIZADO ............................................  70  51 
Bens Móveis ...............................................  62  33 
Outras Imobilizações ...................................  8  18 
INTANGÍVEL ..............................................  8  13 
Outros Intangíveis .......................................  8  13 
TOTAL DO ATIVO ...................................... 35.090  31.641 

2010

PASSIVO 2011
(Reclas-
sificado)

CIRCULANTE.............................................  22.123  20.005 
CONTAS A PAGAR....................................  211  739 
Obrigações a Pagar ....................................  179  181 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ....  17  17 
Impostos e Contribuições............................  15  541 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS....................  261  247 
Operações com Resseguradoras................  129  129 
Outros Débitos Operacionais ......................  132  118 
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS.......  Nota 8  21.651  19.019 
Danos .........................................................  21.651  19.019 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ...................  1.117  817 
CONTAS A PAGAR....................................  1.095  816 
Outras Contas a Pagar ...............................  1.095  816 
OUTROS DEBITOS....................................  22  1 
Provisões Judiciais .....................................  Nota 10  22  1 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................  Nota 11  11.850  10.819 
Capital Social ..............................................  58.052  58.052 
Prejuízos Acumulados ................................ (46.202) (47.233)

TOTAL DO PASSIVO .................................  35.090  31.641 
As no tas ex pli ca ti vas são par te in te gran te das de mons tra ções fi nan ce i ras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em mi lha res de re a is)

CAPITAL
SOCIAL

LUCROS (PREJUÍZOS)
ACUMULADOS

AJUSTE COM TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS TOTAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 .....................  58.052  (47.789)  (10)  10.253 
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários ........................  -    -    10  10 
Lucro Líquido do Exercício ...............................................  -    556  -    556 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 .....................  58.052  (47.233)  -    10.819 
Lucro Líquido do Exercício ...............................................  -    1.031  -    1.031 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 .....................  58.052  (46.202)  -    11.850 

As no tas ex pli ca ti vas são par te in te gran te das de mons tra ções fi nan ce i ras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em mi lha res de re a is, ex ce to o lu cro do exer cí cio por ação)
2011 2010

OPERAÇÕES DE SEGUROS........................  2.981  1.953 
Prêmios Emitidos Líquido ...............................  24.679  23.182 
Variação das Provisões Técnicas de Prêmios  (27)  126 
PRÊMIOS GANHOS ......................................  24.652  23.308 
Sinistros Ocorridos ......................................... Nota 14 (21.463) (21.097)
Custos de Aquisição....................................... Nota 14  (359)  (332)
Outras Receitas e Despesas Operacionais .... Nota 14  151  74 
Despesas Administrativas .............................. Nota 14  (1.824)  (1.677)
Despesas com Tributos.................................. Nota 14  (687)  (621)
Resultado Financeiro...................................... Nota 14  1.022  1.114 
Resultado Patrimonial ....................................  3  3 
RESULTADO OPERACIONAL ......................  1.495  772 
Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes..  5  -   
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E
PARTICIPAÇÕES .........................................  1.500  772 
Imposto de Renda .......................................... Nota 15  (255)  (115)
Contribuição Social......................................... Nota 15  (207)  (101)
Participações sobre o Resultado ....................  (7)  -   
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ................  1.031  556 
Quantidade de Ações ................................... 936 936 
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$ .. 1.101,50 594,02 

As no tas ex pli ca ti vas são par te in te gran te das de mons tra ções fi nan ce i ras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 3I DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em mi lha res de re a is)
2011 2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições 
 de previdência e taxas de gestão e outras........................  1.393  1.278 
Outros recebimentos operacionais .....................................  9  10 
Pagamentos de despesas com operações de seguros 
 e resseguros.....................................................................  -    (67)
Pagamentos de despesas e obrigações ............................  (287)  (225)
Pagamento de indenizações e despesas em processos
judiciais..............................................................................  (3)  (59)
Recebimentos de Juros e Dividendos ................................  3  3 
Constituição de Depósitos Judiciais ...................................  (122)  (117)
Caixa Gerado pelas Operações.......................................  993  823 
Impostos e Contribuições Pagos ........................................ (701) (1.011)
Juros Pagos .......................................................................  (4)  (1)
Investimentos financeiros ...................................................  (611)  579 
 Aplicações......................................................................... (1.720) (967)
 Vendas e resgates ............................................................  1.109  1.546 
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades
Operacionais....................................................................  (323)  390 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda de Ativo Permanente
 Investimentos ....................................................................  13  1 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento .  13  1 
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .  (310)  391 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício ...  666  275 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício ....  356  666 
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS APLICAÇÕES
FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES .............................  1.365  (448)

As no tas ex pli ca ti vas são par te in te gran te das de mons tra ções fi nan ce i ras.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
 (Em mi lha res de re a is)

2011 2010
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO..................................  1.031  556 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda .....................  -    10 
Ganho líquido originado no exercício ...............................  -    10 
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO
EXERCÍCIO.....................................................................  1.031  566 

