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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da PQ Seguros S.A. referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, acompanhadas do parecer dos auditores independentes sem ressalvas. A 
PQ Seguros S.A. atua apenas no ramo de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2011, saldos de provisões técnicas e de ativos garantidores na 
ordem de R$ 26.410 mil e R$ 27.340 mil, respectivamente. A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 1.167 mil em 2011, resultado basicamente das operações de seguros, receitas e despesas financeiras e receitas de aluguel. A política de dividendos 
da PQ Seguros S.A. considera a distribuição mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício. No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, a Companhia deliberou juros sobre capital próprio no montante de R$ 387 mil, líquido de 
impostos, valor este superior aos dividendos mínimos obrigatórios. A Companhia não possui política de reinvestimento de lucros. As reservas da PQ Seguros S.A. são administradas de acordo com as melhores práticas de gestão de ativos, passivos e de 
risco, garantida a capacidade financeira de honrar todos os compromissos. Ressaltamos que no exercício de 2011 a PQ Seguros não foi objeto de reorganizações societárias e que não existe Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Por 
fim, gostaríamos de agradecer as entidades que regulam a política de seguros no País, acionistas e funcionários em todos os níveis pela confiança depositada. Salvador, 13 de fevereiro de 2012. Conselho da Administração: Eduardo Mariani Bittencourt 
– Presidente do Conselho; Carlos Mariani Bittencourt - Conselheiro; Pedro Henrique Mariani Bittencourt - Conselheiro; Pedro Mariani Lacerda – Conselheiro.

Nota 2011 2010
Ativo
Circulante  ................................................................  40.759  35.949 
Caixa, bancos e equivalente de caixa ..................... 4  9.262  8.946 
Aplicações   .............................................................. 5  29.772  26.016 
Títulos de renda fixa  ..............................................  5.181  4.642 
Títulos de renda variável  .......................................  2.432  1.737 
Quotas de fundos de investimentos  ......................  22.159  19.637 

Créditos das operações com seguros e resseguros  534  498 
Outros créditos operacionais  ................................. 20a  534  498 

Títulos e créditos a receber .....................................  1.191  486 
Créditos a receber  .................................................  865  235 
Créditos tributários e previdenciários  ....................  326  250 
Outros créditos  ......................................................  -  1 

Despesas antecipadas  ............................................  -  3 
Despesas operacionais  .........................................  -  3 

Não Circulante  ........................................................  9.704  9.814 
Realizável a longo prazo  .........................................  2.295  1.996 
Aplicações  .............................................................  389  323 
Outras aplicações   ............................................... 20b  389  323 

Títulos e créditos a receber  ...................................  1.906  1.673 
Depósitos judiciais e fiscais  .................................  1.906  1.673 

Investimentos  ........................................................  7.291  7.684 
Participações societárias  .....................................  199  199 
Imóveis destinados a renda   ................................ 7  6.951  7.334 
Outros investimentos  ........................................... 20c  141  151 

Imobilizado  ............................................................ 8  118  134 
Bens móveis  ........................................................  204  198 
(-) Depreciação acumulada  .................................  (86)  (64)

Total do ativo  ............................................................  50.463  45.763 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 2011 2010
Passivo
Circulante  .............................................................  27.103  25.525 
Contas a pagar .....................................................  685  1.537 
Obrigações a pagar  ............................................  127  35 
Juros sobre capital próprio  .................................  458  1.420 
Impostos e encargos sociais a recolher  .............  55  18 
Provisão para impostos e contribuições  .............  -  20 
Parcelamento de tributos  ...................................  16  - 
Outras contas a pagar  ........................................  29  44 

Débitos de operações com seguros e resseguros  8  147 
Outros débitos operacionais  ...............................  8  147 

Provisões técnicas - seguros  ............................... 9  26.410  23.841 
Danos  .................................................................  25.293  22.646 
Pessoas  ..............................................................  1.117  1.195 

Não Circulante  .....................................................  2.640  1.972 
Contas a pagar .....................................................  450  - 
Tributos diferidos   ............................................... 11  278  - 
Parcelamento de tributos  ................................... 10  172  - 

Outros débitos  ...................................................... 12  2.190  1.972 
Provisões fiscais   ................................................  2.096  1.741 
Provisões trabalhistas  ........................................  94  231 

Patrimônio líquido  ...............................................  20.720  18.266 
Capital social   ....................................................... 13  15.190  13.933 
Reservas de lucros  ..............................................  5.113  4.333 
Ajuste de títulos e valores mobiliários  ..................  417  - 

