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BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 E EM 01 DE JANEIRO DE 2010 - Valores expressos em milhares de reais - R$

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Usebens Seguros S.A., 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas na forma da legislação societária 
e normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado 
pelos Auditores Independentes. A Usebens Seguros S.A. é uma empresa independente de capital 
nacional, com o controle acionário pertencente à Usebens Holdings Participação Ltda, tendo por 
objeto social a exploração das operações de seguros de danos. Nossos índices sofreram grande 
variação comparando com o exercício de 2010 devido a entrada da companhia no Consórcio do 
Seguro DPVAT. Para melhor comparabilidade, apresentaremos os índices sobre o resultado de 2011 
e também desconsiderando o seguro DPVAT. No exercício, os prêmios emitidos líquidos atingiram o 
total de R$ 31.731 (R$ 29.904 de prêmios ganhos), representando um crescimento de 373% em 
relação a 2010. Desconsiderando os valores do seguro DPVAT, a companhia teve praticamente o 
mesmo volume (R$ 6.755 em 2011 e R$ 6.714 em 2010) de prêmios emitidos líquidos, porém, no 

exercício de 2010 tínhamos nossos prêmios atrelados a um grupo de concessionárias que possuía 
uma estratégia de comercialização específica, onde posteriormente assumiram outra visão comercial, 
retirando o seguro de seu budget. No decorrer de 2011, conseguimos manter o mesmo volume de 
prêmios emitidos, pulverizando o resultado para diversos grupos que iniciaram a operação, tornando a 
companhia mais sadia e segura, consequentemente aumentando sua credibilidade e garantindo maior 
visibilidade no mercado automotivo. Nossos índices de sinistros retidos atingiram 71,02% sobre os 
prêmios emitidos (2,19% em 2010). Excluindo o seguro DPVAT no comparativo, nossos sinistros 
retidos ficaram em 4,69% sobre os prêmios emitidos. Esse aumento é reflexo do início de cobertura 
das apólices de garantia estendida de anos anteriores. Já as despesas de comercialização ficaram em 
6,57% sobre os prêmios ganhos (37,25% em 2010). Considerando somente as operações da 
companhia, o índice de despesas de comercialização ficou em 39,40%. As despesas administrativas 
tiveram um aumento devido a seguradora ter investido na estruturação da área comercial e em infra-
estrutura operacional, a fim de prepararmos a companhia para a expansão de seus negócios, de modo 

a manter e aprimorar a qualidade do atendimento e dos serviços prestados e também devido as 
operações do seguro DPVAT. O resultado financeiro teve um aumento de 13,22% (9,81% 
desconsiderando as operações do DPVAT) em comparação ao exercício anterior. A companhia 
encerrou o exercício com um resultado antes dos impostos de R$ 821. A Usebens Seguros S.A. está 
em aprimoramento de suas ferramentas, objetivando suportar o processo de monitoramento de suas 
operações, com vistas de detectar e combater situações caracterizadas na legislação como de 
“lavagem” de dinheiro. A Companhia dá grande importância à manutenção de adequados controles 
internos e estrito cumprimento das políticas e dos procedimentos estabelecidos pela administração, 
das leis e dos regulamentos (compliance). Aproveitamos a oportunidade de agradecer aos segurados 
e concessionários a confiança, que propiciaram um ano de bons negócios; a Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, nos nossos agradecimentos pelo apoio recebido; aos colaboradores e 
parceiros da companhia, o reconhecimento pela dedicação e pelo trabalho, que foram fundamentais 
para o desenvolvimento de nossas atividades. São Paulo, 17 de fevereiro de 2012.

DEMONSTRAÇõES DAS MUTAÇõES DO PATRIMôNIO LíqUIDO PARA OS ExERcícIOS 
fINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 - Valores expressos em milhares de reais - R$