As no tas ex pli ca ti vas são par te in te gran te das de mons tra ções fi nan ce i ras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em mi lha res de re a is)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Com pa nhia Bra si le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia ("So ci e da de") é uma so ci e -
da de anô ni ma de ca pi tal fe cha do, se di a da no Rio de Ja ne i ro, si tu a da na Pra ça
22 de Abril, 36, Cen tro, au to ri za da a ope rar em to das as Uni da des da Fe de ra -
ção com se gu ros do ramo de pes so as, pla nos de pre vi dên cia pri va da aber ta,
bem como em se gu ro obri ga tó rio de da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au -
to mo to res de via ter res tre - DPVAT por meio de con sór cio, po den do ain da par ti -
ci par como só cia ou aci o nis ta de ou tras so ci e da des. A So ci e da de não co mer ci -
a li zou se gu ros de pes so as e pla nos de pre vi dên cia pri va da em 2011 e em
2010. A So ci e da de tem como úni ca aci o nis ta a Ica tu Se gu ros S.A..
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2.1 Base de Pre pa ra ção. As de mons tra ções fi nan ce i ras são de res pon sa bi li -
da de da Admi nis tra ção da So ci e da de e estão ela bo ra das em con for mi da de
com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi -
si o na das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP, de acor do com 
os pro nun ci a men tos, in ter pre ta ções e ori en ta ções emi ti dos pelo Co mi tê de
Pro nun ci a men tos Con tá be is - CPC, e com as nor mas emi ti das pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos - CNSP e pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos - SUSEP, vi gen tes em 2011. Estas de mons tra ções fi nan ce i ras fo ram
au to ri za das para emis são pela Diretoria em 23 de fe ve re i ro de 2012. Em 29 de
abril de 2011, foi emi ti da pela SUSEP a Cir cu lar nº 424, que den tre ou tros as -
sun tos, al te ra o pla no de con tas, mo de los de di vul ga ção das de mons tra ções fi -
nan ce i ras e in for ma ções mí ni mas para no tas ex pli ca ti vas, vi san do à ade qua -
ção às nor mas in ter na ci o na is (IFRS). A prin ci pal mu dan ça in tro du zi da, que afe -
ta as de mons tra ções fi nan ce i ras ane xas, foi a mu dan ça de pro ce di men tos na
con ta bi li za ção das pro vi sões e re co lhi men to de tri bu tos. A so ci e da de trans fe riu
o mon tan te de R$ 512 re gis tra do no gru po de con tas "Impos tos e con tri bu i ções" 
no pas si vo cir cu lan te, para o gru po de con tas "Cré di tos tri bu tá ri os e pre vi den -
ciá ri os" no ati vo cir cu lan te em 31 de de zem bro de 2010, para fins de com pa ra -
bi li da de. 2.2 Base de Men su ra ção. As de mons tra ções fi nan ce i ras fo ram pre -
pa ra das com base no cus to his tó ri co, com ex ce ção dos ins tru men tos fi nan ce i -
ros men su ra dos pelo va lor jus to por meio do re sul ta do e dos ati vos fi nan ce i ros
dis po ní ve is para ven da, men su ra dos pelo va lor jus to. 2.3 Mo e da Fun ci o nal e
de Apre sen ta ção. Os itens in clu í dos nas de mons tra ções fi nan ce i ras da So ci e -
da de são men su ra dos usan do a mo e da do am bi en te eco nô mi co no qual a So -
ci e da de atua. As de mons tra ções fi nan ce i ras es tão apre sen ta das em Re a is
(R$), que é a mo e da fun ci o nal e de apre sen ta ção da So ci e da de.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As prá ti cas con tá be is mais re le van tes ado ta das pela So ci e da de são: 3.1
Instru men tos Fi nan ce i ros. A So ci e da de uti li za os Pro nun ci a men tos Téc ni cos 
CPC 38, 39 e 40, para ava li ar seus ins tru men tos fi nan ce i ros. Aba i xo, in di ca mos 
as prá ti cas uti li za das por gru po de clas si fi ca ção. a) Dis po ní vel. Abran gem o
dis po ní vel re pre sen ta do por sal dos de ca i xa e de pó si tos ban cá ri os. b) Instru -
men tos Fi nan ce i ros. Os ins tru men tos fi nan ce i ros são con ta bi li za dos e ava li a -
dos se gun do os se guin tes cri té ri os e clas si fi ca ções: (I) Va lor jus to por meio do
re sul ta do - Re pre sen tam tí tu los e va lo res mo bi liá ri os ad qui ri dos com o pro pó si -
to de se rem ati va e fre quen te men te ne go ci a dos. São con ta bi li za dos pelo cus to
de aqui si ção, acres ci do dos ren di men tos au fe ri dos até a data do ba lan ço, ajus -
ta do ao seu res pec ti vo va lor jus to e clas si fi ca dos no ati vo cir cu lan te. Os ren di -
men tos e os ga nhos ou as per das em fun ção para apre sen ta ção ao va lor jus to
são con ta bi li za dos no re sul ta do; (II) Dis po ní ve is para ven da - Re pre sen tam tí -
tu los e va lo res mo bi liá ri os que não se en qua dram nas clas si fi ca ções de "tí tu los
para ne go ci a ção" e "tí tu los man ti dos até o ven ci men to". São con ta bi li za dos
pelo cus to de aqui si ção, acres ci do dos ren di men tos au fe ri dos, os qua is são
apro pri a dos ao re sul ta do e são ajus ta dos aos seus res pec ti vos va lo res de mer -
ca do, clas si fi ca dos no ati vo cir cu lan te e não cir cu lan te de acor do com os res -
pec ti vos ven ci men tos. Os ga nhos e as per das de cor ren tes das va ri a ções dos
va lo res jus tos não re a li za dos são re co nhe ci dos na ru bri ca "Ajus tes com Tí tu los
e Va lo res Mo bi liá ri os" no pa tri mô nio lí qui do, lí qui dos dos cor res pon den tes efe i -
tos tri bu tá ri os. As va lo ri za ções e des va lo ri za ções, quan do re a li za das, são
apro pri a das ao re sul ta do, em con tra par ti da da men ci o na da con ta no pa tri mô -
nio lí qui do. (III) Emprés ti mos e re ce bí ve is - São ati vos fi nan ce i ros com pa ga -
men tos de ter mi ná ve is, que são co ta dos em mer ca dos ati vos e com pre en dem
subs tan ci al men te os Cré di to das Ope ra ções com Se gu ros, Res se gu ros e Pre -
vi dên cia. c) Re du ção ao Va lor Re cu pe rá vel. Os ins tru men tos fi nan ce i ros não
men su ra dos pelo va lor jus to por meio do re sul ta do são ava li a dos anu al men te,
para apu rar se hou ve per da no seu va lor re cu pe rá vel. Não foi iden ti fi ca da per da 
no va lor dos ati vos a ser re gis tra da. 3.2 Impos tos Di fe ri dos. Os im pos tos di fe -
ri dos são cons ti tu í dos me di an te a apli ca ção das alí quo tas do im pos to de ren da
e con tri bu i ção so ci al, vi gen tes na data de en cer ra men to do ba lan ço, so bre as
di fe ren ças tem po rá ri as, pre ju í zos fis ca is e base ne ga ti va de con tri bu i ção so ci -
al, ajus ta das pelo va lor da pro vi são para não re a li za ção, quan do apli cá vel. 3.3
Inves ti men tos. A par ti ci pa ção aci o ná ria na Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os
do Se gu ro DPVAT S.A. é con ta bi li za da ao cus to de aqui si ção. 3.4 Imo bi li za do.
O imo bi li za do está con ta bi li za do ao cus to e a de pre ci a ção é cal cu la da pelo mé -
to do li ne ar, com base na vida útil es ti ma da dos bens, sen do: equi pa men tos,
mó ve is, má qui nas e uten sí li os - 10% a.a.; ve í cu los e ben fe i to ri as em imó ve is de 
ter ce i ros - 20% a.a.. Adi ci o nal men te, é de mons tra do de du zi do por per das ao
va lor re cu pe rá vel acu mu la do, quan do apli cá vel. A Admi nis tra ção da So ci e da de 
jul ga que as ta xas de de pre ci a ção apli ca das es tão em con so nân cia com a vida
útil e eco nô mi ca dos bens. Os ga nhos e as per das nas ali e na ções são de ter mi -
na dos pela com pa ra ção do va lor de ven da com o va lor con tá bil lí qui do e são re -
co nhe ci dos em "Ga nhos e Per das com Ati vos não Cor ren tes", na de mons tra -
ção do re sul ta do. 3.5 Intan gí vel. O in tan gí vel está con ta bi li za do ao cus to e é
cons ti tu í do, ba si ca men te, de gas tos com aqui si ção e de sen vol vi men to de soft -
wa res para uso in ter no. As amor ti za ções são cal cu la das pelo mé to do li ne ar,
con si de ran do o pra zo de vida útil de 5 anos, à taxa de 20% a.a.. Adi ci o nal men -
te, é de mons tra do de du zi do por per das ao va lor re cu pe rá vel acu mu la do, quan -
do apli cá vel. 3.6 Re ce i tas de Prê mi os e Pro vi sões Téc ni cas. 3.6.1 DPVAT. A 
re ce i ta de prê mi os de DPVAT e as res pec ti vas pro vi sões téc ni cas são con ta bi -
li za das bru tas, com base nos re la tó ri os re ce bi dos da Se gu ra do ra Lí der dos
Con sór ci os do Se gu ro DPVAT S.A. ("Se gu ra do ra Lí der") na pro por ção do per -
cen tu al de par ti ci pa ção da So ci e da de no con sór cio. Com pe te a Se gu ra do ra Lí -
der, as fun ções de re co lher os prê mi os, co or de nar a emis são dos bi lhe tes, li qui -
dar os si nis tros e pa gar as des pe sas de ad mi nis tra ção com os re cur sos dos
con sór ci os, de acor do com a Re so lu ção CNSP nº 154, de 8 de de zem bro de
2006. Con for me de fi ni do em ins tru men tos dos con sór ci os, 50% do re sul ta do
men sal são re ti dos pela Se gu ra do ra Lí der ao lon go do pe río do e so men te re -
pas sa dos lí qui dos à So ci e da de no iní cio do exer cí cio so ci al se guin te. Os ou tros 
50% dos re sul ta dos a dis tri bu ir são re pas sa dos lí qui dos no mês sub se quen te
ao da apu ra ção men sal. 3.7 Pro vi sões Ju di ci a is. As pro vi sões ju di ci a is de na -
tu re za cí vel, tra ba lhis ta e fis cal, ob je to de con tes ta ção ju di ci al, são con ta bi li za -
das com base nas opi niões do de par ta men to ju rí di co in ter no, dos con sul to res
le ga is in de pen den tes e da Admi nis tra ção so bre o pro vá vel des fe cho dos pro -
ces sos pen den tes nas da tas dos ba lan ços. A So ci e da de ado tou o cri té rio de
pro vi si o nar a to ta li da de das pro vi sões de na tu re za cí vel, tra ba lhis ta e fis cal cuja 
pro ba bi li da de de per da é con si de ra da pro vá vel. As mes mas en con tram-se
con ta bi li za das na ru bri ca "Pro vi sões Ju di ci a is", no pas si vo não cir cu lan te. As
obri ga ções fis ca is es tão con ta bi li za das na ru bri ca "Ou tras Con tas a Pa gar", no
pas si vo não cir cu lan te e atu a li za das mo ne ta ri a men te pela SELIC. Os va lo res
es ti ma dos de per da pro vá ve is das pro vi sões cí ve is e tra ba lhis tas são cor ri gi -
dos con for me cri té ri os de atu a li za ção mo ne tá ria e ju ros que his to ri ca men te são 
im pu ta dos às ca u sas, con si de ran do-se sua na tu re za, Tri bu nal e Re gião nos
qua is a ca u sa está sen do ava li a da. Os cor res pon den tes de pó si tos ju di ci a is,
quan do exi gi dos, es tão con ta bi li za dos na ru bri ca "De pó si tos Ju di ci a is e Fis ca -
is", no ati vo não cir cu lan te, e são cor ri gi dos mo ne ta ri a men te pela SELIC para
os de pó si tos ju di ci a is fis ca is e pela TR para os de pó si tos ju di ci a is tra ba lhis tas e 
cí ve is. 3.8 Impos tos Cor ren tes. A pro vi são para im pos to de ren da foi cons ti tu -
í da à alí quo ta de 15%, acres ci da de adi ci o nal de 10% so bre o mon tan te que ex -
ce der R$ 240 no ano, e a pro vi são para con tri bu i ção so ci al à alí quo ta de 15%.
3.9 Uso de Esti ma ti vas. A pre pa ra ção das de mons tra ções fi nan ce i ras re quer
que a Admi nis tra ção da So ci e da de se ba se ie em es ti ma ti vas e jul ga men tos
para o re gis tro de cer tas tran sa ções que afe tam os ati vos e pas si vos, re ce i tas e 
des pe sas, bem como a di vul ga ção de in for ma ções so bre da dos das suas de -
mons tra ções fi nan ce i ras. Os re sul ta dos fi na is des sas tran sa ções e in for ma -
ções, quan do de sua efe ti va re a li za ção em pe río dos sub se quen tes, po dem di -
fe rir des sas es ti ma ti vas. As prin ci pa is es ti ma ti vas re la ci o na das às de mons tra -