Total do passivo e patrimônio líquido  ...............  50.463  45.763 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010  

(Em milhares de reais, exceto quantidade de ações do capital social)
2010

Nota 2011 (reapresentado)
Prêmios emitidos líquidos - diretos .....................  25.280  23.830 

Prêmios convênio DPVAT ...............................  25.280  23.830 
Variação das provisões técnicas de prêmios  .....  (28)  130 

Outras provisões  .............................................  (28)  130 
Prêmios ganhos - DPVAT  .................................. 16  25.252  23.960 
Sinistros retidos  .................................................. 16  (21.629)  (20.646)

Sinistros diretos ...............................................  (35)  183 
Sinistros de cosseguro aceito   ........................  (5)  (227)
Sinistros de consórcios e fundos - DPVAT  .....  (20.306)  (18.825)
Variação da provisão de sinistros ocorridos 
mas não avisados - DPVAT  ............................  (1.283)  (1.777)

Despesas de comercialização - DPVAT .............  (368)  (342)
Comissões  ...................................................... 15  (368)  (342)

Outras receitas e despesas operacionais   ......... 20d  155  105 
Despesas gerais e administrativas  ..................... 19  (4.222)  (4.025)
Despesas com tributos  .......................................  (1.030)  (707)
Resultado financeiro  ........................................... 18  1.959  1.906 

Receitas financeiras   .......................................  5.154  3.919 
Despesas financeiras   .....................................  (3.195)  (2.013)

Resultado patrimonial  .........................................  1.212  1.393 
Imóveis de renda ............................................. 20e  1.212  1.393 

Resultado operacional  .....................................  1.329  1.644 
Resultado com ativos não correntes  ..................  126  108 
Resultado antes dos impostos  .......................
e das participações  ..........................................  1.455  1.752 

Imposto de renda   ........................................... 17  (91)  (173)
Contribuição social   ......................................... 17  (58)  (124)
Participações sobre o lucro de administradores  (139)  (120)

Lucro líquido do exercício  ...............................  1.167  1.335 
Quantidade de ações do capital social  ...............  148.844  139.278 
Lucro líquido por lote de mil ações - R$  ........  7,84  9,59 

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010  

(Em milhares de reais)
2011 2010

Lucro líquido do exercício  .......................................  1.167  1.335 
Ajuste patrimonial de títulos de renda variável  ...........  417  - 
Resultado abrangente do exercício  ........................  1.584  1.335 

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros Ajuste de

Especial-  títulos
Capital dividendos  e valores Lucros
social Legal retidos Estatutária mobiliários acumulados Total

Saldos 1º de janeiro de 2010  .........................................  13.933  172  622  2.647  -  -  17.374 
Lucro líquido do exercício .................................................  -  -  -  -  -  1.335  1.335 
Destinação do lucro:

Reserva legal  ................................................................  -  44  -  -  -  (44)  - 
Juros sobre capital próprio propostos de R$ 3,74 por 
ação, líquido  ..................................................................  -  -  -  -  -  (443)  (443)
Retenção de lucros  .......................................................  -  -  -  848  -  (848)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2010  .............................  13.933  216  622  3.495  -  -  18.266 
Aumento de capital aprovado  

pela portaria SUSEP nº 4.280 de 10/11/2011  ...............  1.257  -  -  -  -  -  1.257 
Títulos e valores mobiliários de renda fixa  .......................  -  -  -  -  417  -  417 
Lucro líquido do exercício .................................................  -  -  -  -  -  1.167  1.167 
Destinação do lucro:
Reserva legal ....................................................................  -  58  -  -  -  (58)  - 
Juros sobre capital próprio propostos de R$ 3,27 por ação, 
líquido  ...............................................................................  -  -  -  -  -  (387)  (387)
Retenção de lucros ...........................................................  -  -  -  722  -  (722)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2011  .............................  15.190  274  622  4.217  417  -  20.720 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010  

(Em milhares de reais)
2011 2010

Atividades operacionais
Recebimentos de prêmios de seguro  .......................................  24.562  22.809 
Outros recebimentos operacionais  ...........................................  3.749  3.702 
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões  ...  (21.775) (20.116)
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resse-
guros .........................................................................................  (3.051)  (2.930)
Pagamentos de despesas e obrigações   .................................  (2.971)  (2.674)
Pagamento de indenizações e despesas em processos judi-
ciais  ..........................................................................................  (403)  (543)
Outros pagamentos operacionais .............................................  (237)  (259)
Recebimentos de juros e dividendos ........................................  160  743 
Constituição de depósitos judiciais ...........................................  (370)  (467)
Resgates de depósitos judiciais  ...............................................  155  62 
Pagamentos de participações nos resultados  ..........................  -  (120)
Caixa gerado / (consumido) pelas operações  .....................  (181)  207 
Impostos e contribuições pagos  ...............................................  (200)  (302)
Investimentos financeiros:  ........................................................