Reservas de lucros

Nota Explicativa capital social Aumento de capital legal outras

Ajuste com  
títulos e valores  

mobiliários
Lucros 

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2009 3.600 16.000 56 1.017 (67) – 20.606
Aprovação de aumento de capital 14 16.000 (16.000) – – – – –
AGE 22 de janeiro de 2010 - distribuição de lucros 14 – – – (560) – – (560)
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – – – 53 – 53
Lucro líquido do exercício – – – – – 19 19
Proposta para distribuição do resultado
 Reserva legal – – 1 – – (1) –
 Dividendos – – – – – (1) (1)
 Reserva estatutária – – – 17 – (17) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2010 19.600 – 57 474 (14) – 20.117
AGE/O 31 de março de 2011 - aumento de capital 14 301 – (57) (244) – – –
AGE/O 31 de março de 2011 - distribuição de lucros 14 (230) (230)
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – – – 234 – 234
Lucro líquido do exercício – – – – – 503 503
Proposta para distribuição do resultado – – – – – – –
 Reserva legal 25 – – (25) –
 Dividendos – – – – – (24) (24)
 Reserva estatutária – – – 454 – (454) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 19.901 – 25 454 220 – 20.600

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇõES DO RESULTADO PARA OS ExERcícIOS fINDOS   
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 - Valores expressos em milhares de reais - R$, 

exceto o lucro líquido por lote de mil ações

Nota 
Explicativa 2011

2010 
(Reclasificado)

Prêmios emitidos líquido 31.731 6.714
Variações das provisões técnicas de prêmios (2.322) (3.914)
Prêmios ganhos 29.409 2.800
Receita com emissão de apólices 311 567
Sinistros ocorridos 15.1 (22.535) (136)
Custos de aquisição 15.2 (1.933) (1.043)
Outras receitas e despesas operacionais 15.3 (1) (196)
Resultado com resseguro
 Despesas com resseguro (45) (222)
Despesas administrativas 15.4 (6.785) (3.912)
Despesas com tributos 15.5 (506) (380)
Resultado financeiro 15.6 2.915 2.575
Resultado operacional 830 53
Ganhos e perdas com ativos não correntes – (2)
Resultado Antes dos Impostos e das Participações 830 51
Imposto de renda 17 (195) (8)
Contribuição social 17 (132) (9)
Participação sobre o lucro – (15)
Lucro líquido do exercício 503 19
Quantidade de ações 18.885.250 18.885.250
Lucro líquido (prejuízo) por lote de mil ações 26,63 1,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇõES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS ExERcícIOS fINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 - Valores expressos em milhares de reais - R$

2011 2010
Lucro líquido do exercício 503 19
Outros lucros abrangentes 234 53
 Ajustes de títulos e valores mobiliários 390 88
 Efeitos tributários sobre itens dos lucros abrangentes (40%) (156) (35)
Total dos lucros abrangentes para o exercício, líquido de efeitos tributários 737 72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇõES DOS fLUxOS DE cAIxA PARA OS ExERcícIOS fINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 - Valores expressos em milhares de reais - R$

2011 2010
Atividades Operacionais
Recebimento de prêmios de seguros 7.348 7.747
Outros recebimentos operacionais 859 9
Pagamento de comissões e sinistros (3.328) (2.599)
Pagamento de despesas com operações de seguros (282) (130)
Pagamento de despesas e obrigações (4.109) (3.729)
Pagamento de participação dos funcionários no resultado (23) (14)
Caixa gerado pelas operações 465 1.284
Impostos e contribuições pagos (2.169) (1.247)
Investimentos financeiros:
 Aplicações (25.826) (10.892)
 Resgates 28.110 11.230
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 580 375
Atividades de Investimento
Pagamento de compra de ativo imobilizado e intangível (32) (25)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (32) (25)
Atividades de financiamento
Distribuição de dividendos (249) (584)
Mútuo obtido – 45
Pagamento de mútuo – (45)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (249) (584)
(Redução) aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 299 (234)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 112 346
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 411 112
(Redução) aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 299 (234)
Ativos livres no início do exercício 14.874 17.485
Ativos livres no final do exercício 14.175 14.874
Redução nas aplicações financeiras - recursos livres (699) (2.611)

cONcILIAÇÃO ENTRE LUcRO LíqUIDO E cAIxA LíqUIDO GERADO 
PELAS ATIVIDADES OPERAcIONAIS

2011 2010
Lucro Líquido do Exercício 503 19
Mais
Depreciações e amortizações 58 10
Atividades Operacionais
Variação das aplicações (23.143) (2.269)
Variação dos créditos e débitos das operações de seguros (243) 88
Variação de títulos e créditos a receber 10 89
Variação dos custos de aquisição diferidos (1.806) (1.309)
Variação de outros ativos 9 90
Variação de contas a pagar e outros débitos 149 (167)
Variação dos débitos de operações com seguros e resseguros 399 127
Variação das provisões técnicas - seguros 24.641 3.697
Variação de depósitos de terceiros 3 –
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 580 375