ções fi nan ce i ras re fe rem-se ao re gis tro dos efe i tos de cor ren tes da pro vi são
para per das so bre cré di tos e ou tros ati vos, das pro vi sões téc ni cas e das pro vi -
sões ju di ci a is.
4. GESTÃO DE RISCO
O pro ces so de ava li a ção de ris cos da So ci e da de Com pa nhia Bra si le i ra de Se -
gu ros e Pre vi dên cia se ba se ia em iden ti fi car e con si de rar as im pli ca ções dos
ris cos en vol vi dos, tan to no âm bi to da So ci e da de e seus pro ces sos como no do
ne gó cio, e in clui a ava li a ção de ris cos ine ren tes e de fra u des. Os fa to res ex ter -
nos e in ter nos são con si de ra dos nes sa ava li a ção. A So ci e da de uti li za como
me to do lo gia o COSO - Com mit tee of Spon so ring Orga ni za ti ons of the Tre ad -
way Com mis si on e o Enter pri se Risk Ma na ge ment (ERM) que é um pro ces so
com foco nos con tro les in ter nos e apli ca do na de ter mi na ção de es tra té gi as por
toda a So ci e da de. O es co po de atu a ção com pre en de: • Con tro les atre la dos à
es tra té gia da So ci e da de; • Ge ren ci a men to de in cer te zas ine ren tes à re a li za ção
dos ob je ti vos da So ci e da de; • Ge ren ci a men to da alo ca ção de ca pi tal; • Con tro le 
das opor tu ni da des, vi san do à com pe ti ti va par ti ci pa ção da So ci e da de com os
ris cos co nhe ci dos e con tro la dos de fu tu ros ne gó ci os e como con se quên cia o
au men to do va lor para o aci o nis ta; • Ali nhar os li mi tes para ace i ta ção de ris co
pela cor po ra ção com as es tra té gi as ado ta das; • Oti mi zar as de ci sões ba se a das 
nos ris cos e pro ver me lho ri as de alo ca ção de ca pi tal. Para o ge ren ci a men to de
ris cos da So ci e da de a res pon sa bi li da de fica a car go da área de Con tro les Inter -
nos com re por te di re to à Di re to ria de Go ver nan ça e que pos su em as se guin tes
atri bu i ções: • Ela bo rar po lí ti cas, nor mas e pro ce di men tos de ge ren ci a men to de
ris cos da So ci e da de; • Exer cer acom pa nha men to per ma nen te so bre a ade rên -
cia ao cum pri men to das po lí ti cas e có di go de éti ca da So ci e da de; • Man ter atu -
a li za da a Ma triz de Ris cos. Os com po nen tes que cons ti tu em a base da ges tão
de ris cos são: De fi ni ção de Obje ti vos, Ava li a ção de Ris cos, Iden ti fi ca ção de
Ris cos, Res pos ta ao Ris co, Ati vi da des de Con tro le, Infor ma ção e Co mu ni ca -
ção e Mo ni to ra men to Con tí nuo. Os ris cos po dem ser clas si fi ca dos como: Ope -
ra ci o nal, Subs cri ção, Estra té gi co, Cré di to, Mer ca do, Le gal e Com pli an ce. 4.1
Sis te ma de Con tro les Inter nos e Ges tão de Ris cos Cor po ra ti vos. A for mu -
la ção e re vi são das po lí ti cas de con tro les in ter nos da So ci e da de tem por ob je ti -
vo a me lho ria con ti nua dos pro ces sos e con tro les na re du ção dos ris cos le van -

5.1 Com po si ção dos Instru men tos Fi nan ce i ros
Os Instru men tos Fi nan ce i ros são com pos tos como se segue: 31/12/2011 31/12/2010 (Re e la bo ra do)