Aplicações  .............................................................................  (6.705) (12.997)
Vendas e resgates  ................................................................  6.475  12.582 
Rendimentos recebidos  ........................................................  1.057  3.202 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  .............  446  2.692 
Atividades de investimento  ...................................................
Recebimento pela venda de ativo não corrente: .......................

Investimentos  ........................................................................  19  7 
Imobilizado  ............................................................................  -  138 

Pagamento pela compra de ativo não corrente:........................
Investimentos  ........................................................................  (6)  (7)
Imobilizado  ............................................................................  (8)  - 

Caixa líquido gerado nas atividades de investimento  ........  5  138 
Atividades de financiamento 
Aumento de capital  ...................................................................  1.257  - 
Pagamento de juros sobre o capital próprio  .............................  (1.392)  - 
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento  (135)  - 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  .............  316  2.830 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  .........  8.946  6.116 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  ...........  9.262  8.946 
Aumento (diminuição) nas aplicações financeiras - recur-
sos livres  .................................................................................  (411)  2.766 

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

1 - Contexto Operacional: A PQ Seguros (“Companhia ou “Seguradora”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado controlada pela Participações Industriais 
do Nordeste S.A.. A Seguradora atuou até outubro de 1998 nos ramos de seguro 
de vida e elementares, mediante utilização do sistema de distribuição e de estru-
tura operacional da Creditec, oferecendo seguro de vida aos clientes prestamistas 
daquela financeira. Atualmente opera somente no ramo de Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT. 2 
- Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pela Resolução 750/93, alterada pela Re-
solução 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e pelas normas 
e instruções do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP. As demonstrações financeiras estão de 
acordo com o Plano de Contas das Sociedades Seguradoras aprovado pela Circu-
lar SUSEP nº 424 de 29 de abril de 2011.  Em reunião realizada em 13 de fevereiro 
de 2012, a Diretoria da Companhia, autorizou a divulgação destas demonstrações 
contábeis. 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1 - Resultado das operações: O 
resultado é apurado pelo regime de competência, complementado pelas receitas e 
despesas decorrestes de prêmios e comissões relativas às operações de DPVAT, 
apropriadas mensalmente com base nos valores informados pela Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT. 3.2 - Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Seguradora são men-
surados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a companhia 
atua ("a moeda funcional"). As informações estão apresentadas em milhares de 
reais. 3.3 - Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo 
de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, ou menos e com 
risco insignificante de mudança de valor. 3.4 - Ativos financeiros: A Companhia 
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo através do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiri-
dos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reco-
nhecimento inicial.  a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se 
foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os derivativos 
também são categorizados como mantidos para negociação, a menos que tenham 
sido designados como instrumentos de hedge. Os ativos dessa categoria são clas-
sificados como ativos circulantes. A Seguradora não operou com derivativos nos 
anos de 2011 e 2010. b) Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis 

são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que 
não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do 
balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Ativos financeiros 
disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são não 
derivativos, que são designados nessa categoria ou que não são classificados em 
nenhuma outra categoria. 3.5 - Investimentos: Os investimentos estão registrados 
ao custo histórico de aquisições. Os imóveis destinados a renda estão segregados 
em terrenos e edifícios. Os terrenos não são depreciados. Edifícios e benfeitorias 
são depreciados usando o método linear para alocar seus custos aos valores resi-
duais durante a vida útil estimada, como segue:

Anos
Benfeitorias em terrenos .............................................................. 25-50
Edifícios ........................................................................................ 20-50
3.6 - Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de financiamen-
tos relacionados com aquisição de ativos qualificadores.  A depreciação de outros 
bens do imobilizado, calculada usando o método linear para alocar seus custos aos 
seus valores residuais durante a vida útil estimada. Apresentamos a seguir a vida 
útil utilizada para a depreciação dos bens da Companhia:

Anos
Instalações ................................................................................... 10-50
Máquinas e equipamentos ........................................................... 10-25
Móveis e utensílios ....................................................................... 10
Computadores .............................................................................. 5
Benfeitorias................................................................................... 5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu 
valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determina-
dos pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em 
"Ganhos ou perdas com ativos não correntes" na demonstração do resultado.3.7 
- Redução ao valor recuperável (impairment): • Ativos financeiros (incluindo 
recebíveis): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resul-
tado é avaliado anualmente, para apurar perda no seu valor recuperável. Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um even-
to de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser estimados de uma maneira confiável, tais como: desvalorização significativa e 
prolongada de instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

descontinuidade da operação da atividade em que a Companhia investiu, tendên-
cias históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos 
valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da administração 
quanto as premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que 
as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. • Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros, são revistos no mínimo anualmente para apurar se há indicação de 
perda no valor recuperável. A redução do valor recuperável de ativos (Impairment) 
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é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de recuperação, 
que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, 
determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decor-
rência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa. 3.8 - Passivos circulantes 
e não circulantes de operações de seguros: Os passivos são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, quando aplicável, dos respec-
tivos encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data base das 
demonstrações financeiras. A provisão técnica de sinistros a liquidar é constituída 
por estimativa, por ocasião do aviso dos sinistros, com base nas notificações de 
sinistros recebidas, bem como pela expectativa de perdas prováveis informadas 
pelos consultores jurídicos da seguradora. A seguradora contabilizou, conforme 
estabelecido pela Resolução CNSP n°192/2008 com as alterações da Resolução 
CNSP 215/2010, a provisão técnica de sinistros ocorridos mas não avisados para 
o ramo DPVAT, com base nos valores informados pela Seguradora Líder dos Con-
sórcios do Seguro DPVAT. 3.9 - Teste de adequação de passivos (LIABILITY 
ADEQUACY TEST – LAT): Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP 
n° 410/2010 a cada data de balanço deve ser elaborado o teste de adequação dos 
passivos (TAP) para todos os contratos em curso na data de execução do teste. 
Este teste é elaborado considerando-se como valor contábil todos os passivos de 
contratos de seguros deduzidos das despesas de comercialização diferidas e dos 
ativos intangíveis diretamente relacionados aos contratos de seguros. O TAP con-
sidera premissas atuais e a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros. 
Caso seja identificada qualquer deficiência no teste, a Seguradora registra a perda 
imediatamente como despesa no resultado do período, primeiramente reduzindo 
os custos de aquisição (despesas de comercialização diferidas), ou outros ativos 
intangíveis, e posteriormente constituindo provisões adicionais aos passivos de 
seguros já registrados na data do teste.  Para esse teste foi adotada uma metodo-
logia que considera a sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, 
trazidas a valor presente, com base na taxa livre de risco, conforme determinações 
constantes na Circular SUSEP nº 410/2010, que também incluem as despesas 
incrementais e acessórias de liquidação de sinistros utilizando-se premissas atuais 
para o teste. O teste de adequação dos passivos, realizado em 31 de dezembro de 
2011, não indicou a necessidade de ajuste nas Provisões Técnicas. 3.10 - Contas 
a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a 
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, 
ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura 
correspondente. 3.11 - Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as me-
lhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando 

for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes. 3.12 - Provisões fiscais e trabalhistas: Uma provisão é re-
conhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação 
legal ou operacional que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável 
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.  3.13 - Estimati-
vas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. 
4 – Caixa, bancos e equivalente de caixa 31/12/2011 31/12/2010
Caixa e bancos  ............................................... 213 308
Quotas de fundo de investimentos .................. 9.049 8.638
Total ................................................................ 9.262 8.946
5 - Aplicações - títulos e valores mobiliários: a) Títulos para negociação: A 
metodologia de avaliação adotada pela administração da seguradora considerou 
os títulos e valores mobiliários representados através da rubrica de títulos de renda 
fixa e quotas de fundos de investimentos, em 31 de dezembro de 2011 e 2010, na 
classificação de “Títulos para negociação”, pois os mesmos são substancialmente 
para garantia das reservas técnicas da Seguradora, que correspondem a sinistros 
a liquidar com expectativas de perdas prováveis informadas pelos consultores ju-
rídicos, cujas constituições e/ou pagamentos ocorrem frequentemente. Durante o 
ano, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e valores mobiliários entre 
as categorias de ativos financeiros acima descritos (item 3.4). O custo atualizado 
(acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários, classificados como “Títulos para negociação”, eram os seguintes:
Custo atualizado/ valor de mercado 31/12/2011 31/12/2010
Letras financeiras do tesouro .......................... 5.181 4.642
Quotas de fundo de investimento .................... 22.159 19.637
Total ................................................................ 27.340 24.279
Em 31 de dezembro de 2011, as Letras Financeiras do Tesouro tem vencimentos 
de 07 de março de 2012 (2010 - vencimentos de 16 de março de 2011 e 07 de 
março de 2012). b) Títulos disponíveis para venda: São títulos contabilizados 
pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos auferidos reconhecidos na 
demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações 
do valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do 
patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. Os ganhos e as 
perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica 
na data de negociação na demonstração do resultado, em contrapartida de conta 
específica do patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários.