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivo
Nota 

Explicativa 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

circulante 31.456 4.857 2.034

Contas a pagar 532 255 443

 Obrigações a pagar 92 40 268

 Impostos e encargos sociais a recolher 177 138 124

 Encargos trabalhistas 82 54 22

 Impostos e contribuições 181 23 29

Débitos de operações com seguros e resseguros 723 324 197

 Prêmios a restituir 3 – –

 Operações com resseguradoras 56 55 57

 Corretores de seguros e resseguros 48 35 135

 Outros débitos operacionais 616 234 5

Depósitos de terceiros 4 1 –

Provisões técnicas - seguros 12 30.197 4.277 1.394

 Danos 30.197 4.277 1.394

Não circulante 2.912 4.191 3.377

Provisões técnicas - seguros 2.912 4.191 3.377

 Danos 12 2.912 4.191 3.377

Patrimônio Líquido 20.600 20.117 20.606

Capital social 19.901 19.600 3.600

Aumento de capital (em aprovação) – – 16.000

Reservas de lucros 479 531 1.073

Ajustes com títulos e valores mobiliários 220 (14) (67)

Lucros acumulados –

Total do Passivo 54.968 29.165 26.017

Ativo
Nota 

Explicativa 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010
circulante 27.653 16.150 2.040
Disponível 411 112 346
 Caixa e bancos 411 112 346
Aplicações 8 22.281 13.405 –
 Títulos de renda fixa – 13.405 –
 Quotas de fundos de investimentos 22.281 – –
Créditos das operações com seguros e resseguros 1.917 1.514 1.431
 Prêmios a receber 9 1.436 1.487 1.379
 Operações com resseguradoras 28 27 52
 Outros créditos operacionais 453 – –
Ativos de resseguro - provisões técnicas – 9 9
Títulos e créditos a receber 28 29 82
 Créditos a receber 17 – –
 Créditos tributários e previdenciários 10 25 78
 Outros créditos 1 4 4
Despesas antecipadas 2 2 92
Custos de aquisição diferidos 3.014 1.079 80
 Seguros 10 3.014 1.079 80
Não circulante 27.315 13.015 23.977
Realizável a longo prazo 27.157 12.954 23.934
Aplicações 26.032 11531 22.614
 Títulos de renda fixa 8 25.868 11.367 22.614
 Outras aplicações 8 164 164 –
Créditos das operações com seguros e resseguros 101 261 432
 Prêmios a receber 9 101 261 432
Títulos e créditos a receber – 9 45
 Créditos tributários e previdenciários – 9 45
Custos de aquisição diferidos 1.024 1.153 843
 Seguros e resseguros 10 1.024 1.153 843
Imobilizado 11 112 60 42
 Bens móveis 98 60 42
 Outras imobilizações 14 – –
Intangível 46 1 1
 Outros intangíveis 46 1 1
Total do Ativo 54.968 29.165 26.017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS ExPLIcATIVAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS PARA O ExERcícIO fINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - Em milhares de reais