Descrição

Valor Mobiliário
Avaliado

pela Curva
Valor de
Mercado %

Valor Mobiliário
Avaliado

pela Curva
Valor de
Mercado %

Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos .......................................  30.536  30.536 99,86%  26.543  26.543 99,86%
Categoria I - Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado ........  30.536  30.536 99,86%  26.543  26.543 99,86%
Certificados de Depósitos Bancários a Prazo - CDB............................................  -  -  -    38  38 0,14%
Categoria II - Títulos disponíveis para venda ...................................................  -  -  -    38  38 0,14%
Total no Circulante ............................................................................................  30.536  30.536 99,86%  26.581  26.581 100,00%
Certificados de Depósitos Bancários a Prazo - CDB............................................  42  42 0,14%  -  -  -   
Categoria II - Títulos disponíveis para venda ...................................................  42  42 0,14%  -  -  -   
Total no Não Circulante .....................................................................................  42  42 0,14%  -  -  -   
A mo vi men ta ção dos ins tru men tos fi nan ce i ros é apre sen ta da abaixo:

ta dos e con tro la dos pe las áre as da So ci e da de. 4.2 Ge ren ci a men to Efe ti vo
dos Ris cos. A So ci e da de faz a ges tão de ris cos atra vés de sua Ma triz de Ris -
cos, que visa iden ti fi car, ava li ar, tra tar, con tro lar e mo ni to rar os ris cos aos qua is
as ati vi da des e ne gó ci os es te jam su je i tos.
5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

valor justo por
meio de resultado

Disponível
para venda Total 

Saldo em 31/12/2010 .........  26.543  38  26.581 
Aplicação ............................  5.567  40  5.607 
Resgate...............................  (4.817)  (40)  (4.857)
Rentabilidade ......................  3.243  4  3.247 
Saldo em 31/12/2011 .........  30.536  42  30.578 
O sal do de quo tas de fun dos de in ves ti men tos in clui um va lor de R$ 21.659 em
três fun dos de in ves ti men tos em ren da fixa cons ti tu í dos ex clu si va men te para
re ce ber os re cur sos das pro vi sões téc ni cas do se gu ro DPVAT. Inclui tam bém o
va lor de R$ 8.878 re fe ren te a apli ca ções em fun dos não ex clu si vos de no mi na -
dos Ica tu Van guar da Re fe ren ci a do SELIC Fun do de Inves ti men to e Ica tu Van -
guar da Ren da Fixa Fun do de Inves ti men to, com pos tos por quo tas de ou tros
Fun dos, CDB's, Ope ra ções Com pro mis sa das, De bên tu res e Tí tu los Pú bli cos.
A par ti ci pa ção da So ci e da de nes tes fun dos re pre sen ta, res pec ti va men te,
1,23% e 11,76% do to tal do Pa tri mô nio Lí qui do dos fun dos. Os va lo res de mer -
ca do das quo tas de fun dos de in ves ti men tos não ex clu si vos fo ram ob ti dos a
par tir dos va lo res das quo tas di vul ga das di a ri a men te pela ins ti tu i ção ad mi nis -
tra do ra dos fun dos. Os ven ci men tos dos ins tru men tos fi nan ce i ros dos tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, com ex ce ção dos fun dos, es tão dis tri bu í dos da seguinte
forma:

31/12/2011 31/12/2010
Valor

Mobiliário
Avaliado

pela Curva
Valor de
Mercado

Valor
Mobiliário 

Avaliado
pela Curva

Valor de
Mercado

Até 1 ano ...................  -  -  38  38 
De 1 a 5 anos ............  42  42  -  - 
Total ..........................  42  42  38  38 
5.2 Aná li se de Sen si bi li da de dos Instru men tos Fi nan ce i ros. A Aná li se de
Sen si bi li da de dos ins tru men tos fi nan ce i ros foi ela bo ra da le van do em con si de -
ra ção: (i) O Va lue at Risk (V@R) pa ra mé tri co que é a per da má xi ma es pe ra da
da car te i ra, a um ní vel de con fi an ça, den tro de um ho ri zon te de tem po de ter mi -
na do. Para este caso uti li za mos a ja ne la de 1 dia com ní vel de con fi an ça de
95%. A vo la ti li da de foi cal cu la da uti li zan do o mo de lo de Mé di as Mó ve is Expo -
nen ci al men te Pon de ra das (EWMA, em in glês). (ii) DV01 (do lar-va lue for one
ba sis-po int) é uma mé tri ca de ris co uti li za da am pla men te pelo mer ca do de ren -
da fixa. Con sis te em va ri ar em um ba sis-po int, ou 0,01%, a taxa de ju ros e ve ri fi -
car o quan to o va lor de mer ca do do tí tu lo se al te ra. No qua dro aba i xo apre sen -
ta mos o cál cu lo da per da es pe ra da em um dia com 95% de con fi an ça atra vés
da me to do lo gia V@R pa ra mé tri co e a per da com a os ci la ção de um ba sis-po int
(0,01%) na taxa de ju ros pela me to do lo gia DIV01.

2011
Fatores de Risco (Em Reais) DIV-01 VAR
Prefixado - Dl 1.201 628
5.3 Cri té rio Ado ta do na De ter mi na ção do Va lor de Mer ca do. Os ati vos man -
ti dos em car te i ra ou nos fun dos de in ves ti men to ex clu si vos são ava li a dos a va -
lor de mer ca do, uti li zan do-se pre ços ne go ci a dos em mer ca dos ati vos e ín di ces
di vul ga dos pela Asso ci a ção Bra si le i ra das Enti da des dos Mer ca dos Fi nan ce i -
ros e de Ca pi ta is - ANBIMA, ex ce to para os tí tu los clas si fi ca dos como man ti dos
até o ven ci men to, que são atu a li za dos pe los in de xa do res e ta xas pac tu a das
por oca sião de suas aqui si ções. Os ati vos fo ram clas si fi ca dos por ní ve is de hi e -
rar quia de men su ra ção a va lor jus to, sen do: ní vel 1: Pre ços co ta dos (não ajus -
ta dos) em mer ca dos ati vos para ati vos e pas si vos e idên ti cos e ní vel 2: Inputs,
ex ce to pre ços co ta dos, in clu í dos no ní vel 1 que são ob ser vá ve is para o ati vo ou 
pas si vo, di re ta men te (pre ços) ou in di re ta men te (de ri va do de pre ços). Ní vel 1. •
Tí tu los de Ren da Va riá vel e Ações de Com pa nhia de Ca pi tal Aber to Co ta das
em Bol sa de Va lo res ou Mer ca do de Bal cão: Cal cu la dos com base no va lor do
fe cha men to diá rio di vul ga do pela BM&FBOVESPA; • Instru men tos Fi nan ce i ros 
De ri va ti vos: Cal cu la dos com base nas co ta ções diá ri as di vul ga das pela
BM&FBOVESPA. • Tí tu los de Ren da Fixa - Pú bli cos: Ne go ci a dos di a ri a men te
em am bi en te de bal cão com fon te de pre ço co ta dos pron ta e re gu lar men te
(ANBIMA); Ní vel 2. • Cer ti fi ca dos de De pó si to Ban cá rio (CDB): Se jam CDBs
pós ou pré-fi xa dos, são tí tu los cal cu la dos a par tir do flu xo de ca i xa des con ta do
de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do do ad -
mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis tra da; • De pó si to a Pra zo com Ga ran tia Espe ci al
(DPGE): São tí tu los pós-fi xa dos cal cu la dos a par tir do flu xo de ca i xa des con ta -
do uti li zan do os va lo res fu tu ros do in de xa dor de acor do com os cri té ri os de fi ni -
dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis tra -
da; • Cer ti fi ca do de Re ce bí vel Imo bi liá rio (CRI): É um tí tu lo de cré di to las tre a do
em cré di tos imo bi liá ri os e de emis são ex clu si va das Com pa nhi as Se cu ri ti za das 
de Cré di tos Imo bi liá ri os. A re mu ne ra ção é cor ri gi da, em ge ral, por um ín di ce de
pre ços ou pela taxa re fe ren ci al (TR) e o va lor jus to é cal cu la do a par tir do flu xo
de ca i xa des con ta do de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a -
ção a mer ca do do ad mi nis tra dor; • De bên tu res: Cal cu la dos com base nas in for -
ma ções de ne go ci a ções em mer ca dos se cun dá ri os de bal cão (CETIP) ou, no
caso de sua ine xis tên cia, por cri té ri os de fi ni dos pelo ad mi nis tra dor da car te i ra
ad mi nis tra da de acor do com os cri té ri os de fi ni dos em seu ma nu al de ava li a ção
a mer ca do; • Fun dos de Inves ti men to Exclu si vos e Qu o tas de Fun dos não