Custo atualizado/ valor de mercado 31/12/2011 31/12/2010
Títulos de renda variável ................................ 2.432 1.737
Total ............................................................... 2.432 1.737

6 - Transações e saldos com partes relacionadas
31/12/2011

Empresas
Quotas fundos 

de investimentos
Créditos 
a receber

Obrigações 
a pagar 
(JSCP)

Outras 
contas 
a pagar

Despesas 
com serviços 

prestados

Receitas com 
imóveis de 

renda

Variação mo-
netária passiva 

sobre JSCP

Despesas de 
juros sobre 

capital próprio
Banco BBM S/A ...................................................... 9.049 49 - - - 914 - -
Aleutas S/A ............................................................. - 11 - (21) (126) 23 - -
BBM Holding S/A .................................................... - - - - (135) 443 - -
Participações Industriais do Nordeste S/A ............. - - (361) (5) (60) 57 (23) (398)
PIN Petroquímica S/A............................................. - 1 - - - 23 - -
Total em 2011 ........................................................ 9.049 61 (361) (26) (321) 1.461 (23) (398)

31/12/2010

Empresas
Quotas fundos de 

investimentos
Créditos 
a receber

Obrigações 
a pagar 
(JSCP)

Outras 
contas 
a pagar

Despesas 
com serviços 

prestados

Receitas com 
imóveis de 

renda

Variação mo-
netária passiva 

sobre JSCP

Despesas de 
juros sobre 

capital próprio
Banco BBM S/A ..................................................... 8.638 124 - - - 1.303 - -
Aleutas S/A ............................................................ - 1 - (3) (37) 12 - -
BBM Holding S/A ................................................... - 9 - (18) (217) 57 - -
Participações Industriais do Nordeste S/A ............ - 5 (1.242) (5) (64) 58 (93) (456)
PIN Petroquímica S/A............................................ - 2 - - - 24 - -
Total em 2010 ....................................................... 8.638 141 (1.242) (26) (318) 1.454 (93) (456)
As transações e saldos com partes relacionadas foram efetuadas nas mesmas condições realizadas com outras empresas não relacionadas. Durante o exercício de 
2011, administradores receberam remuneração, a título de honorários, no montante de R$331 (2010 – R$574) e, participação nos lucros no montante de R$ 139 (2010 
- R$ 120).
7 - Imóveis destinados a renda

31/12/2011 31/12/2010 Taxas
anuais

Depreciação de depre-
Custo acumulada Líquido Líquido ciação -%

Imóveis destinados a renda 9.431 (2.983) 6.448 6.831 4 e 5
Terrenos  .......................... 503 - 503 503 -

9.934 (2.983) 6.951 7.334
8 - Imobilizado

31/12/2011
Saldo 
Inicial

Aquisi-
ções Baixas

Depre-
ciação

Saldo líquido 
contábil

Máquinas e equipamentos .. - 5 - (1) 4
Móveis e utensílios .............. 58 1 - (8) 51
Computadores ..................... 76 2 (2) (13) 63
Total em operação ............. 134 8 (2) (22) 118

31/12/2010
Saldo 
Inicial

Aqui-
sições

Depre-
ciação

Saldo líquido 
contábil

Máquinas e equipamentos ................. 3 - (3) -
Móveis e utensílios ............................. 54 11 (7) 58
Computadores .................................... 86 3 (13) 76
Total em operação ............................ 143 14 (23) 134

31/12/2011 31/12/2010

Saldos Custo

Deprecia-
ção Acu-
mulada

Saldo 
contábil 
líquido Custo

Deprecia-
ção Acu-
mulada

Saldo 
contábil 
líquido

Máquinas e equipa-
mentos .................... 17 (13) 4 12 (12) -
Móveis e utensílios . 80 (29) 51 79 (21) 58
Computadores ........ 107 (44) 63 107 (31) 76
Total em operação 204 (86) 118 198 (64) 134
O ativo imobilizado é segurado em níveis considerados adequados pela adminis-
tração.
9 - Provisões técnicas: A Seguradora apropria mensalmente, com base nos va-
lores informados pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, e com 
base nas expectativas de perdas prováveis, informadas pelos consultores jurídicos, 
as provisões técnicas para o ramo DPVAT e para os demais ramos respectivamen-
te. O saldo de provisões técnicas é o que segue:

31/12/2011 31/12/2010
Danos
Provisão de sinistros a liquidar ......................................... 17.972 21.291
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR 7.261 1.310
Outras provisões .............................................................. 60 45

25.293 22.646
Pessoas
Provisão de sinistros a liquidar ......................................... 1.117 952
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR - 243

1.117 1.195
Total ................................................................................. 26.410 23.841
 Movimentação das provisões técnicas de seguros:

Provisão de 
sinistros a 

liquidar

Provisão de 
sinistros ocorridos 
mas não avisados 

- IBNR
Outras 

provisões
Saldo em 31/12/2010........ 22.243 1.553 45
Adições .............................. 4.026 9.640 193
Baixas ................................ (7.180) (3.932) (178)
Saldo em 31/12/2011........ 19.089 7.261 60
10 - Parcelamento de tributos
Conforme previsto na Lei nº 11.941/09 que institui o Programa de Parcelamento 
de Débitos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do 
Brasil, a Seguradora solicitou o pedido de parcelamento dos débitos abertos e os 
discutidos judicialmente a serem pagos a partir da consolidação dos mesmos. Se-
gue abaixo o demonstrativo dos valores inclusos no parcelamento:

Descrição 31/12/2011
Débito original............................................................................. 163
Multa sobre débito ...................................................................... 36
Juros de mora sobre débito ........................................................ 108

307
Desconto de juros e multa .......................................................... (48)
Redução de juros e multa com prejuízos fiscais ........................ (95)

164
Pagamentos ............................................................................... (9)
Atualização monetária ................................................................ 33

188
Passivo circulante....................................................................... 16
Passivo não circulante................................................................ 172

Em 29 de julho de 2011, a Receita Federal do Brasil finalizou a consolidação do 
parcelamento dos débitos. As amortizações serão em 160 parcelas atualizadas por 
Selic. 11 - Tributos diferidos: Em 31 de dezembro de 2011, refere-se à provisão 
de imposto de renda de R$ 174 e contribuição social de R$ 104 diferida sobre 
atualização do título de renda variável classificada como disponível para venda (ver 
nota explicativa 5b). 12 - Outros débitos: Refere-se a processos judiciais de ações 
fiscais e trabalhistas impetradas contra a Seguradora. As parcelas depositadas em 
juízo totalizam R$1.091 (2010 - R$ 858). A administração, apoiada por pareceres 
dos seus assessores jurídicos, considera que as questões judiciais tributárias apre-
sentam reduzidas possibilidades de resultarem em prejuízos.
Classe 31/12/2011 31/12/2011
Tributária
Saldo inicial do exercício .................................................... 1.741 1.326
Constituição de provisão .................................................... 369 461
Reversão de provisão......................................................... (14) (46)
Saldo final do exercício ...................................................... 2.096 1.741
Trabalhista ........................................................................
Saldo inicial do exercício .................................................... 231 231
Reversão da provisão......................................................... (137) -
Saldo final do exercício ...................................................... 94 231
Total de provisões para contingências ............................... 2.190 1.972
Valores depositados judicialmente fiscais e trabalhistas.... (1.091) (858)
Provisão para contingências, líquidas ................................ 1.099 1.114
Valores depositados judicialmente relacionados a sinistros (800) (800)
Valores depositados judicialmente sem provisão............... (15) (15)
13 - Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social é representado por 
148.844 (2010 - 139.278) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. b) Au-
mento de capital aprovado: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 
de junho de 2011, os acionistas homologaram o aumento de capital no montante 
de R$1.257, passando o capital social de R$13.933 para R$15.190, mediante a 
emissão de 9.566 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$131,40 por lote de mil ações. Dado que nenhum outro acionista 
manifestou interesse em participar do aumento de capital, todas as novas ações 
emitidas foram subscritas pelo acionista controlador. A integralização foi median-
te conferência do montante em moeda corrente nacional. A Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, aprovou o aumento de capital por meio da portaria 
SUSEP nº 4.280, de 10 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
em 17 de novembro de 2011. c) Direito das ações: Aos titulares de ações será 
atribuído, em cada exercício, um dividendo não inferior a 25% do lucro líquido, 
calculado nos termos da legislação societária brasileira e reconhecidos no passivo. 
d) Reserva legal: Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada 
balanço, até atingir o limite previsto na legislação societária de 20% do capital so-
cial. e) Reserva especial – dividendos retidos: A Administração com base nos §§ 
4° e 5° do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 constituiu a reserva especial sobre o valor 
dos dividendos mínimo obrigatório por serem estes incompatíveis com a situação 
financeira da Companhia em distribuí-los. f) Reserva estatutária: De acordo com o 
estatuto social, é constituída com a totalidade do lucro remanescente após o paga-
mento de dividendos e das demais apropriações, não podendo ultrapassar o capital 
social, e é destinada a assegurar investimentos em bens do ativo permanente e 
reforçar o capital de giro da Companhia. 
14 - Patrimônio líquido ajustado, margem de solvência e capital 