1. contexto Operacional: A Usebens Seguros S.A. (“Seguradora”) é uma sociedade anônima de ca-
pital nacional e fechado e possui sede e escritório principal localizado na Rua Dr. Diogo de Faria, 1.202 
- conj. 92, na cidade de São Paulo, SP, com o controle acionário pertencente a Usebens Holdings 
Participação Ltda. A Seguradora tem por objeto social a exploração das operações de seguros de 
danos, na modalidade de seguro compreensivo residencial e garantia estendida, cujo objetivo é asse-
gurar aos clientes o reparo aos bens segurados, cuja garantia concedida pelo fabricante tenha expira-
do. A Seguradora obteve em 30 de dezembro de 2010 autorização da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP para ingressar no Consórcio de operações do seguro obrigatório de danos pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, iniciando as operações em janeiro de 
2011. Os principais saldos decorrentes dessa nova operação em 31 de dezembro de 2011 foram os 
seguintes:
Ativos
Quotas de fundos de investimentos 22.281
Outros créditos operacionais 453
Passivos
Provisões Técnicas - Seguros 22.272
contas de Resultado
Prêmios emitidos líquidos 25.470
Sinistros ocorridos (22.140)
Despesas administrativas (2.160)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 1.015
2. Apresentação das Demonstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os pronunciamentos e interpreta-
ções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC referendados pelo Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados - CNSP e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e estão sendo 
apresentadas segundo os critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011. 
As principais alterações da Circular SUSEP nº 424, foram: • Aprovação dos CPCs 11, e 15 a 41, e 43 
(RI) a partir de 2011 (os CPCs 1 a 10, 12 e 13 já haviam sido aprovados pela SUSEP para adoção 
pelas seguradoras em 2008); • Aprovação das Interpretações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - ICPC 04 a 11, com exceção da opção da adoção atribuição de custo inicial (deemed cost), 
contida no CPC 10, que não foi permitido pela SUSEP; e • Instituição de um novo plano de contas e o 
modelo de publicação das demonstrações financeiras das sociedades seguradoras, a partir de 1º de 
janeiro de 2011. 2.2. Impactos da adoção inicial das novas práticas contábeis citadas no item 2.1 e 
nota explicativa nº 4. A Seguradora aplicou as práticas contábeis acima mencionadas e descritas na 
nota explicativa nº 4 em todos os períodos que estão sendo apresentados, e  para o  balanço patrimo-
nial da data da transição, definido como 1º de janeiro de 2010, não tendo apurado  ajustes monetários. 
As demonstrações financeiras apresentadas de 2010 foram reclassificadas em 2011, para fins de 
comparabilidade. 2.3. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é base-
ado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais práticas contábeis 
adotadas pela Seguradora estão divulgadas na nota explicativa nº 3 às demonstrações financeiras. 
2.4. Demonstração de resultados abrangentes: A demonstração de resultados abrangentes está 
sendo apresentada em quadro demonstrativo próprio e compreende itens de receita e despesa  
(incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como 
requerido ou permitido pelos CPCs. 2.5. Efeito das operações do DPVAT no fluxo de caixa:  
As operações do consórcio DPVAT, pela sua natureza, não causam efeitos individuais no fluxo de 
caixa da Seguradora, uma vez que suas operações são apuradas mensalmente, e os efeitos líquidos 
registrados na conta “Outros créditos operacionais”, contabilizados exclusivamente com base nas  
informações disponibilizadas pela Seguradora Líder S.A., administradora do seguro DPVAT.  
2.6. Operações descontinuadas: Não houveram atividades descontinuadas no exercício findo em 31 
de dezembro de 2011. 2.7. Adoção das novas práticas contábeis em 1º de janeiro de 2010:  
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Seguradora adotou as novas práticas contábeis ado-
tadas no Brasil introduzidas pelos pronunciamentos técnicos CPCs 11, 15 a 41 e 43. A adoção inicial 
dos pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC, não apresentou impactos nas demonstra-
ções financeiras  da Seguradora, tendo em vista que as principais alterações, que afetam as opera-
ções da Seguradora, já vinham sendo adotadas por esta em função das normas contábeis já existen-
tes emanadas da SUSEP. As principais mudanças nas demonstrações financeiras da Seguradora 
foram os seguintes: • Instrumentos financeiros - a Seguradora reclassificou os seus ativos e passivos 
financeiros dentro das quatro categorias previstas no CPC 38 e os está apresentando conforme reque-
rimentos dos CPCs 39 e 40. • CPC 11 - a Seguradora efetuou a avaliação dos seus contratos de segu-
ro, a verificação de derivativos embutidos e passou a efetuar o teste de adequação do passivo confor-
me requerido pelo CPC 11. Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010,  
a Seguradora não tinha derivativos embutidos em seus contratos de seguros. As principais modifica-
ções introduzidas pelo CPC 11 são: • Necessidade de classificação dos contratos emitidos entre con-
tratos de seguros, de prestação de serviços e de investimentos. • Necessidade de separação dos de-
rivativos embutidos e componentes de depósito existentes em um contrato principal (de seguros), e de 
sua avaliação por seu valor justo. • Proibição de reconhecimento de provisões para sinistros futuros, se 
esses sinistros forem originados de contratos de seguros que ainda não existem ou não estão vigentes 
