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RELATÓRIO DA DIRETORIA – Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas das notas explicativas, do parecer atuarial e do parecer dos auditores independentes, apresentadas na forma de Legislação Societária, bem como das normas e
instrumentos provenientes do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A partir de 2011, a política da sociedade passou a ser a de retenção e
capitalização dos lucros disponíveis. Fatores Influentes no Desempenho da  MBM Seguradora S.A.: Impactou o resultado de 2011 à adequação contábil da Empresa a Circular SUSEP – 424, de 29 de abril de
2011, especificamente, quanto a Redução ao Valor Recuperável de Ativos. As operações com o Convênio DPVAT contribuíram para o resultado do ano, conforme mencionado na Nota nº 24. No ano de 2011, a MBM
Seguradora S. A. absorveu o quadro funcional da Matriz, da MBM Previdência Privada, em continuidade ao planejamento de unificação da gestão iniciado em 2008. O desempenho da MBM Seguradora atingiu
o projetado para o exercício, conforme definidos no planejamento estratégico de 2010 e no plano corretivo de solvência aprovado pela SUSEP conforme Nota nº 25. Os custos operacionais e administrativos
mantiveram-se em um patamar aceitável e restrito aos limites legais. O lucro líquido do exercício foi de R$ 1.510 mil ou 12,56% sobre 2010. O Patrimônio Líquido apresentou um crescimento de 18,12%. Perspectivas
e Planos para o Exercício de 2012: Além do cumprimento do planejamento estratégico, o gerenciamento das operações para atingir o estabelecido no plano corretivo de solvência, que visa adequar o capital mínimo
requerido às operações da MBM Seguradora, a administração também tem por objetivos a consolidação e a implantação dos Sistemas bem como aprimoramento dos processos através de: 1. Excelência no
atendimento aos clientes visando a fidelização; 2. Treinamento e atualização contínua dos colaboradores da MBM Seguradora S.A.; 3. Agilidade na regulação de sinistros; 4. Fortalecimento do processo de geren-
ciamento de risco, e 5. Melhoria contínua. A MBM Seguradora S.A. reafirma seus compromissos com todos os seus clientes, colaboradores, corretores e, em especial, com seu acionista majoritário MBM Previdência
Privada, em manter rígidos padrões de segurança e liquidez evidenciando a eficiência das diretrizes traçadas pela atual Diretoria na gestão da Empresa.   Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2012.    A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - R$

A T I V O      31/12/2011      31/12/2010
Circulante .................................... 60.476.263,42 51.817.607,79

Disponível ................................... 10.966.633,53 6.628.394,84
Caixa e Bancos ............................ 303.974,93 89.064,76

Equivalente de Caixa ................. 10.662.658,60 6.539.330,08

Aplicações ................................... 24.530.476,09 21.880.315,27

Créditos das operações com
 Seguros e Resseguros ............. 20.181.296,78 17.372.809,62
Prêmios a receber ........................ 1.792.331,99 1.432.555,38
Operações com Resseguradoras 74.254,23 3.349,07
Outros Créditos Operacionais ..... 18.314.710,56 15.936.905,17

Títulos e Créditos a Receber .... 4.229.837,00 5.233.393,55
Títulos e Créditos a Receber ....... 2.035.291,67 3.057.353,87
Créditos Tributários
 e Previdenciários ......................... 1.090.910,19 908.762,67
Depósitos Judiciais e Fiscais ....... 1.095.766,47 1.139.545,97
Outros Créditos ............................ 7.868,67 127.731,04

Outros Valores e Bens ............... 289.899,49 288.274,06
Outros Valores .............................. 289.899,49 288.274,06

Despesas Antecipadas .............. 1.486,94 2.037,65

Custos de Aquisição Diferidos . 276.633,59 412.382,80
Seguros ........................................ 276.633,59 412.382,80

Ativo não Circulante ................... 6.516.273,26 8.520.073,29

Realizável a Longo Prazo .......... - 171.854,22

Aplicações ................................... - 19.194,05

Títulos e Créditos a Receber .... - 152.660,17
Títulos e Créditos a Receber ....... - 152.660,17

Investimentos .............................. 4.866.556,83 6.636.346,72
Participações Societárias ............. 548.792,99 2.200.555,89
Imóveis Destinados à Renda ....... 4.201.611,68 4.308.330,08
Outros Investimentos ................... 116.152,16 127.460,75

Imobilizado .................................. 1.614.753,54 1.660.022,46
Imóveis de Uso Próprio ................ 123.693,49 128.859,61
Bens Móveis ................................. 1.255.538,24 1.379.523,30
Outras Imobilizações .................... 235.521,81 151.639,55

Intangível ..................................... 34.962,89 19.079,22
Outros Intangíveis ........................ 34.962,89 19.079,22

Diferido ........................................ - 32.770,67

Total do Ativo .............................. 66.992.536,68 60.337.681,08

P A S S I V O      31/12/2011      31/12/2010
Circulante .................................... 52.328.350,10 47.742.905,27
Contas a pagar ........................... 5.837.460,26 5.110.195,30
Obrigações a pagar ..................... 2.922.641,06 3.263.351,27
Impostos e enc. sociais a recolher 249.175,17 165.280,63
Encargos trabalhistas .................. 425.682,34 120.494,76
Empréstimos e Financiamentos . 4.957,72 -
Impostos e contribuições ............ 1.333.916,02 1.059.652,09
Outras contas a pagar ................. 901.087,95 501.416,55
Débitos de operações com
 seguros e resseguros .............. 19.344.363,27 16.457.301,67
Corretores de seg. e resseguros 487.582,52 7.767,71
Outros débitos operacionais ....... 18.856.780,75 16.449.533,96
Depósitos de terceiros ............. 1.037.147,60 2.272.596,59
Provisões técnicas – Seguros . 26.013.862,70 23.808.435,41
Pessoas ........................................ 26.013.862,70 23.808.435,41
Provisões técnicas –
 previdência complementar ...... 95.516,27 94.376,30
Planos não bloqueados ............... 95.516,27 94.376,30
Passivo não Circulante ............. 1.844.720,95 1.742.165,05
Contas a pagar ........................... 540.984,62 522.395,68
Outros débitos ........................... 1.303.736,33 1.219.769,37
Provisões Judiciais ...................... 1.303.736,33 1.219.769,37
Patrimônio Líquido .................... 12.819.465,63 10.852.610,76
Capital Social ............................... 11.227.226,00 9.300.000,00
Reservas de Reavaliação ........... 1.180.270,05 1.218.920,97
Reservas de Lucros .................... 411.969,58 333.689,79
Total do Passivo ........................ 66.992.536,68 60.337.681,08

     31/12/2011      31/12/2010
Prêmios Emitido Líquido ............... 43.357.947,47 39.572.398,19
(-) Var. Prov. Técnicas de Prêmios (279.943,64) 141.551,08
(=) Prêmios Ganhos .................... 43.078.003,83 39.713.949,27
(-) Sinistros Ocorridos .................. (26.719.334,76) (26.148.672,92)
(-) Custos de Aquisição ................ (5.493.991,78) (3.447.137,57)
(+) Outras Rec. e Desp. Operac. .. 2.478.748,68 852.523,66
(-) Despesas Administrativas ....... (10.612.315,79) (8.063.978,42)
(-) Despesas com Tributos ........... (1.584.445,66) (1.311.499,37)
(+) Resultado Financeiro .............. 1.670.960,32 519.564,16
(+) Resultado Patrimonial ............. 148.291,41 326.333,84
(=) Resultado Operacional ......... 2.965.916,25 2.441.082,65
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos

 Não Correntes ........................ 5.744,93 (57.869,49)
(=) Resultado Antes dos

 Impostos e Participações .... 2.971.661,18 2.383.213,16
(-) Imposto de Renda ................... (750.723,84) (604.680,30)
(-) Contribuição Social ................. (469.389,18) (373.483,97)
(-) Particip. Sobre o Resultado ..... (241.167,81) (63.205,40)
(=) Lucro Líquido/Prejuízo .......... 1.510.380,35 1.341.843,49
(/) Quantidade de Ações ............ 28.314.145 26.800.994
(=) Lucro Líquido/Prej. por Ação 0,05 0,05

ATIVIDADES OPERACIONAIS        31/12/2011       31/12/2010
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência e taxas de gestão e outras 40.269.516,67 38.136.493,74
Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) ................................ 3.868.470,55 5.825.233,58
Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões ...................................................... (24.233.963,83) (25.435.000,00)
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros ........................................ (4.878.427,76) (3.513.257,58)
Pagamentos de despesas e obrigações ....................................................................................... (9.438.529,06) (3.493.383,14)
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais .............................................. (622.601,86) (576.402,93)
Outros pagamentos operacionais ................................................................................................. (3.870.906,46) (985.555,83)
Constituição de Depósitos Judiciais ............................................................................................. (777.398,14) (925.923,48)
Pagamentos de Participações nos Resultados ............................................................................ (241.167,81) (63.205,40)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações ......................................................................... 74.992,30 8.968.998,96
Impostos e Contribuições Pagos: .................................................................................................. (1.403.615,41) (2.426.656,97)
Investimentos Financeiros:
Aplicações ..................................................................................................................................... (12.468.890,27) (5.325.000,00)
Vendas e resgates ........................................................................................................................ 17.437.153,89 617.000,00

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais ...................................... 3.639.640,51 1.834.341,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente: .......................................................................... (53.164,72)  (213.435,71)
Imobilizado .................................................................................................................................... (53.164,72) (213.435,71)

Recebimento pela Venda de Ativo Permanente: .......................................................................... 1.651.762,90 38.581,08
Imobilizado .................................................................................................................................... - 38.581,08
Investimento .................................................................................................................................. 1.651.762,90 -

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento ................................. 1.598.598,18 (174.854,63)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aquisição de Empréstimos ............................................................................................................. - 1.500.000,00
Aumento de Capital ........................................................................................................................ 600.000,00 -
Pagamento de Empréstimos (exceto juros) .................................................................................. (1.500.000,00) -
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento .............................. (900.000,00) 1.500.000,00
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa ...................................... 4.338.238,69 3.159.487,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período .............................................................. 6.628.394,84 3.468.907,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período ............................................................... 10.966.633,53 6.628.394,84
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES .......... 4.338.238,69 3.159.487,36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 – Contexto Operacional: A MBM Seguradora S/A opera com o Seguro de Pessoas,
atuando no mercado nacional, tendo suas atividades regulamentadas pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados – CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
a) Ramos de atuação: A MBM Seguradora opera com os ramos 0977 Prestamista, 0982
Acidentes Pessoais Coletivo, 0990 Renda de Eventos Aleatórios, 0993 Vida em Grupo e
0588 DPVAT - consorciada da Seguradora Líder. b) Região da Federação em que ope-
ra: No ano de 2011 a MBM Seguradora operou nas regiões 1 – AL e RO, Região 2 – CE,
Região 3 – PB, PE e RN, Região 4 – BA, Região 5 – DF, GO, MS e MT, Região 6 – MG
e RJ e Região 8 – PR, RS e SC. c) Critério de Gerenciamento de Riscos: O gerenci-
amento dos riscos a que a Seguradora está sujeita é monitorado pela área de Auditoria
Interna e pela Assessoria de Controles Internos, juntamente com os gestores dos pro-
cessos operacionais. d) Riscos Similares: A estrutura de gestão de riscos da Segura-
dora considera a similaridade dos riscos transferidos (ou características de riscos simi-
lares) pelos seus contratos nos seguros em que opera, bem como a experiência acumu-
lada ao longo dos anos para lidar com os riscos aos quais está exposta.
2 – Apresentações das Demonstrações Contábeis: a) Conformidade: As Demonstrações
Contábeis compreendem o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado, dos Flu-
xos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido e foram elaboradas em conformidade
com a Lei das Sociedades por Ações, normas do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e em conformidade com a
Circular SUSEP nº 424/2011 e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC aprovados pela SUSEP e CNSP. b) Estimativas e julgamentos: A prepa-
ração de demonstrações financeiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP
exige que a Administração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despe-
sas com base em estimativas, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premis-
sas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir
dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação.
Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas
são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer outros
períodos futuros afetados. c) Comparabilidade: As demonstrações financeiras estão sen-
do apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, conforme disposi-
ções do CPC 26 e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial e demais
peças, utilizaram-se as informações constantes do período findo imediatamente preceden-
te (31 de dezembro de 2010). d) Continuidade: A Administração avaliou a habilidade da
Seguradora em continuar operando normalmente e está convencida de que a Seguradora
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Admi-
nistração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas
significativas sobre a capacidade de continuar operando. As demonstrações financeiras
foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Seguradora.
3 – Composição Acionária:

RELAÇÃO GERAL DE ACIONISTAS
             ON         PN        TOTAL                   %

a) MBM Previdência Privada 27.849.548 159 27.849.707 98,36
b) Conselheiros: .................... 43 78 121 0,000004273
c) Diversos .............................      162.511 301.806      464.317               1,63
Total Geral de Ações .......... 28.012.102 302.043 28.314.145 100,00
4 – Política Contábil: Dos estabelecidos por resoluções do CNSP e circulares da SUSEP,
merecem destaques: a) Receitas e Despesas: São escrituradas pelo regime de competên-
cia; b) Redução ao Valor Recuperável de Ativos: A administração revisa, mensalmente, o
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriora-
ção ou perda de seu valor recuperável. Quando tais exigências são identificadas e o valor
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. c) Depreciação: O imobilizado está
registrado pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação,
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e
econômica dos bens (Imóveis - 4% a.a; Equipamentos, Móveis, Máquinas e Utensílios –
10% a.a; Veículos e Equipamentos de Sistemas de Processamento de Dados – 20% a.a);
d) Provisões: As principais definições aplicáveis aos ramos de seguros e na carteira resi-
dual de previdência operados pela MBM Seguradora são as seguintes: Seguros de Pes-
soas Coletivo: A Provisão de Prêmios Não Ganhos – PPNG é calculada com base nos
prêmios emitidos, e tem por objetivo provisionar a parcela dos mesmos, correspondente ao
período de risco a decorrer, contado a partir da data-base de cálculo. Seu objetivo é dar
cobertura aos sinistros a ocorrer, referente aos riscos vigentes na data base de cálculo.
Esta provisão é complementada pela Provisão Complementar de Prêmios para riscos vi-
gentes e emitidos – PCP-RVE. A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes,
mas Não Emitidos – PPNG-RVNE tem como objetivo estimar a parcela de prêmios não
ganhos, referentes aos riscos assumidos pela seguradora, cujas vigências já se iniciaram e
que estão pendentes do processo de emissão, conforme metodologia prevista em NTA.
Esta provisão é complementada pela Provisão Complementar de Prêmios para Riscos Vi-
gentes e Não Emitidos – PCP-RVNE. A Provisão de Sinistros a Liquidar – PSL é constituída
com vistas à garantia dos valores de sinistros a pagar. Seu saldo corresponderá, na data do
cálculo, ao total devido de sinistros avisados e ainda não indenizados, considerando des-
pesas relacionadas, deduzida a parcela relativa à recuperação de cosseguro e/ou ressegu-
ro, caso houver, inclusive aqueles referentes às demandas judiciais. A Provisão de Sinis-
tros Ocorridos, mas Não Avisados – IBNR é constituída para atender à demanda de sinis-
tros que já ocorreram, mas que ainda não foram avisados à seguradora. É calculada com
base nos percentuais previstos na Circular SUSEP nº 283/2005, cuja consistência do valor
provisionado é mensurada anualmente, por meio de técnicas estatísticas e atuariais que
observam o comportamento histórico entre as datas de ocorrência dos sinistros e os res-
pectivos avisos, mediante a respectiva Avaliação Atuarial, conforme metodologia prevista
em NTA. Previdência complementar: A Provisão de Resgates e/ou Outros Valores A Re-
gularizar – PROVAR é constituída em decorrência do aviso de resgate e/ou de outro valor
pendente de regularização, provenientes dos planos estruturados no regime financeiro de
Capitalização, sendo a única provisão ainda em atividade para os participantes deste seg-
mento. Provisões Judiciais: Para as contingências da entidade classificadas pela Asses-
soria Jurídica como perdas potenciais foram constituídas provisões de acordo com os
critérios e exigências adotados pela SUSEP, e são julgadas suficientes para o caso de
eventuais perdas. e) Avaliação Ativos e Passivos: Os demais ativos são demonstrados
pelo valor de custo, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e das variações mone-
tárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações mo-
netárias incorridas até a data do balanço. f) Teste de adequação dos passivos (LAT –
Liability Adequacy Test): Conforme requerido pelo CPC11, em cada data de balanço a

6 – Prêmios a Receber: a) O prazo médio de parcelamento é de 30 dias a contar da emissão da parcela de prêmios.
b) Detalhamento dos saldos de prêmios de seguros de pessoas: PRÊMIOS VENCIDOS E VINCENDOS

1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 Superior a Superior a Total Prêmios Total Prêmios Total Prêmios a
      dias - R$   dias - R$  dias - R$  dias - R$   dias - R$   dias - R$ 180 dias - R$ 365 dias - R$ Vencidos - R$ Vincendos - R$    Receber - R$

31/12/2011 ... 1.150.679,93 56.197,54 11.075,83 33.532,49 18.758,32 55.991,62 126.360,36 205.582,82 1.658.178,91 586.085,86 2.244.264,77
31/12/2010 ... 931.186,39 58.758,69 21.124,26 44.068,16 6.296,90 8.543,76 186.274,83 40.000,00 1.296.252,99 398.113,80 1.694.366,79

c) Redução ao Valor Recuperável: A partir do ano de 2011 a redução ao valor recuperável é realizada de acordo com a Circular 424/2011. No ano anterior (2010) a redução ao
valor recuperável foi realizada de acordo com a Resolução 2682/99 Banco Central do Brasil conforme demonstrado abaixo.

01 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 120 dias 121 a 150 dias 151 a 180 dias Superior a 180 Superior a 365
        0% - R$         0% - R$     100% - R$       100% - R$        100% - R$         100% - R$  dias 100% - R$  dias 100% - R$        TOTAL

31/12/2011 ... 0,00 0,00 11.075,83 33.532,49 18.758,32 55.991,62 126.360,36 205.582,82 451.301,44
01 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 120 dias 121 a 150 dias 151 a 180 dias Superior a 180 Superior a 365
        1% - R$         3% - R$      10% - R$         30% - R$          50% - R$           70% - R$ dias 100% - R$ dias 100% - R$        TOTAL

31/12/2010 ... 9.311,86 1.762,76 2.112,43 13.220,45 3.148,45 5.980,63 186.274,83 40.000,00 261.811,41

7 – Custo de Aquisição Diferido (DAC): a) O prazo para diferimento é realizado de
acordo com a duração do contrato de seguros, no qual a média é de 12 meses a contar
da emissão da apólice. b) Premissas: O diferimento de Comissões é constituído pela
parcela das comissões de prêmios retidos correspondentes ao período de risco ainda
não decorrido no prazo de vigência das apólices. c) Discriminação dos Custos de Aqui-
sição: Os custos são compostos pelas despesas com agenciamento e comissões.
8 – Tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos principais produtos co-
mercializados - Divulgações adicionais requeridas pela Circular SUSEP 424 de 2011.
Divulgação das tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos principais pro-
dutos, percentuais de despesa de comercialização e sinistralidade dos principais
ramos: Os principais ramos da Seguradora, em relação à rubrica de prêmios arrecada-
dos, são o Vida-0993 e o APC-0982, conforme já divulgado, os quais por serem da
esfera de planos coletivos não guardam uma taxa de carregamento fixa e, da mesma
forma, não mantém um percentual fixo para despesas de comercialização, pois tais pa-
râmetros são aderentes às condições de cada grupo segurado e respectivo estipulante.
A estrutura de custeio destes planos, pelas suas características, considera a sinistralidade
histórica observada em cada garantia, entretanto, no caso da cobertura de morte do
Ramo Vida-0993, a precificação observa como parâmetro mínimo as taxas da Tábua de
mortalidade AT-1983M. Tais considerações podem ser levadas, da mesma forma, ao
ramo Prestamista-0977, e em relação ao ramo EA-0990, este tem sua estrutura de cus-
teio amparada em estatísticas extraídas do mercado.
9 – Principais Ramos de Atuação:

                                31/12/2011
    982 – APC       993 – VG

Prêmio Ganho .................................................. 7.888.911,29 9.370.407,34
Índice de Sinistralidade ................................... 11,52% 41,61%
Índice de Comercialização .............................. 35,15% 22,38%

                                31/12/2010
    982 – APC        993 – VG

Prêmio Ganho .................................................. 5.986.218,61 9.159.408,80
Índice de Sinistralidade ................................... 15,88% 48,83%
Índice de Comercialização .............................. 22,03% 16,95%
10 – Gerenciamento de Riscos: 10.1 - Análise Qualitativa: Objetivos, políticas e
processos de gestão de riscos: A Seguradora atua junto ao mercado com produtos de
seguros coletivos do segmento de pessoas, destacando-se os ramos Vida–0993 e de
Acidentes Pessoais– APC-0982, respectivamente. O modelo de negócio da Companhia
é visto como simples, onde seus produtos são constantemente avaliados e tem apresen-
tado taxas de sinistralidades adequadas ao longo do tempo. Nos ramos principais de
sua operação Vida-0993 e APC-0982, a Seguradora trabalha basicamente com contra-
tos de vigência anual, os quais apresentaram taxas de sinistralidade de 38,2% e 8,8%,
respectivamente, conforme os dados da última Avaliação Atuarial. As áreas técnica, produ-
ção, subscrição e regulação são as responsáveis em auxiliar na identificação, monitora-
mento e mitigação dos riscos de subscrição da Seguradora, a qual não opera com o
instrumento do resseguro em função do baixo risco assumido. A Seguradora define risco