31/12/2011 31/12/2010
Patrimônio líquido ............................................................ 20.720 18.266
(-) participações societárias em instituições não financei-
ras nacionais ................................................................... (199) -
(-) despesas antecipadas não relacionadas a seguros e 
resseguros - (3)
(-) imóveis de renda que excedem 8% do ativo .............. (2.914) -
(-) obras de arte ............................................................... (7) -
Patrimônio líquido ajustado ......................................... 17.600 18.263
A) 0,2 do prêmio retido anual – últimos 12 meses .......... 5.056 4.766
B) 0,33 do sinistro retido anual médio - último 36 meses 6.641 5.876
Margem de solvência .................................................... 6.641 5.876
Capital base..................................................................... 15.000 15.000
Capital adicional de subscrição ....................................... 97 175
Capital adicional de risco de crédito ................................ 988 -
Capital mínimo requerido ............................................. 16.085 15.175
Suficiência de capital .................................................... 1.515 3.088
15 - Garantias das provisões técnicas de seguros: A parcela do ativo finan-
ceiro diretamente vinculado às provisões técnicas monta de R$ 27.340 (2010 - 
R$24.279), referente às aplicações em títulos de renda fixa no valor de R$ 5.181 
(2010 – R$ 4.642) e quotas de fundos de investimentos no valor de R$ 22.159 
(2010 – R$ 19.637). 16 - Ramos de atuação da seguradora: Os ramos de atu-
ação da seguradora, prêmio ganhos, sinistros retidos, índices de sinistralidade e 
despesas de comercialização estão assim demonstrados:

Ramos
Prêmios 
ganhos

Sinistros 
retidos

Sinistrali-
dade (%)

Despesas de 
comerciali-

zação
DPVAT........................................ 25.252 (22.006) 87,15 (368)
Transporte nacional .................... - 139 - -
Automóvel................................... - (4) - -
Lucros cessantes........................ - 2 - -
Responsabilidade civil facultativa - (1) - -
Vida em grupo ............................ - 243 - -
Transportes – RC Transportes ... - (2) - -

25.252 (21.629) - (368)
17 - Conciliação do imposto de renda e da contribuição social

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

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social ...................................................................... 1.316 1.316 1.710 1.710
Despesa com juros sobre capital próprio proposto (387) (387) (521) (521)
Participações sobre os lucros dos administradores 139 - 120 -
Adições ................................................................... 563 563 498 498
(-) Exclusões........................................................... (982) (982) (732) (732)
Resultado ajustado ................................................. 649 510 1.075 955
Compensação com prejuízo fiscal e base negativa (195) (152) (323) (287)
Base de cálculo após as compensações ............... 454 358 752 668
Despesas de IRPJ/CSLL do ano corrente.............. (89) (54) (161) (100)
Alíquota efetiva ....................................................... 19,60% 15,08% 21,4% 15,0%
Despesa IRPJ e CSLL exercícios anteriores ......... (2) (4) (12) (24)
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18 - Resultado fi nanceiro 31/12/2011 31/12/2010
Despesa fi nanceira
Despesas bancárias ...................................................... (38) (12)
Despesa fi nanceira – Consórcio DPVAT....................... (12) (15)
Outras despesas fi nanceiras ......................................... - (1)
Total das despesas fi nanceiras ..................................... (50) (28)
Receita fi nanceira ........................................................
Receitas sobre aplicações fi nanceiras .......................... 3.411 729
Receita com títulos da dívida pública federal ................ 539 2.323
Juros recebidos ............................................................. - 15
Receita fi nanceira - Consórcio DPVAT ......................... 100 78
Dividendos e JCP recebidos  ........................................ 901 753
Outras receitas fi nanceiras ............................................ 85 19
Total das receitas fi nanceiras ........................................ 5.036 3.917
Variações monetárias 
Variação monetária – Consórcio DPVAT ...................... (2.417) (1.886)
Variação monetária ativa ............................................... 104 -
Variação monetária PSL................................................ (624) -
Variação monetária passiva sobre JCP ........................ (72) (99)
Variação monetária passiva de impostos federais ........ (32) -
Variação monetária ativa de impostos federais............. 14 2
Total das variações monetárias líquidas ....................... (3.027) (1.983)
Total .............................................................................. 1.959 1.906