(como provisões para catástrofe ou para equalização de risco). • Necessidade de elaboração de teste 
anual do passivo relacionado a contratos de seguros ou participação discricionária (LAT - Liability 
Adequacy Test). • Mensuração a valor justo dos passivos e ativos de contratos de seguros assumidos 
em uma combinação de negócios ou transferência de carteira (sujeito à regulamentação adicional).  
• Permissão para reconhecimento da característica de participação discricionária ou como passivo ou 
como um componente separado do patrimônio líquido. • Novas exigências de divulgação relativas a 
contratos de seguros. 3. Transição para os Novos cPcs: As demonstrações financeiras da Segura-
dora para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 são as primeiras apresentadas em conformi-
dade com os novos CPCs. A data de transição da Seguradora é 1º de janeiro de 2010. A Seguradora 
preparou suas demonstrações financeiras segundo os CPCs nessa data. Na preparação destas de-
monstrações financeiras, não existiam exceções obrigatórias relevantes e certas isenções opcionais 
de aplicações retrospectivas previstas no CPC 37, aplicável à Seguradora. (a) Exceções da aplicação 
retrospectiva seguidas pela Seguradora - Exceção das estimativas - As estimativas segundo o CPC 
em 1º de janeiro de 2010 são consistentes com as estimativas feitas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas anteriormente. As outras exceções obrigatórias no CPC 37 não se aplicaram, pois não 
houve diferenças significativas com relação às práticas contábeis adotadas até 1º de janeiro de 2010 
nessas áreas: • Reversão de ativos e passivos financeiros; • Participação de não controladores;  
e • Contabilidade de hedge. 4. Principais Práticas contábeis: As seções abaixo descrevem as prin-
cipais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras. 4.1. Moeda funcio-
nal e de apresentação: As demonstrações financeiras da Seguradora são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação. 4.2. Apuração do resultado: O resultado é apura-
do pelo regime de competência e considera: • A apropriação dos prêmios e cessões em cosseguros e 
resseguros, e das comissões ao resultado, deduzidos de cancelamentos e restituições, de acordo com 
o prazo de vigência das apólices. • A apropriação dos juros sobre prêmios fracionados, de acordo com 
o prazo de parcelamento desses prêmios. • As receitas e despesas relativas às operações no consór-
cio DPVAT são contabilizados exclusivamente com base nas informações disponibilizadas pela Segu-
radora Líder S.A., administradora do seguro DPVAT. 4.3. caixa e equivalente de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança 
de valor. 4.4. Definições, classificação e mensuração dos instrumentos financeiros: a) Defini-
ções - “Instrumento financeiro” é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma en-
tidade e simultaneamente a um passivo financeiro ou participação financeira para outra entidade. 
“Instrumentos de patrimônio” é qualquer contrato que evidencie uma participação nos ativos de uma 
entidade após a dedução de todos seus passivos. b) Ativos financeiros - Os ativos financeiros estão 
classificados nas seguintes categorias específicas: ativos financeiros ao valor justo por meio do resul-
tado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros “disponíveis para venda” e emprés-
timos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é deter-
minada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos 
financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou aliena-
ções normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega 
de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado - Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio 
do resultado quando são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resul-
tado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se: • For adquirido principal-
mente para ser vendido a curto prazo; ou • No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de ins-
trumentos financeiros identificados que a Seguradora administra em conjunto e possui um padrão real 
recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou • For um derivativo que não tenha sido designado 
como um instrumento de “hedge” efetivo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resulta-
do. Ganhos e perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos 
pelo ativo-financeiros, sendo incluídos na rubrica “Resultado Financeiro”, na demonstração do resulta-
do. Investimentos mantidos até o vencimento - Os investimentos mantidos até o vencimento corres-
pondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de venci-
mento fixa que a Seguradora tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após 
o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amor-
tizado utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. 
Ativos financeiros disponíveis para venda - Os ativos financeiros disponíveis para venda corres-
pondem a ativos financeiros não derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não são 
classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou (c) 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. As variações no valor contábil dos ativos finan-
ceiros monetários disponíveis para venda relacionadas às receitas de juros calculadas utilizando o 
método de juros efetivos são reconhecidos no resultado. Outras variações no valor contábil dos ativos 
financeiros disponíveis para venda são reconhecidas em “Ajuste com títulos e valores mobiliários”. 
Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo,  que estão represen-