Exclu si vos: O va lor da cota é cal cu la do pelo ad mi nis tra dor e di vul ga do di a ri a -
men te sen do os ati vos cons tan tes da car te i ra cal cu la dos atra vés do ma nu al de
ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor. Os ati vos dos fun dos de in ves ti men to
são ava li a dos se gun do cri té ri os de ter mi na dos pela Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os (CVM) que são con sis ten tes com os cri té ri os ado ta dos pela So ci e da de.
Se gue-se a com po si ção dos ins tru men tos fi nan ce i ros por cri té rio de ava li a ção
do va lor de mercado:

31/12/2011 31/12/2010
Nível 2 Total Nível 2 Total

Certificados de Depósitos Bancários a
Prazo - CDB ............................................  42  42  38  38 
Fundos de Investimentos Não Exclusivos  30.536  30.536  26.543  26.543 
Total ........................................................  30.578  30.578  26.581  26.581 
6. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Em 31 de de zem bro de 2011, a So ci e da de pos su ía pre ju í zos fis ca is e base ne -
ga ti va de con tri bu i ção so ci al acu mu la dos de R$ 44.145 e R$ 44.088 (R$ 44.633 
e R$ 44.576 em 2010), res pec ti va men te. Os pre ju í zos fis ca is e a base ne ga ti va
de con tri bu i ção so ci al são com pen sá ve is anu al men te, à ra zão de 30% dos lu -
cros tri bu tá ve is, sen do am bos im pres cri tí ve is. Em fun ção do his tó ri co de pre ju í -
zos in cor ri dos, a Admi nis tra ção man tém pro vi são para per das para 100% dos
cré di tos tri bu tá ri os di fe ri dos. O ano de for ma ção do pre ju í zo fis cal e da base ne -
ga ti va de con tri bu i ção so ci al são como se se gue:

Prejuízo Fiscal Base Negativa
Até 2001 ...................................................  9.046  8.988 
2002..........................................................  9.278  9.279 
2003..........................................................  7.413  7.413 
2004..........................................................  14.494  14.494 
2005..........................................................  3.914  3.914 
Saldo ........................................................  44.145  44.088 
Os cré di tos tri bu tá ri os, es tão
de mons tra dos a se guir:

 Cir cu lan te  Não Cir cu lan te 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Imposto de Renda Diferido......  -  -  10.910  11.612 
   Prejuízos Fiscais.....................  -  -  10.527  11.262 
   Diferenças Temporárias..........  -  -  383  350 
Contribuição Social Diferida ...  -  -  6.461  6.969 
   Base Negativa ........................  -  -  6.231  6.759 
   Diferenças Temporárias..........  -  -  230  210 
Provisão Risco S/Créditos
Tributários e Previdenciários .  -  -  (17.358)  (18.568)
   Provisão Risco s/Créditos
Tributários e Previdenciários .....  -  -  (17.358)  (18.568)
Impostos a Recuperar .............  786  1.365  -  - 
   Imposto de Renda...................  296  736  -  - 
   Contribuição Social .................  143  298  -  - 
   COFINS ..................................  161  144  -  - 
   PIS..........................................  38  38  -  - 
   Outros.....................................  148  149  -  - 

 786  1.365  13  13 
Com a ado ção do CPC 32, o to tal do im pos to de ren da e con tri bu i ção so ci al di -
fe ri dos pas sou a ser clas si fi ca do como ati vo não cir cu lan te.
7. INVESTIMENTOS
O sal do apre sen ta do em 31 de de zem bro 2011 e de 2010 cor res pon de à par ti -
ci pa ção que a So ci e da de pos sui na Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do Se gu -
ro DPVAT S.A..O in ves ti men to, no mon tan te de R$ 130 em 31 de de zem bro de
2011 (R$142 em 31 de de zem bro de 2010) está con ta bi li za do ao cus to de aqui -
si ção na ru bri ca de "Par ti ci pa ções So ci e tá ri as".
8. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E RESSEGUROS
As pro vi sões téc ni cas, es tão de mons tra das a se guir: 31/12/2011 31/12/2010
Provisões Técnicas Danos * Danos *
Circulante
Sinistros a Liquidar ...................................................  14.495  17.832 
Sinistros Ocorridos mas não Avisados ......................  7.097  1.143 
Provisão para Despesas Administrativas ..................  59  44 

 21.651  19.019 
(*) DPVAT
As mo vi men ta ções das pro vi sões téc ni cas, es tão de mons tra das a seguir:

31/12
2010

Capita-
lização

Consti-
tuição

Rever-
são

31/12
2011

Sinistros a liquidar administrativo  3.013  285  486  (960)  2.824 
Sinistros a liquidar judicial ...........  14.819  1.456  1.003  (5.607)  11.671 

17.832  1.741  1.489  (6.567)  14.495 
Provisão de Sinistros Ocorridos
mas não avisados ......................  1.143  609  8.814  (3.469)  7.097 
Provisão para Despesas
Administrativas ...........................  44  11  177  (173)  59 
Total ........................................... 19.019 2.361 10.480 (10.209)  21.651 
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9. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Os ati vos ga ran ti do res das pro vi sões téc ni cas são com pos tos por:
Ativos Vinculados a Cobertura de Reserva 31/12/2011 31/12/2010
Quotas de Fundo de Investimentos - Não Exclusivo ...  21.659  19.158 
Ativos não Vinculados a Cobertura de Reserva
Certificados de Depósito Bancário a prazo - CDB .......  42  38 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos 8.877  7.385 

 8.919  7.423 
10. PROVISÕES JUDICIAIS
A So ci e da de pos sui pro ces sos ju di ci a is que se en con tram em di ver sas ins tân -
ci as, re fe ren tes a ca u sas fis ca is. A pro vi são para con tin gên ci as é con ta bi li za da
com base nas opi niões do de par ta men to ju rí di co in ter no, dos con sul to res le ga is 
in de pen den tes e da Admi nis tra ção so bre o pro vá vel des fe cho dos pro ces sos
pen den tes nas da tas dos ba lan ços. A So ci e da de ado ta o pro ce di men to de pro -
vi si o nar a to ta li da de das con tin gên ci as cuja pro ba bi li da de de per da foi con si de -
ra da pro vá vel. Apre sen ta mos a se guir as quan ti da des de ações ju di ci a is, se -
gre ga das se gun do sua pro ba bi li da de de per da e va lo res estimados:

Provisões Cíveis - Não Relacionadas à Sinistro
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quan-
tidade

Valor
Esti-

mado

Valor
Provi-

sionado
Quan-
tidade

Valor
Esti-

mado

Valor
Provi-

sionado
Provável ...........................  1  1  1  1  1  1 

Possível............................  3  125  -   2  32  -  

Remota.............................  2  -   -   -   -   -  

Total.................................  6  126  1  3  33  1 

Provisões Fiscais
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quan-
tidade