Seguradora elabora o teste de adequação dos
passivos para todos os contratos vigentes na
data de execução do teste, o qual é realiza-
do considerando-se como valor líquido con-
tábil todos os passivos de contratos de seguro
permitidos segundo o CPC11, deduzidos, conforme o caso, das despesas de comercializa-
ção diferidas ou dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos contratos de segu-
ros, em conformidade com as normas específicas. Para esse teste, a Companhia elabo-
rou uma metodologia que considera a sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa
futuros, que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utili-
zando-se premissas correntes para o teste. Para determinação das estimativas dos fluxos
de caixas futuros, os contratos são agrupados em função de similaridades (ou caracterís-
ticas de risco similares), e consequentemente, como os respectivos riscos de seguro são
gerenciados pela Administração. Os fluxos de caixa são trazidos a valor presente, a partir
de premissas de taxas de juros livres de risco. Caso seja identificada qualquer deficiência
no teste em referência, a Seguradora registra a perda imediatamente como uma despesa
no resultado do período e, posteriormente, constituindo provisões adicionais aos passi-
vos de seguro já registrados na data do teste. Para os ramos de risco decorrido, a Com-
panhia leva em consideração os prêmios ganhos observados, para efetuar a melhor esti-
mativa de receita de prêmios no período subsequente à data-base de cálculo. Existe uma
carteira residual de previdência com dois planos bloqueados, cujos participantes rema-
nescentes já cumpriram seus prazos de diferimento, portanto não estão ativos, bem como
não se encontram na condição de beneficiários, razão pela qual permanecem apenas na
Provisão de Resgates e/ou Outros Valores a Regularizar (PROVAR), cujos resgates po-
dem ser pagos eventualmente. Os resultados e as conclusões em relação aos testes
realizados na data base de 31/12/2011 estão expostos na tabela específica denominada
“Resultados Obtidos nos fluxos de 31/12/2011” destas notas explicativas.
5 – Títulos e Valores Mobiliários: a) Os Ativos foram enquadrados conforme a Circular
SUSEP n° 424/2011 em Títulos para Negociação. Renda Fixa – Certificados de Depósitos
Bancários – Vinculados à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 1.554 mil e são

demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. Debêntures – Vinculados à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 593
mil e são demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço. Depósito a Prazo com Garantia Especial – Vinculado à cobertura das
reservas técnicas no valor de 652 mil e são demonstrados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Fundo de Investimento Financeiro –
Total de ativo em fundos no valor total de R$ 10.662 mil, sendo o valor de R$ 4.286 mil
vinculado à cobertura das reservas técnicas demonstrado pelo valor da cota patrimonial
até a data do balanço e o valor de R$ 6.376 mil em excesso do ativo, podendo ser vinculado
à cobertura das provisões técnicas a qualquer momento. Fundo de Investimentos DPVAT –
Vinculadas à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 21.670 mil e são demonstra-
das pelo valor da cota patrimonial até a data do balanço. Quotas e Fundos de Investimen-
tos – Vinculadas à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 59 mil e são demonstra-
das pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos proporcionais ao período.

VALOR VALOR
APLICAÇÕES INDEX          %  INDEX  MERCADO - R$    CURVA - R$
Renda Fixa - Privado
CDB ........................... CDI 104,50 / 106,50 1.554.085,57 1.554.085,57
DEBENTURES .......... CDI 100,00 / 104,50 593.848,16 594.496,93
DPGE ......................... CDI 112,50 / 115,00 652.724,80 652.724,80
Quotas Fundos de
 Investimentos
FUNDOS .................... 59.846,63 59.846,63
Renda Fixa - Público
FUNDOS .................... 10.662.658,60 10.662.658,60
TOTAL ....................... 13.523.163,76 13.523.812,53

de seguro como aquele transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futu-
ra de que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização
resultante do evento de sinistro. Presente a teoria da probabilidade para a precificação
de seus prêmios, a Seguradora entende que o principal risco atinente aos seus contra-
tos está presente nos sinistros avisados, em situações onde os pagamentos das indeni-
zações resultantes desses eventos possam exceder ao valor contábil de seus passivos
atuariais, todavia esta situação não vem ocorrendo nos últimos exercícios. A estrutura
de gestão de riscos da Seguradora considera a similaridade dos riscos transferidos
pelos seus contratos nos ramos em que opera, bem como a experiência acumulada ao
longo dos anos para lidar com os riscos ao qual está inserida, sendo que seus principais
segmentos estão estruturados da seguinte forma: • Seguros de Pessoas, em ramos co-
letivos; • Previdência complementar (carteira remanescente e residual de planos blo-
queados) As políticas de subscrição de riscos da Seguradora são definidas através de
seu departamento técnico e diretoria. A Seguradora está atenta quanto ao treinamento
de seus funcionários, principalmente no que tange aos aspectos de controles internos,
e, em relação ao seu pessoal de vendas, procura monitorar a qualidade dos negócios
propostos pelos corretores e escritórios regionais, a fim de avaliar e melhorar o seu
desempenho. 10.2 - Análise Quantitativa: 10.2.1 Sobre os produtos: a) Seguros de
Pessoas – coletivos: A Seguradora tem sua força de operação fixada nos seguros de
vida coletivos, que oferecem principalmente as coberturas de morte qualquer causa e
morte por acidente, concentradas nos ramos de Vida-0993 e Acidentes Pessoais-0982,
operando também nos ramos Prestamista-0977 e Eventos Aleatórios-0990, porém em
menor escala do que os anteriores, todos eles estruturados da forma tradicional e no
regime de repartição simples (mutualista). b) Previdência complementar: A MBM Se-
guradora possui um grupo remanescente de participantes com a cobertura de sobrevi-
vência, todos já tendo cumprido a fase de diferimento, com provisão residual para resga-
te constituída. 10.2.2 - Concentração de Risco e Análise de Sensibilidade: Em uma
abordagem quantitativa segregada, os seguros de pessoas coletivos responderam por
100% dos prêmios auferidos pela Seguradora em 2011, repetindo o mesmo comporta-
mento de 2010, pois já por algum tempo não ocorre mais arrecadação dos planos de
previdência, o qual possui apenas 322 participantes. Em 31 de dezembro de 2011, a
carteira de seguros de pessoas contava com aproximadamente 343 mil segurados, onde
os ramos Vida-0993 e APC-0982 concentraram 94,1% dos prêmios arrecadados em 2011,
ficando os 5,9% restantes com os ramos Prestamista-0977 e EA-0990. Em relação ao
ano anterior de 2010, a arrecadação dos ramos Vida-0993 e APC-0982 atingiram 93,4%
dos prêmios, ficando os restantes 6,6% para os demais ramos. Para fins de divulgar o
parâmetro financeiro de receita, em 2011 a Seguradora arrecadou R$ 18,7 milhões de
prêmios retidos, valor este que em 2010 foi de R$ 16,3 milhões, excetuado o ramo DPVAT
que não faz parte desta análise. Os prêmios auferidos compreendem os prêmios de
seguros emitidos, líquidos de cancelamentos, restituições e cessões de prêmios a con-
gêneres. Os valores dos prêmios do segmento de Pessoas estão assim compostos:

Prêmios auferidos Prêmios auferidos
Pessoas - Coletivo          em 2011 - R$          em 2010 - R$
Ramos: 0977, 0982, 0990 e 0993 .......... 18,7 milhões 16,3 milhões