tados principalmente por créditos das operações com seguros e resseguros. Os empréstimos e rece-
bíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos 
de qualquer perda por redução do valor recuperável. Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros - Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são 
avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável na data do balanço. As perdas por redução 
ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor 
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu 
reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. A Seguradora 
constitui provisão para riscos de créditos em montantes julgados suficientes para fazer face às perdas 
prováveis na realização de créditos e contas a receber. c) Passivos financeiros: Passivos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado - Os passivos financeiros são classificados como ao valor 
justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por 
meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se: • Foi adqui-
rido principalmente para a recompra no curto prazo; • Faz parte de uma carteira de instrumentos finan-
ceiros identificados gerenciados em conjunto pela Seguradora e possui um padrão real recente de 
obtenção de lucro de curto prazo; e • É um derivativo não designado como instrumento de “hedge” 
efetivo. Os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, 
e os respectivos ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado. Os ganhos ou as perdas líquidos 
reconhecidos no resultado incorporam os juros pagos pelo passivo financeiro, sendo incluídos na ru-
brica “Resultado Financeiro”, na demonstração do resultado. Um passivo financeiro é baixado quando 
a obrigação em relação ao passivo é eliminada, cancelada ou vencida. d) Baixa de instrumentos  
financeiros: Ativos financeiros são baixados quando os direitos contratuais de recebimento dos fluxos 
de caixa provenientes destes ativos cessam ou se houver uma transferência substancial dos riscos e 
benefícios de propriedade do instrumento. Quando não são transferidos nem retidos substancialmente 
os riscos e benefícios, a Seguradora avalia o controle do instrumento, a fim de assegurar sua manu-
tenção no ativo. A Seguradora baixa passivos financeiros somente quando as obrigações da Segura-
dora são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo finan-
ceiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. e) Reclassificação de 
ativos financeiros: A Seguradora não reclassifica um ativo financeiro da categoria de mensurado ao 
valor justo através do resultado enquanto ele estiver na carteira, de acordo com as especificações do 
CPC 38: - Um instrumento financeiro derivativo não deve ser reclassificado de ou para a categoria 
“mensurado ao valor justo por meio do resultado” enquanto ele é mantido ou emitido; e - Um instrumen-
to mensurado ao valor justo por meio do resultado não deve ser reclassificado se ele obteve essa 
classificação no reconhecimento inicial. As reclassificações devem ser feitas ao valor justo na data do 
evento. Este valor justo se torna o novo custo do ativo e não é permitida reversão de ganhos ou perdas 
referentes ao valor justo reconhecido antes da reclassificação. Na data da reclassificação, deve ser 
realizado o novo cálculo da taxa efetiva de juros para investimentos mantidos até o vencimento e para 
empréstimos e recebíveis. Aumentos subsequentes nas estimativas de fluxos de caixa futuros ajustam 
a nova taxa de juros prospectivamente. 4.5. custos de aquisição diferidos - Seguros: Os custos de 
aquisição compreendem os custos diretos na obtenção e processamento de novos negócios/contratos 
de seguros. Esses custos são capitalizados, reconhecidos como ativo e amortizados pelo prazo de 
reconhecimento dos prêmios de seguros de acordo com o prazo de vigência dos contratos.  
4.6. Demais ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo: Os demais ativos são demons-
trados ao custo, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas e, quando aplicável, o 
efeito do ajuste desses ativos para o valor de justo ou de realização. 4.7. Imobilizado: O imobilizado 
está demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear com nos 
seguintes prazos: dez anos para móveis, utensílios e instalações, e em cinco anos para equipamentos 
de informática. 4.8. Ativos intangíveis: Referem-se substancialmente a softwares amortizáveis em 
até cinco anos. 4.9. 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 database das demonstrações fi-
nanceiras. 4.10. Provisões técnicas de seguros: As provisões técnicas são constituídas de acordo 
com a regulamentação estabelecida pela SUSEP. As provisões técnicas (IBNR, PSL e provisão de 
despesas administrativas) relativas ao Consórcio DPVAT são contabilizadas com base nos extratos 