Valor
Esti-

mado

Valor
Provi-

sionado
Quan-
tidade

Valor
Esti-

mado

Valor
Provi-

sionado
Provável ...........................  1  21  21  -  -   -  

Possível............................ 6  236  -   7  611  -  

Total.................................  7  257  21  7  611  -  
Apre sen ta mos, a se guir, a mo vi men ta ção da
pro vi são dos pro ces sos ju di ci a is Cíveis Fiscal
Saldos em 31 de dezembro de 2010 ......................  1  -  
Causas Ajustadas (*) ................................................  -  21 

Saldos em 31 de dezembro de 2011 ......................  1  21 
(*) Mo vi men ta ção ori un da da mu dan ça de pro ba bi li da de de per da. Os de pó si -
tos ju di ci a is são com pos tos como se se gue:

31/12/2011 31/12/2010
Fiscais......................................................................  882  695 

Total ........................................................................  882  695 
Apre sen ta mos, a se guir, um re su mo dos prin ci pa is ques ti o na men tos fis ca is, os
qua is quan do ori un dos de obri ga ções le ga is, es tão re gis tra dos na ru bri ca
"Ou tras Con tas a Pa gar" no pas si vo não cir cu lan te: O man da do de se gu ran ça
200551010115038 ple i te ia a uti li za ção do cré di to do PIS e da COFINS, pa gos
nos ter mos da Lei nº 9.718/98, para qui tar, por com pen sa ção, qual quer tri bu to
ad mi nis tra do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e ques ti o na a in ci dên cia do PIS
e da COFINS, nos ter mos da Lei nº 9.718/98. O de pó si to ju di ci al efe tu a do pela
So ci e da de nes te pro ces so cor res pon de ao va lor atu a li za do de R$ 9. Pro ces so
em se gun da ins tân cia. A So ci e da de man tém a con tin gên cia pas si va no
mon tan te de R$ 458 (R$ 283 em 2010), re gis tra da no gru po de con tas "Ou tras
con tas a pa gar", na ru bri ca "PIS e COFINS Exi gi bi li da de Sus pen sa" no pas si vo
não cir cu lan te, re fe ren te ao PIS e COFINS de vi do so bre as re ce i tas fi nan ce i ras.
O man da do de se gu ran ça 200851010280294 tem como ob je to o au men to da
alí quo ta da CSLL, de 9% para 15%, ins ti tu í da pela Me di da Pro vi só ria n°
413/2008, con ver ti da na Lei n° 11.727/2008. O man da do de se gu ran ça tem a
pro ba bi li da de de per da pos sí vel e está sen do acom pa nha do de de pó si tos
ju di ci a is re fe ren tes à di fe ren ça das alí quo tas. Os de pó si tos ju di ci a is efe tu a dos
pela So ci e da de cor res pon dem ao va lor atu a li za do de R$ 12. Pro ces so em
se gun da ins tân cia. O pas si vo con tin gen te en con tra-se re gis tra do, cor res pon de
ao di fe ren ci al de alí quo ta (6%) no to tal de R$ 299 (R$ 195 em 2010) no gru po de
con tas "Ou tras con tas a pa gar", na ru bri ca "CSLL Ma jo ra da" no pas si vo não
cir cu lan te.
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
11.1 Ca pi tal So ci al. Em 31 de de zem bro de 2011 e de 2010, o ca pi tal subs cri to 
e in te gra li za do é re pre sen ta do por 936 ações sem va lor no mi nal, sen do 468
ações or di ná ri as e 468 ações pre fe ren ci a is. As ações pre fe ren ci a is não pos su -
em di re i to de voto, mas têm di re i to a di vi den do mí ni mo de 1% in ci den te so bre o
ca pi tal so ci al re pre sen ta do pe las ações pre fe ren ci a is e pos su em pri o ri da de no
re em bol so do ca pi tal, sem prê mio, com base na par ce la do pre ço de emis são
des ti na da à con ta ca pi tal. 11.2 Ajus tes com Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os. Na 
ru bri ca Ajus te com Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os, a So ci e da de, con si de ra, con -
for me le gis la ção vi gen te, os efe i tos de cor ren tes dos cri té ri os de re gis tro e ava li -
a ção dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os clas si fi ca dos na ca te go ria dis po ní ve is
para a ven da, re la ti vos a tí tu los pró pri os e de suas con tro la das, lí qui dos dos
cor res pon den tes efe i tos tri bu tá ri os.

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO, MARGEM DE SOLVÊNCIA E
CAPITAL ADICIONAL 

31/12/2010
31/12/2011 (Reelaborada)

Patrimônio Líquido...............................................  11.850  10.819 
Participação Coligadas e Controladas - 
 em Empresas Financeiras 100% .......................  (130)  (142)
Ativos Intangíveis ................................................  (8)  (13)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)..................  11.712  10.664 
A) 0,2 do Prêmio Retido anual médio 
 - últimos 12 meses.............................................  4.936  4.636 
B) 0,33 do Sinistro Retido anual médio
  - últimos 36 meses............................................  6.855  5.921 
Margem de Solvência (MS) ...............................  6.855  5.921 
Capital Base ........................................................  4.000  4.000 
Capital Adicional de Crédito.................................  878  - 
Capital Adicional de Subscrição ..........................  -  145 
Capital Mínimo Requerido (CMR) .....................  4.878  4.145 
Exigência de Capital (Max (CMR,MS)) - EC ......  6.855  5.921 
Suficiência .........................................................  4.857  4.743 
Se guin do os cri té ri os de ter mi na dos pela Re so lu ção CNSP n° 228/10, al te ra da
pela Re so lu ção CNSP n° 241/11, cons ta ta-se que a So ci e da de pos sui ca pi tal
su fi ci en te para aten der os pa râ me tros mí ni mos.
13. PARTES RELACIONADAS
As prin ci pa is tran sa ções com par tes re la ci o na das, du ran te os exer cí ci os fin dos
em 31 de de zem bro de 2011 e de 2010, são como se se gue: 

Contas a
Receber

(a Pagar)
Receita

 (Despesas)
Dividendo

 Receita
Icatu Seguros S.A. ................................  (2)  (38)  - 
Icatu Capitalização S.A..........................  -  (13)  - 
Seguradora Líder dos Consórcios 
 do Seguro DPVAT ...............................  435  -  3 
Saldo em 31 de dezembro de 2011 .....  433  (51)  3 
Icatu Seguros S.A..................................  (10)  (10)  - 
Icatu Capitalização S.A..........................  3  3  - 
Seguradora Líder dos Consórcios 
 do Seguro DPVAT ...............................  294  923  3 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 .....  287  916  3 
As ope ra ções com par tes re la ci o na das re fe rem-se ba si ca men te a: • Re em bol sos
de cus tos ad mi nis tra ti vos - ra te io de des pe sas co muns en tre às so ci e da des do
gru po Ica tu e são li qui da dos men sal men te, con for me es ta be le ci do em ins tru men to 
par ti cu lar de con vê nio as si na do en tre as par tes. • Con sór cio DPVAT - Os mon tan -
tes de cor ren tes des ta ope ra ção são con ta bi li za dos na pro por ção do per cen tu al de
par ti ci pa ção da So ci e da de no con sór cio com base nos re la tó ri os re ce bi dos da Se -
gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do Se gu ro DPVAT S.A. ("Se gu ra do ra Lí der").
14. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