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM R$
Capital Reservas de

DISCRIMINAÇÃO             Social  Reavaliação          Lucros        L/P Acum.                Total
Saldos Anteriores em 31/12/2009 ............ 9.300.000,00 1.257.571,89 263.836,84 - 10.821.408,73
Reserva de Reavaliação ........................... - (38.650,92) - 55.215,48 16.564,56
Complemento Provisão Tributos Diferidos - (1.380,38) - - (1.380,38)
Realização .................................................. - (55.215,48) - 55.215,48 -
Baixa ........................................................... - 17.944,94 - - 17.944,94

Resultado Líquido do Período ................ - - - 1.341.843,49 1.341.843,49
Proposta para Distribuição do Resultado - - 69.852,95 (1.397.058,98) (1.327.206,03)
Reserva Legal ............................................ - - 69.852,95 (69.852,95) -
Dividendos .................................................. - - - (1.327.206,03) (1.327.206,03)

Saldos Finais em 31/12/2010 ................... 9.300.000,00 1.218.920,97 333.689,79 - 10.852.610,76
Saldos Anteriores em 31/12/2010 ............ 9.300.000,00 1.218.920,97 333.689,79 - 10.852.610,76
Aumento de Capital: .................................. 1.927.226,00 - - - 1.927.226,00
AGE de 03/06/2011 e 24/08/2011 Portaria
 SUSEP nº 4.288 de 21/11/2011 ................. 1.927.226,00 - - - -
Reserva de Reavaliação ........................... - (38.650,92) - 55.215,48 16.564,56
Realização .................................................. - (55.215,48) - 55.215,48 -
Baixa ........................................................... - 16.564,56 - - 16.564,56

Resultado Líquido do Período ................ - - - 1.510.380,35 1.510.380,35
Proposta para Distribuição do Resultado - - 78.279,79 (1.565.595,83) (1.487.316,04)
Reserva Legal ............................................ - - 78.279,79 (78.279,79) -
Dividendos .................................................. - - - (1.487.316,04) (1.487.316,04)

Saldos Finais em 31/12/2011 .................... 11.227.226,00 1.180.270,05 411.969,58 - 12.819.465,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R$

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em R$)
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MBM Seguradora S/A NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A concentração dos riscos em vigor está assim distribuída, considerando o ano de 2011:
Prêmios Concentração Sinistros

Distribuição dos Riscos   Retidos (R$)         de Risco  retidos (R$)
Região 6 (RJ, ES e MG) ................. 1.693.323,79 9,1% 475.415,60
Região 8 (RS, SC e PR) ................. 15.541.473,38 83,3% 3.534.527,14
Demais Regiões .............................   1.416.152,10                7,6%    712.679,77
Total ................................................ 18.650.949,27 100,0% 4.722.622,51
Diante dos números apresentados, denota-se que a Região Sul (8) concentrou 83,3%
da arrecadação, seguido pela Região (6) com 9,1%, ficando apenas 7,6% distribuído
entre as demais regiões. A Seguradora utiliza as seguintes premissas atuariais para
seus planos de seguros coletivos: - Base de dados composta por informações referentes
a um período concernente com as apólices com riscos em vigor; - Utilização de Tábuas
Biométricas aprovadas pela legislação, nas coberturas por morte quando não acidental;
e - Observação da sinistralidade estatística e avaliação atuarial do seu equilíbrio. Para
efeito de testes de sensibilidade, avaliado o contexto técnico que envolve a Segurado-
ra, optou-se por estudar a rubrica de sinistralidade, a qual vem se comportando da se-
guinte forma ao longo dos últimos períodos:
Pessoas - Coletivo – Parâmetros de mortalidade/sinistralidade
Grupo Sinistralidade 2011 Sinistralidade 2010
Pessoas – Coletivo/Prest. ........... 25,3% 34,6%
Analisando-se os cenários acima e tomando por base os parâmetros de 2011, para o
teste de sensibilidade foi utilizado agravo de 15% junto à premissa atuarial de des-
pesas com sinistros, com vistas a verificar quais seriam os reflexos no TAP da Segu-
radora, cujos resultados encontram-se a seguir:
Agravo 15% VP Provisões DCD e/ou TAP
indenizações Fluxos Técnicas em Ativos Provisão à
c/sinistros        de Caixa    31/12/2011  Intangíveis  Constituir
Seguros de
 Pessoas - Coletivo .......... 4.060.016,49 4.351.975,01 276.633,59              -x-
Previdência Complementar - 95.516,27 - -x-
Como conclusão do teste de sensibilidade realizado, em relação aos reflexos no TAP,
verifica-se que o valor presente dos fluxos de caixa futuros - VP aumentou R$ 1,17
milhões em relação às projeções normais, entretanto, conforme o quadro acima, mesmo
que ocorresse tal situação não seria necessário se estabelecer provisionamento com-
plementar de TAP, uma vez que as provisões constituídas permanecem suficientes para
tal parâmetro. Pelo perfil ínfimo de participantes nos planos de previdência, consideran-
do que os mesmos encontram-se apenas em status de resgates a regularizar, onde não
se observou nenhum caso de conversão em renda ou de pagamento de resgate nos
últimos anos, bem como que os planos não possuem a previsão de distribuírem exce-
dente financeiro, o teste de sensibilidade não tem qualquer reflexo em relação ao res-
pectivo grupo de previdência complementar. Em relação ao segmento de pessoas cole-
tivo, estes sim puderam ser testados quanto ao parâmetro de sinistralidade, conforme
apresentado acima, uma vez que podem representar impacto nos resultados e no patri-
mônio contábil da Seguradora, tendo em vista o volume de recursos envolvidos no teste,
mesmo que também não apresentem reflexos relacionados a taxas de juros, índices de
conversibilidade, inflação e excedente financeiro. Entretanto, da mesma forma que ocor-
rido no TAP, não se observa impactos relevantes em seus aspectos econômicos, com o
agravamento de sua sinistralidade. Tabelas de desenvolvimento de sinistro (bruto).
Comportamento da provisão de sinistros em anos posteriores aos anos de cons-
tituição: A tabela abaixo mostra a movimentação das provisões para sinistros da Se-
guradora, denominada de tábua de desenvolvimento de sinistros:
Segmento de Pessoas – Coletivo

                                          Por R$ 1.000
Período 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Saldo anterior ................................... 1.547,0 1.719,0 2.290,0
Retidos .............................................. 6.248,0 5.656,0 4.723,0
Exercício atual ................................... 5.353,0 4.934,0 4.816,0
Exercícios anteriores ......................... 894,0 722,0 (94,0)
Pagamentos ...................................... 6.076,0 5.085,0 5.849,0
Exercício atual ................................... 4.201,0 3.096,0 3.620,0
Exercícios anteriores .........................  1.875,0  1.989,0  2.229,0
Saldo final ......................................... 1.719,0 2.290,0 1.164,0
Não incluem as provisões do DPVAT e retrocessão. A tabela a seguir mostra o desenvol-
vimento de pagamentos de sinistros. O objetivo dessa tabela é demonstrar a consistên-
cia da política de provisionamento de sinistros da Seguradora.
Segmento de Pessoas – Coletivo