Aos Administradores e Acionistas PQ Seguros S.A.: Examinamos as demons-
trações fi nanceiras da PQ Seguros S.A. (“Seguradora”) que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, assim como o resumo das princi-
pais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da admi-
nistração sobre as demonstrações fi nanceiras: A administração da Seguradora 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores in-
dependentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada 

e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos se-
lecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções fi nanceiras da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião 
sobre a efi cácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras  acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-

ção patrimonial e fi nanceira da PQ Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2011, o 
desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SU-
SEP. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior : Os valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2010, apresentados para fi ns de comparação, foram anteriormente auditados por 
outros auditores independentes que emitiram relatório datado em 17 de fevereiro 
de 2011, que não conteve nenhuma modifi cação.

Salvador, 13 de Fevereiro de 2012. 

CRC-RJ-2026-O
Mario Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ-60.611/O S-BA

19 - Despesas gerais e administrativas 31/12/2011 31/12/2010
Honorários ..................................................................... (331) (574)
Encargos sociais ........................................................... (74) (129)
Serviços terceirizados ................................................... (724) (909)
Despesa com viagens ................................................... (1) (2)
Despesas com escritório ............................................... (860) (178)
Despesas de publicação ............................................... (85) (116)
Depreciações e amortizações ....................................... (22) (21)
Seguros ......................................................................... (13) (11)
Manutenção e reparos................................................... (41) (44)
Despesas judiciais ......................................................... (369) (461)
Convênio DPVAT .......................................................... (1.688) (1.566)
Outras despesas ........................................................... (14) (14)
Total  ............................................................................. (4.222) (4.025)
20 - Outras informações: a) A rubrica “Outros créditos operacionais”, classifi cada 
no ativo circulante, refere-se aos créditos a receber das operações do ramo de 
seguro obrigatório de dados pessoais causados por veículos automotores de via 
terrestre - DPVAT, administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT. b) A rubrica “Outras aplicações”, no Realizável a longo do prazo, refere-se 
aos créditos que a seguradora possui junto ao consórcio para regularização do 
mercado segurador (CRMS), administrado pela FENASEG. Em 31 de dezembro 
de 2011 e 2010, a Seguradora contabilizou este crédito, com base nos valores 
informados por este órgão. c) A rubrica “Outros investimentos” refere-se, subs-

tancialmente, a ações adquiridas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT no montante de R$134 (2010 - R$144). d) Outras receitas e despesas 
operacionais referem-se, substancialmente, a receita de recuperação de custos 
com emissão de apólice e despesa com cobrança bancária do convênio DPVAT no 
montante de R$1.626 (2010 - R$1.579) e R$1.471 (2010 – R$1.474), respectiva-
mente. e) A rubrica “resultado patrimonial”, na demonstração do resultado, refere-
-se substancialmente à receita com imóveis de renda de R$1.596 (2010 - R$1.759) 
e depreciação acumulada de R$384 (2010 - R$ 300). f) A Seguradora não tem em 
aberto garantias prestadas a terceiros. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER ATUARIAL
Em cumprimento às disposições estabelecidas pela Resolução CNSP no 135, de 11 de outubro de 2005 e Circular SUSEP no 272, de 22 de outubro de 2004, foi procedida a avaliação atuarial da PQ SEGUROS S.A., no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. 
As provisões constituídas e consignadas no Balanço Patrimonial em 31/12/2012 destinam-se a garantia dos compromissos futuros decorrentes das operações realizadas até outubro de 1998.  Concluiu-se, a partir dos resultados encontrados, que as 
provisões técnicas consignadas no Balanço Patrimonial em 31/12/2012 são sufi cientes para suprir as obrigações assumidas pela Seguradora naquela data.  São Paulo, 26 de janeiro de 2012. Sérgio J Leonardi - Atuário MIBA 411; Andre Philippe Mattias 
Lindner Krepel - Diretor. 
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