31/12/2011 31/12/2010
Sinistros Ocorridos.................................................  (21.463)  (21.097)
  Indenizações  Avisadas de Consórcios e Fundos ...  (16.857)  (16.203)
  Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos mas
não Avisados............................................................  (1.620)  (1.951)
  Despesas com Sinistros..........................................  (2.974)  (2.133)
  Outras Despesas com Sinistros ..............................  (12)  (810)
Custos de Aquisição ...............................................  (359)  (332)
  Comissões - DPVAT ...............................................  (359)  (332)
Outras Receitas e Despesas Operacionais ..........  151  74 
  Despesas com Cobrança ........................................  (1.432)  (1.431)
  Provisão para Contingências Civeis ........................  -  (28)
  Recuperação Custo Emissão Apólice .....................  1.587  1.471 
  Receitas/(Despesas) c/ Consócio DPVAT...............  (4)  62 
Despesas Administrativas ......................................  (1.824)  (1.677)
  Pessoal Próprio.......................................................  (26)  (7)
  Serviços de Terceiros..............................................  (107)  (120)
  Publicidade e Propaganda ......................................  (11)  (6)
  Convênio DPVAT ....................................................  (1.648)  (1.524)
  Outras Despesas Administrativas............................  (32)  (20)
Despesas com Tributos ..........................................  (687)  (621)
  COFINS ..................................................................  (418)  (426)
  PIS ..........................................................................  (68)  (69)
  Taxa de Fiscalização...............................................  (160)  (106)
  Outras Despesas com Tributos ...............................  (41)  (20)
Resultado Financeiro ..............................................  1.022  1.114 
  Receitas Financeiras.............................................  3.414  3.215 
  Quotas de Fundo de Investimentos.........................  882  1.327 
  Títulos de Renda Fixa - Privados.............................  4  1 
  Convênio DPVAT ....................................................  2.458  1.835 
  Outras Receitas Financeiras ...................................  70  52 
  Despesas Financeiras...........................................  (2.392)  (2.101)
  Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas -
Previdência...............................................................  -    (304)
  Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas -
Seguros....................................................................  (2.373)  (1.788)
  Outras Despesas Financeiras .................................  (19)  (9)

15. CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
O im pos to de ren da (IRPJ) e a con tri bu i ção so ci al (CSLL), cal cu la dos com base 
nas alí quo tas ofi ci a is vi gen tes, es tão re con ci li a dos com os va lo res con ta bi li za -
dos como des pe sas de Impos to de Ren da e de Con tri bu i ção So ci al, como se
se gue:

31/12/2011 31/12/2010
IRPJ CSLL IRPJ CSLL 

Resultado antes dos Impostos e
Participações ...................................  1.500  1.500  772  772 
Participação nos Lucros ...................  (7)  (7)  -    -   
Resultado antes dos Impostos ......  1.493  1.493  772  772 
Adições ...........................................  204  204  187  187 
Doações e Patrocínios Indedutíveis .  3  3  6  6 
Provisões Indedutíveis .....................  22  22  29  29 
Participações nos Lucros ................  7  7  -    -   
Tributos e Contribuições com
Exigibilidade Suspensa....................  172  172  152  152 
Exclusões .......................................  (72)  (72)  (143)  (143)
 Provisões Indedutíveis ....................  -    -    (88)  (88)
Tributos e Contribuições em
Questionamento Judicial..................  (69)  (69)  (52)  (52)
Dividendos Recebidos......................  (3)  (3)  (3)  (3)
Resultado Ajustado ........................  1.625  1.625  816  816 
Compensação Prej. Fiscal / Base
Negativa ..........................................  (488)  (488)  (245)  (245)
Lucro após as Compensações ......  1.137  1.137  571  571 
Alíquotas Oficiais.............................. 15% + 10% 15% 15% + 10% 15%
Despesas com IRPJ/CSLL ...............  (261)  (171)  (119)  (86)
Incentivos Fiscais .............................  6  -    4  -   
Constituição/(Reversão) de Créditos 
Tributários........................................  26  16  11  2 
Provisão para Riscos sobre Créditos  (26)  (16)  (11)  (2)
Atualização Processo Judicial CSLL  -    (36)  -    (15)
Despesas com IRPJ/CSLL ............  (255)  (207)  (115)  (101)
Alíquota Efetiva - Resultado Antes
dos Impostos .................................. 17,1% 13,9% 14,9% 13,1%

16. CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O CAIXA LÍQUIDO
GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2011 2010
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO....................................... 1.031 556 
MENOS
Lucro na Venda de Investimentos ......................................... (5) - 
Juros e Variações Monetárias sobre Depósitos Judiciais e
Provisões para Contingências .............................................. (13) (14)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Variação das Aplicações....................................................... (3.997) (4.504)
Variação dos Créditos das Operações.................................. (155) 83 
Variação de Títulos e Créditos a Receber............................. 395 (257)
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos de
Controladas e Coligadas ...................................................... 3 3 
Variação de Contas a Pagar ................................................. (249) 326 
Variação de Débitos de Operações com Seguros e
Resseguros .......................................................................... 14 (293)
Variação de Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros .... 2.632 4.952 
Variação de Outros Débitos .................................................. 21 (472)
Variação de Ajustes de TVM ................................................ - 10 
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS............................................ (323) 390 
17. COMITÊ DE AUDITORIA
Em aten di men to à Re so lu ção CNSP nº118/04, al te ra da pela Re so lu ção CNSP
n°193/08, a So ci e da de ade riu ao Co mi tê de Au di to ria úni co ins ti tu í do pelo Con glo -
me ra do Fi nan ce i ro Ica tu Se gu ros, por in ter mé dio da ins ti tu i ção lí der Ica tu Se gu ros
S.A. O re su mo do re la tó rio do re fe ri do co mi tê será di vul ga do em con jun to com as
de mons tra ções fi nan ce i ras de 31 de de zem bro de 2011 da ins ti tu i ção lí der.