                                          Por R$ 1.000
Período 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Provisão período anterior ................... 1.547,0 1.719,0 2.290,0
Pagamentos até
Um ano mais tarde ............................. 666,0 1.083,0 1.131,0
Dois anos mais tarde .......................... 924,0 1.274,0
Três anos mais tarde .......................... 1.031,0 - -
11 – Provisões para Passivos Oriundos de Contratos de Seguros:
Movimentação dos passivos de seguros: As provisões técnicas são constituídas de
acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fór-
mulas são documentados através de Notas Técnicas Atuariais (NTA), ou previstos nas
Avaliações Atuariais anuais, as quais são elaboradas de acordo com a Circular SUSEP
nº 272 de 22/10/2004, pelo Atuário Responsável Técnico da Seguradora. O CNSP,
através da Resolução nº 162 de 26/12/2006, alterada pelas Resoluções 181/2007,
195/2008 e 204/2009, estabelece as regras para constituição de provisões técnicas
das Seguradoras, as quais são calculadas pelo Atuário Responsável Técnico, em con-
formidade com a Resolução CNSP nº 135/2005, e fiscalizadas de forma continua pela
SUSEP. As principais provisões constituídas pela MBM Seguradora são as seguintes:
i. Seguros de Pessoas Coletivo: • Provisão de Prêmios Não Ganhos – PPNG; • Pro-
visão Complementar de Prêmios – PCP; • Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos
Vigentes, mas Não Emitidos – PPNG-RVNE; • Provisão de Sinistros a Liquidar – PSL;
• Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados – IBNR. As tabelas a seguir apre-
sentam a movimentação dos saldos destes passivos dos contratos de seguro, demons-
trando sua evolução de 31/12/2010 para 31/12/2011:
Pessoas – coletivo: movimentação das provisões
Competências           PPNG*               PSL             IBNR
Saldo em 31/12/2010 ..................... 820.864,14 2.290.769,03 1.637.099,99
Constituições ................................... 252.694,67 0,00 477.076,81
Reversões ........................................               0,00 1.126.529,63               0,00
Saldo em 31/12/2011 ...................... 1.073.558,81 1.164.239,40 2.114.176,80

*PPNG+PCP+RVNE
Pessoas – coletivo: variação das provisões técnicas
Provisão 31/12/2010 - R$ 31/12/2011 - R$
PPNG ................................................ (14.531,44) 252.694,67
PSL ................................................... 571.222,76 (1.126.529,63)
IBNR ................................................. 141.438,90 477.076,81

*PPNG+PCP+RVNE
ii. Previdência complementar: Provisão de Resgates e/ou Outros Valores A Regula-
rizar – PROVAR.
12 – Teste de adequação do passivo - TAP: Em consonância com o IFRS 4 e normativos
SUSEP, foi elaborado o teste de adequação do passivo - TAP da MBM Seguradora,
instituído pela Circular SUSEP nº 410/2010, cuja abrangência está vinculada aos con-
tratos dos planos de seguros com riscos em vigor na data base de 31/12/2011. O resul-
tado do TAP, avaliado a valor presente na respectiva data base, tem como intuito cons-
tatar a necessidade ou não de se proceder a garantias financeiras complementares às
provisões constituídas, com vistas a garantir plenamente os riscos em vigor com estas
operações, ou manter os seus saldos da forma como estão constituídos. Para a realiza-
ção do TAP, a Seguradora agrupou os contratos de acordo com sua estrutura de planos,
desconsiderando as operações do ramo DPVAT, e consolidou seus testes em 2 (dois)
grupos, conforme abaixo: 1. Pessoas – Coletivo: Ramos 0993 – Vida em Grupo, 0982 –
Acidentes Pessoais, 0990 – Eventos Aleatórios e 0977 - Prestamista e; 2. Previdência
complementar: sobrevivência (carteira residual em resgates). Critérios técnicos utili-
zados nas projeções dos fluxos: Para atender o objetivo do TAP foram feitos até 10
(dez) fluxos de caixa, os quais estão estruturados em consonância com a Circular SUSEP
410/2010, seguindo a estrutura e premissas descritas logo a seguir: Período utilizado
nas projeções: o prazo entre a data inicial (riscos vigentes na data base), e o final da
vigência destes contratos (ou a data da sua renovação); Especificação de cada fluxo,
definido no Artigo 7º da Circular mencionada: Receitas consideradas: Fluxo III: Es-
timativa de prêmios futuros para os casos de ramos que não estejam contidos na PPNG
constituída na data base do teste; Fluxo IX: Salvados e ressarcimentos, se for o caso;
Fluxo X: Outras receitas diretamente relacionadas aos contratos, se for o caso. Despe-
sas consideradas: Fluxo I: Sinistros a pagar de eventos já ocorridos, segregados por
avisados e não avisados; Fluxo II: Sinistros a pagar de eventos ainda não ocorridos;
Fluxo IV: Despesas administrativas futuras, relacionadas a riscos cujas vigências te-
nham se iniciado até a data base do TAP; Fluxo V: Despesas alocáveis relacionadas a
sinistros; Fluxo VI: Despesas não alocáveis relacionadas a sinistros; Fluxo VII: Despe-
sas de comercialização incidentes sobre as estimativas de receitas com prêmios futu-
ros, constantes do Fluxo III, referentes a apólices vigentes, não considerando novas
vendas; Fluxo VIII: Despesas com resgates, saldamentos, garantias e excedentes fi-
nanceiros, se for o caso; Fluxo X: Outras despesas não incluídas nos fluxos anteriores.
Nos cálculos das estimativas correntes dos diversos fluxos de caixa, foram adotadas as
seguintes premissas e bases técnicas: • Tábuas Biométricas: Para os fluxos II consi-
derou-se as taxas de sinistralidades observadas nas respectivas carteiras, cujo período
de abrangência foi adequado a cada situação. • Taxa de Juros e índice de preços: A
taxa de juros livre de risco adotada neste trabalho foi a disponibilizada pela SUSEP ao
mercado segurador, por meio de seu site, cuja aplicação na Seguradora foi realizada em
consonância com os índices de preços constantes dos seus respectivos contratos, ou
seja, para os planos de seguros coletivos foi utilizado o IGPM/FGV, e para o resíduo de
previdência complementar adotou-se a Taxa Referencial - TR. • Do valor presente obtido
em cada fluxo de caixa realizado, abatidos os valores relacionados aos ativos intangí-
veis, respeitados os agrupamentos apresentados, foram subtraídos os saldos das provi-
sões descritas no inciso I do artigo 10 da Circular SUSEP nº 410/2010, onde, em caso de
resultado positivo em algum(uns) agrupamento(s), a Seguradora deve reconhecê-los da

17 – Ativo Diferido: Os valores do Ativo Diferido desta sociedade no total de R$
34.984,44, foram realocados em outras imobilizações no valor de R$ 14.027,34 e em
outros intangíveis no valor de R$ 20.957,10 referem-se aos ativos da Seguradora Líder
e são lançados conforme mapa demonstrativo recebidos mensalmente.
18 – Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 11.227.226 mil,
divididos em 28.012.102 (Vinte e oito milhões, doze mil, cento e duas) Ações Ordinárias
e 302.043 (Trezentas e duas mil e quarenta e três) Ações Preferenciais. O capital social
que em 31/12/2010 era de R$ 9.300.000,00, foi elevado em R$ 1.927.226,00, sendo R$
1.327.226,00 com aproveitamento da Reserva Especial de Dividendos Obrigatórios não
distribuídos e R$ 600.000,00 em espécie pela controladora MBM Previdência Privada,
divididos em três momentos: R$ 200.000,00 em 30/06/2011; R$ 100.000,00 em 25/08/
2011 e R$ 300.000,00 em 15/12/2011. O aumento do capital social foi aprovado confor-
me Portaria SUSEP nº 4.288 de 21 de novembro de 2011.
19 – Detalhamento das Contas de Resultado - Detalhamento de Contas da Demons-
tração de Resultado

     31/12/2011      31/12/2010
a) Sinistros Ocorridos:
Indenizações Avisadas Administrativas ............... 4.602.484,95 5.153.721,71
Indenizações Avisadas Judiciais .......................... 120.139,08 492.228,71
Indenizações Avisadas Consórcio DPVAT ........... 16.872.989,71 16.249.007,93
Despesas judiciais ................................................. 2.956,62 6.737,13
Despesas Consórcio DPVAT ................................ 2.977.130,20 2.138.964,05
Provisão Sinistro ................................................... 2.103.671,64 2.108.013,39
Outros Serviços Assistência .................................        39.962,56                 0,00
Total ....................................................................... 26.719.334,76 26.148.672,92
b) Custo de Aquisição Diferidos:
Comissão s/Prêmio Retido .................................... 5.347.642,57 3.459.378,46
Outras despesas de comercialização .................. 10.600,00 0,00
Variação do Custo de Aquisição Diferido ............      135.749,21      (12.240,89)
Total ....................................................................... 5.493.991,78 3.447.137,57
c) Despesas Administrativas:
Despesas c/Pessoal Próprio ................................. 5.859.116,19 3.430.834,33
Despesas c/Serviços de Terceiros ....................... 1.460.130,88 1.037.508,39
Despesas c/Localização e Funcionamento ......... 1.084.409,44 1.142.300,75
Despesas c/Publicidade e Propaganda ............... 411.207,94 788.617,48
Despesas c/Tributos .............................................. 1.584.445,66 1.311.499,37
Despesas c/Publicações ....................................... 28.056,14 34.749,30
Despesas c/Donativos e Contribuições ............... 38.807,72 32.560,05
Outras Despesas Administrativas ........................ 80.929,90 68.420,62
Despesas Adm. Convênio DPVAT ........................   1.649.657,58   1.528.987,50
Total ....................................................................... 12.196.761,45 9.375.477,79
d) Receitas Financeiras:
Receitas c/Aplicações no Mercado Aberto .......... 754.029,94 329.163,48
Receitas c/Títulos de Renda Fixa Privada .......... 356.167,00 243.642,03
Receitas c/Títulos de Renda Fixa Pública ........... 0,00 1.607.161,50
Receitas c/Títulos de Renda Variável .................. 174.009,24 13.117,15
Receitas Operações de Seguros .......................... 0,00 0,08
Receita com Depósitos e Fundos Retidos ........... 67,95 0,00
Outras Receitas .....................................................   2.853.194,72      129.456,72
Total ....................................................................... 4.137.468,85 2.322.540,96
d) Despesas Financeiras:
Despesas c/Títulos Renda Variável ..................... 0,00 272,60
Despesas c/Títulos Renda Fixa ............................ 0,00 60,80
Despesas Financ. c/Operações Seguros ............ 2.440.005,07 1.796.181,22
Despesas Prov. Resgates e Outros ..................... 1.139,97 645,57
Despesas c/Prov. Desval. Títulos ......................... 0,00  (2.690,00)
Despesas c/Encargos s/Tributos .......................... 0,00 6.272,39
Outras Despesas Financeiras ..............................        25.363,49          2.234,22
Total ....................................................................... 2.466.508,53 1.802.976,80
f) Resultado Patrimonial:
Receitas Patrimoniais ........................................... 625.775,90 417.644,41
Despesas Patrimoniais .........................................     (477.484,49)       (91.310,57)
Total ....................................................................... 148.291,41 326.333,84
e) Outras Receitas/Despesas Operacionais:
Outras Receitas c/Operações de Seguros .......... 7.243.627,59 5.319.706,96
Outras Despesas c/Operação de Seguros ..........  (4.764.878,91)  (4.467.183,30)
Total ....................................................................... 2.478.748,68 852.523,66

seguinte forma: a) Ajustar as provisões de IBNR, PSL e PBAR, conforme o caso, para as
deficiências decorrentes das provisões de sinistros; b) Aumentar a provisão PIC ou PIP,
para as deficiências decorrentes das demais provisões.
Resultados Obtidos nos fluxos de 31/12/2011:

                                                                      Por R$ 1,00
VP Provisões DCD e/ou TAP

Fluxos Técnicas Ativos Provisão a
Grupo      de Caixa 31/12/2011 Intangíveis  Constituir
Seguros de Pessoas - Coletivo 2.887.728,09 4.351.975,01 276.633,59               -x-
Previdência Complementar .... - 95.516,27 - -x-
Como conclusão dos testes realizados não foi encontrada insuficiências em nenhum
dos agrupamentos analisados, para os exercícios apresentados.

Ilmos. Srs. Diretores e Conselheiros de
MBM SEGURADORA S/A
Porto Alegre – RS
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da MBM SEGURADORA S/A,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contá-
beis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: A Admi-
nistração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-
sas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade é a expres-
sar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se

15 – Quadro de Movimentações de Prêmios a Receber, Aplicações e Comissão Diferida:
Saldo em Avisos / Emissão / Recebimentos / Saldo em

31/12/2010 - R$       Aplicação - R$ Cancelamentos - R$   Resgates - R$ Atualizações - R$  31/12/2011 - R$
Prêmios a Receber ................. 1.694.366,79 21.714.653,60 - 21.165.386,96 - 2.243.633,43
Aplicações ............................... 28.419.645,35 13.779.578,76 1.310.688,49 17.437.153,89 11.741.752,96 35.193.134,69
Comissão Diferida ..................  412.382,80 900.857,38 1.036.606,59 -  - 276.633,59
16 – Tabela de Desenvolvimento de Provisões: Para as contingências da entidade classificadas pela Assessoria Jurídica como perdas potenciais foram constituídas
provisões de acordo com os critérios e exigências adotados pela SUSEP, e são julgadas suficientes para o caso de eventuais perdas. Estas contingências são de natureza
cível e trabalhista e estão assim classificadas:

SALDO TOTAL QTD. AÇÕES BAIXA DA SALDO
ANTERIOR PAGO PAGAS CONSTITUIÇÃO PROVISÃO FINAL

CONTINGÊNCIAS 31/12/2009 R$ 131.085,00 R$ 116.161,93 3,00 R$ 861.661,93 - 31/12/2010 R$ 876.585,00

TRABALHISTAS 31/12/2010 R$ 876.585,00 R$   48.338,67 1,00 R$ 337.882,97 R$ 240.246,33 31/12/2011 R$ 925.882,97

CONTINGÊNCIAS 31/12/2009 R$ 512.281,44 R$   58.770,68 14,00 R$ 330.870,96 R$ 441.197,35 31/12/2010 R$ 343.184,37

CÍVEIS 31/12/2010 R$ 343.184,37 R$ 254.988,24 20,00 R$ 359.326,30 R$   69.669,07 31/12/2011 R$ 377.853,36

13 – Sinistros Judiciais:
Valor de Valor de Prazo Médio Pen-

Quantidade  Abertura - R$  Pagamento - R$  dente de Pagamento
112 ............................... 337.258,48 337.258,48 512 DIAS
14 – Risco de Liquidez, Risco de Mercado e Risco de Crédito: A Seguradora, de forma
geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que podem
afetar, em maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos: a) risco de liquidez:
gerenciado através do monitoramento do descasamento de fluxos financeiros de ativos e
passivos, evitando reflexos sobre a capacidade da Seguradora em honrar seus compro-
missos financeiros; b) risco de mercado: em especial o de investimento, monitorado atra-
vés da gestão terceirizada efetuada por instituição financeira de reconhecida capacidade,
concentrando os investimentos em aplicações de menor risco e volatilidade; c) risco de
crédito: o cálculo do risco de crédito é baseado conforme a Resolução CNSP 228/2010.