DIRETORIA
Di re tor Pre si den te

Ma ria do Car mo Na bu co de Alme i da Bra ga

Di re to res
José Fiel Fa ria Lou re i ro

Lu ci a no Snel Cor rêa

Con ta dor Atuá rio
Carlos Alberto dos Santos Corrêa Luciana da Silva Bastos

CRC-RJ nº 52.009/O-5 MIBA nº 1064

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
Aos Aci o nis tas e aos Admi nis tra do res da Com pa nhia Bra si le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia
Rio de Ja ne i ro - RJ
Exa mi na mos as de mons tra ções fi nan ce i ras da Com pa nhia Bra si le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia ("Com pa nhia"), que
com pre en dem o ba lan ço pa tri mo ni al em 31 de de zem bro de 2011 e as res pec ti vas de mons tra ções do re sul ta do, do re -
sul ta do abran gen te, das mu ta ções do pa tri mô nio lí qui do e dos flu xos de ca i xa para o exer cí cio fin do na que la data, as sim
como o re su mo das prin ci pa is prá ti cas con tá be is e de ma is no tas ex pli ca ti vas. 
Res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção so bre as de mons tra ções fi nan ce i ras 
A Admi nis tra ção da Com pa nhia é res pon sá vel pela ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção des sas de mons tra ções fi -
nan ce i ras de acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP e pe los con tro les in ter nos que ela de ter mi nou como ne ces sá ri os para 
per mi tir a ela bo ra ção de de mons tra ções fi nan ce i ras li vres de dis tor ção re le van te, in de pen den te men te se ca u sa da
por fra u de ou erro.
Res pon sa bi li da de dos au di to res in de pen den tes 
Nos sa res pon sa bi li da de é a de ex pres sar uma opi nião so bre es sas de mons tra ções fi nan ce i ras com base em nos sa au -
di to ria, con du zi da de acor do com as nor mas bra si le i ras e in ter na ci o na is de au di to ria. Essas nor mas re que rem o cum pri -
men to de exi gên ci as éti cas pe los au di to res e que a au di to ria seja pla ne ja da e exe cu ta da com o ob je ti vo de ob ter se gu -
ran ça ra zoá vel de que as de mons tra ções fi nan ce i ras es tão li vres de dis tor ção re le van te. 
Uma au di to ria en vol ve a exe cu ção de pro ce di men tos se le ci o na dos para ob ten ção de evi dên cia a res pe i to dos va lo res e
das di vul ga ções apre sen ta dos nas de mons tra ções fi nan ce i ras. Os pro ce di men tos se le ci o na dos de pen dem do jul ga -
men to do au di tor, in clu in do a ava li a ção dos ris cos de dis tor ção re le van te nas de mons tra ções fi nan ce i ras, in de pen den te -
men te se ca u sa da por fra u de ou erro. Nes sa ava li a ção de ris cos, o au di tor con si de ra os con tro les in ter nos re le van tes
para a ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção das de mons tra ções fi nan ce i ras da em pre sa para pla ne jar os pro ce di men -
tos de au di to ria que são apro pri a dos nas cir cuns tân ci as, mas não para fins de ex pres sar uma opi nião so bre a efi cá cia
des ses con tro les in ter nos da Com pa nhia. Uma au di to ria in clui, tam bém, a ava li a ção da ade qua ção das prá ti cas con tá -
be is uti li za das e a ra zo a bi li da de das es ti ma ti vas con tá be is fe i tas pela Admi nis tra ção, bem como a ava li a ção da apre sen -
ta ção das de mons tra ções fi nan ce i ras to ma das em con jun to. 
Acre di ta mos que a evi dên cia de au di to ria ob ti da é su fi ci en te e apro pri a da para fun da men tar nos sa opi nião.

Opi nião 
Em nos sa opi nião, as de mons tra ções fi nan ce i ras an te ri or men te re fe ri das apre sen tam ade qua da men te, em to dos os as -
pec tos re le van tes, a po si ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra da Com pa nhia Bra si le i ra de Se gu ros e Pre vi dên cia em 31 de de -
zem bro de 2011, o de sem pe nho de suas ope ra ções e os seus flu xos de ca i xa para o exer cí cio fin do na que la data, de
acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela Su pe rin ten dên cia de 
Se gu ros Pri va dos - SUSEP. 
Ou tros Assun tos
Re clas si fi ca ções
Como par te de nos sos exa mes das de mons tra ções fi nan ce i ras de 31 de de zem bro de 2011, exa mi na mos tam bém as re -
clas si fi ca ções des cri tas na nota ex pli ca ti va n° 2 que fo ram efe tu a das para al te rar as de mons tra ções fi nan ce i ras de 2010
an te ri or men te di vul ga das. Em nos sa opi nião, tais re clas si fi ca ções são apro pri a das e fo ram cor re ta men te efe tu a das.
Não fo mos con tra ta dos para au di tar, re vi sar ou apli car qua is quer ou tros pro ce di men tos so bre as de mons tra ções fi nan -
ce i ras da Com pa nhia re fe ren tes ao exer cí cio de 2010 e, por tan to, não ex pres sa mos opi nião ou qual quer for ma de as se -
gu ra ção so bre as de mons tra ções fi nan ce i ras de 2010 to ma das em con jun to. 
Au di to ria dos va lo res cor res pon den tes do exer cí cio an te ri or
Os va lo res cor res pon den tes ao exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2010, apre sen ta dos para fins de com pa ra ção, fo -
ram an te ri or men te au di ta dos por ou tros au di to res in de pen den tes, que emi ti ram re la tó rio da ta do de 23 de fe ve re i ro de
2011, que não con te ve qual quer mo di fi ca ção.

Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2012

KPMG Au di to res Inde pen den tes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

José Luiz de Sou za Gur gel
Con ta dor CRC RJ087339/O-4 

Mar ce lo No gue i ra de Andra de
Con ta dor CRC RJ086312/O-6

Avaliada qualidade
de serviço prestado
à grávida no SUS

SAÚDE

PAULA LABOISSIÈRE/ABR

A partir do mês de
abril, o Ministé-
rio da Saúde vai

entrar em contato, por tele-
fone, com mulheres que ti-
veram fi lhos em unidades
do Sistema Único de Saúde
(SUS). O objetivo é avaliar a
qual idade dos ser viços
prestados às gestantes, in-
cluindo o pré-natal, o parto
e o pós-parto. 

Os números de telefone,
segundo a pasta, serão obti-
dos nos formulários de Au-
torização para Internação
Hospitalar, preenchidos pe-
los próprios profissionais
de saúde.

No documento, constam
também informações como
quantos e  quais  procedi -
mentos hospitalares foram
realizados e se a mulher te-
ve direito a levar um acom-
panhante para a sala de par-

to. A estratégia de avaliar a
qual idade dos ser viços
prestados às gestantes, de
acordo com o ministério, é
inédita e integra as ações do
Rede Cegonha, lançado pelo
governo federal no ano pas-
sado. O levantamento será
feito pela Ouvidoria Nacio-
nal do SUS. A partir dos re-
sultados, relatórios de ava-
liação do atendimento serão
enviados para os gestores
locais. 

Brasileiro paga em média
R$ 130,60 de IPVA por ano

ESTUDO

WELLTON MÁXIMO/ABR

O contribuinte brasileiro
pagou, em média, R$ 130,60
de Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores
(IPVA) no ano passado. É o
que revela um estudo do Ins-
tituto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário (IBPT). O
levantamento comparou a
arrecadação do IPVA, o ta-
manho da frota de veículos e
os dados populacionais. De
acordo com o IPBT, São Pau-
lo é o estado em que os habi-
tantes são mais onerados
com o IPVA. Em média, cada
paulista pagou R$ 262,92 re-
lativos ao imposto no ano
passado. Em segundo lugar
está o Distrito Federal, com
R$ 243,10 por habitante, se-
guido de Santa Catarina,

com R$ 163,90 por pessoa.
Em valores absolutos, os

donos de veículos pagaram
R$ 25,12 bilhões de IPVA no
ano passado. Detentor da
maior frota do país, com 20,7
milhões de carros,  e da
maior população, o estado
de São Paulo lidera a arreca-
dação do imposto,  com
R$10,93 bilhões. A menor ar-
recadação foi registrada em
Roraima (R$ 31,09 milhões).
O estudo reuniu dados do
Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) so-
bre a arrecadação do IPVA.

O IBPT comparou a recei-
ta do imposto com informa-
ções sobre a frota de veícu-
los divulgadas pelo Departa-
mento Nacional de Trânsito
(Denatran) e projeções do
Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) re-
lativas aos dados populacio-
nais de 2011. De acordo com
o instituto, diferenças de alí-
quotas e facilidades buro-
cráticas têm feito alguns
contribuintes, principalmen-
te empresas, registrarem os
veículos em estados onde o
imposto é menor. Entre os
exemplos está o Paraná, es-
tado com a sexta maior po-
pulação do país, mas com a
quarta maior frota de veícu-
los. Para o IBPT, a diferencia-
ção de tratamento tributário
tem provocado uma guerra
fiscal entre os estados, que
buscam ampliar o número de
pagantes de IPVA. Apesar
disso, o instituto avalia que
não está claro se essa dispu-
ta por contribuintes é inten-
cional. 