1. Examinamos o Teste de Adequação do Passivo – TAP e as provisões técnicas consti-
tuídas pela MBM Seguradora S/A, na data base de 31/12/2011, elaboradas sob a
responsabilidade de sua administração, conforme os dados que nos foram repassa-
dos pela sua área técnica. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas informações, conforme Resolução CNSP 135/2005, quanto ao aspecto
de segurança vinculada ao seu passivo atuarial.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com os princípios básicos atuariais e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a evolução e rele-
vância dos saldos das provisões, (b) a constatação das evidências, com base em
entrevistas e testes efetuados através dos registros e das informações técnicas rece-
bidas, e (c) a avaliação das práticas e metodologias atuariais mais representativas
adotadas pela Seguradora e utilizadas para o registro de suas operações.

3. Em nossa opinião, o passivo atuarial auditado, considerando-se a relevância dos saldos
consolidados das provisões constituídas, incluindo o TAP, está dimensionado em confor-
midade com suas normas técnicas, legais e boas práticas atuariais, e encontra-se ade-
quado aos respectivos compromissos assumidos em seus planos, cujo detalhamento e
eventuais recomendações encontram-se no relatório analítico de Auditoria Atuarial.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2012.
ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria

CNPJ 06.114.280/0001-45 - CIBA nº 0087
EDER GERSON A. DE OLIVEIRA LUIZ ERNESTO BOTH

Atuário MIBA 630 Atuário MIBA 425

causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras da empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropria-
dos nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
MBM SEGURADORA S/A., em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase: Conforme descrito na nota explicativa no. 25, no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2011 a Seguradora apresentou ao órgão fiscalizador o Plano Corretivo de
Solvência – PCS, com a finalidade de adequar o seu Patrimônio Líquido Ajustado ao
Capital Mínimo Requerido necessário às suas operações.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2012.
SOARES & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES - CRCRS 4.236

IVO CARRARO LUIZ FERNANDO SILVA SOARES
Responsável Técnico Contador CRCRS 33.964

Contador CRCRS 34.565

»»» Continuação

20 – Demonstração – Patrimônio Líquido Ajustado:
     31/12/2011      31/12/2010

Patrimônio Líquido .................................................. 12.819.465,63 10.852.610,76
Participação coligadas e controladas em
 empresas financeiras 100% .................................. 548.792,99 0,00
Ativos Intangíveis .................................................... 34.962,89 0,00
Marcas e Patentes ................................................... 0,00 802,03
Despesas Antecipadas ............................................          1.486,94          2.037,65
Patrimônio Líquido Ajustado ............................... 12.234.222,81 10.849.771,08

21 – Demonstração – Margem de Solvência:
     31/12/2011      31/12/2010

Patrimônio Líquido Ajustado ................................ 12.234.222,81 10.849.771,08
A) 0,2 Prêmio Ret. Anual Méd. – últimos 12 meses 8.671.589,49 7.914.479,64
B) 0,33 Sinistro Ret. Anual Méd. – últimos 36 meses 8.454.218,64 7.852.569,20
C) Margem de Solvência (valor de A ou B- > o maior) 8.671.589,49 7.914.479,64
Suficiência ............................................................... 3.562.633,32 2.935.291,44

22 – Capital Base, Capital Adicional e Capital Mínimo Requerido:
Capital Adicio- Capital Adicio-

Capital nal baseado no nal baseado Capital Capital
Mês de Base risco de subs-  no risco de Adicional Mínimo Re-
Cálculo               (R$)       crição (R$)      crédito (R$)               (R$)   querido (R$)
2011/12 6.200.000,00 4.793.066,96 3.199.024,40 6.967.093,09 13.167.093,09
23 – Cobertura das Provisões Técnicas: Em 31 de dezembro de 2011, os ativos vincu-
lados à SUSEP, para garantia de Provisões Técnicas da sociedade, líquidas de Direitos
Creditórios, encontram-se cobertas pelos seguintes títulos e bens; conforme a Resolu-
ção nº 3308, de 31/08/2005 e Resolução nº 3358, de 31/03/2006 do Banco Central do
Brasil - BACEN e as Circulares SUSEP nº 284 de 15/02/2005 e nº 300, de 29/08/2005.

MBM SEGURADORA - Em R$
31/12/2011 31/12/2010

Ativos usados Ativos usados
Ativos para cobertura Ativos para cobertura

Ativos     Vinculados das provisões    Vinculados  das provisões
Fundos de Investimento
 Renda Fixa .................. 10.662.658,60 4.286.104,99 6.539.330,08 4.640.244,62
CDB´s ........................... 1.554.085,57 1.554.085,57 1.300.586,16 1.300.586,16
Debêntures ................... 593.848,16 593.848,16 543.796,71 543.796,71
DPGE ............................ 652.724,80 652.724,80 751.716,34 751.716,34
Imóveis ......................... 1.431.288,43 342.888,40 1.316.106,06 185.609,78
Quotas e Fundos de
 Investimento ................ 59.846,63 59.846,63 82.962,63 82.962,63

24 – Convênio DPVAT: Desde Janeiro de 2006, a Sociedade aderiu ao Convênio DPVAT.
Atualmente contamos com uma participação de 0,73867%, estando discriminado os prê-
mios e sinistros do Convênio DPVAT conforme o quadro abaixo:

      31/12/2011      31/12/2010
Prêmio Retido .......................................................... 24.706.998,28 23.258.321,29
Prêmio Ganho .......................................................... 24.679.749,31 23.385.340,93
Sinistro Retido ......................................................... 21.476.714,74 20.354.546,47
Sinistralidade ........................................................... 87,02% 87,04%

25 – Plano Corretivo de Solvência - PCS: Atendendo determinação do órgão fiscali-
zador, no decorrer do primeiro semestre de 2011 a Seguradora elaborou Plano Corre-
tivo de Solvência – PCS, com vistas à adequação do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)
ao Capital Mínimo Requerido (CMR) necessário às suas operações. O Plano Corretivo
de Solvência – PCS foi projetado conforme as regras da Circular SUSEP nº 227/2010
e indica que, em até 36 meses, a Seguradora deverá estar plenamente adequada às
exigências dessa Circular.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PARECER AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE

A Avaliação Atuarial, realizada nos planos de seguro e de previdência operados
pela MBM Seguradora S.A., demonstrou que suas provisões técnicas constituídas
em 31/12/2011 encontram-se adequadas frente aos normativos legais em vigor, prin-
cipalmente a Resolução CNSP nº 162/2006 e Circular SUSEP nº 272/2004, cujas
análises realizadas fizeram uso de bases de dados com qualidade apropriada.
Com relação à Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP), os cálculos e testes de
consistência realizados nas provisões de prêmios acusaram suficiência, não haven-
do necessidade de sua constituição.
Ademais, não foram constatadas situações relevantes durante a elaboração da pre-
sente Avaliação Atuarial, cujas provisões encontram-se analisadas de forma porme-
norizada no respectivo relatório. Os resultados advindos do Teste de Adequação do
Passivo – TAP, realizado em consonância com a Circular SUSEP nº 410/2010, não
demandou necessidade de provisionamento complementar.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2012
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