fornecidos pela Seguradora Líder. • A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela 
parcela de prêmio do seguro correspondente ao período de risco ainda não decorrido. • A provisão de 
prêmios não ganhos - riscos vigentes não emitidos (PPNG-RVNE) tem como objetivo estimar a parce-
la de prêmios não ganhos referente aos riscos assumidos e que estão em processo de emissão, sendo 
constituída de acordo com as normas e especificações estabelecidas em Nota Técnica Atuarial.  
• A provisão para sinistros a liquidar (PSL) foi constituída por estimativa de pagamentos prováveis, 
determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. • A provisão de sinis-
tros ocorridos e não avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos sinistros ocorridos e ainda não 
avisados até a data-base de cálculo, sendo calculada com base na Circular SUSEP nº 283/2005.  
• A constituição de outras provisões técnicas, na modalidade extensão de garantia do seguro garantia 
estendida, é efetuada com base no prazo compreendido entre a data de início de vigência do contrato 
e a data de início da cobertura, conforme critério estabelecido na Resolução CNSP nº 366/2008.  
4.11. Teste de adequação de passivos (Liability Adequacy Test - LAT): A Circular SUSEP nº 410, 
de 22 de dezembro de 2010, instituiu o Teste de Adequação de Passivos (TAP) para fins de elaboração 
das demonstrações financeiras e definiu regras de procedimentos para a sua realização. Segundo esta 
Circular, a seguradora deve avaliar, a cada data-base, exceto para as operações do consórcio de 
DPVAT, se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de 
seus contratos de seguro. Se essa avaliação mostrar que o valor das provisões constituídas para os 
contratos de seguros vigentes, descontadas as despesas de comercialização diferidas e ativos intan-
gíveis, está inadequado em relação aos fluxos de caixa futuros estimados, a deficiência deve ser reco-
nhecida no resultado. O TAP foi elaborado bruto de resseguro, sendo os fluxos de caixa estimados em 
periodicidade mensal, e a sua preparação levou em consideração a estimativa de prêmios, sinistros, 
despesas e impostos, mensurados na data-base de dezembro de 2011, descontados pela relevante 
estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela  
SUSEP, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso 
de algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para 
a estimação dos parâmetros do modelo. Depois de finalizado o estudo Atuarial do Teste de Adequação 
de Passivos da Seguradora para a data-base de 31 de dezembro de 2011, concluiu-se que o seu 
passivo por contrato de seguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das Provisões constitu-
ídas, deduzidas dos Custos de Aquisição Diferidos e dos Ativos Intangíveis Relacionados, visto que 
estas se mostraram superiores aos valores estimados dos Fluxos de Caixa, os quais foram elaborados 
em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP nº 410/2010.  
• Taxa de juros esperada para os ativos - A taxa de juros utilizada para descontar os valores estimados 
de receitas e despesas do fluxo de caixa do TAP considerou a relevante estrutura a termo da taxa de 
juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de 
Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso de algoritmos genéticos, em 
complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para a estimação dos parâmetros 
do modelo. • Tábua - A metodologia empregada na elaboração dos fluxos de caixa estimados do TAP 
não se baseou em tábuas de mortalidade ou sobrevivência, mas, fundamentalmente, na metodologia 
baseada no run-off das provisões existentes na data-base. • Sinistralidade - A taxa de sinistralidade 
aplicada para o Teste de Adequação de Passivos de 31 de dezembro de 2011 foi de: 

Ramo 114 Ramo 171 Ramo 524 Ramo 542
30,00% 21,00% 23,00% 54,97%

• Resseguro - No TAP não é avaliado o critério de resseguro praticado pela seguradora. • DPVAT - De 
acordo com a Circular SUSEP nº 410/2010, as operações/saldos relativos às operações do consórcio 
DPVAT não estão sujeitas, na Seguradora, ao teste de adequação de passivos. 4.12. Imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferido: A provisão para imposto de renda é calculada à 
alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela de lucro tributável excedente a R$20 por mês. 
A provisão para contribuição social é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos são calculados para as diferenças temporárias, às mesmas 
taxas acima. 4.13. Provisões para riscos judiciais e obrigações legais (fiscais e previdenciárias): 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para riscos judiciais e obrigações le-
gais (fiscais e previdenciárias) são efetuados da seguinte forma: - Provisões para riscos judiciais  - são 
reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, com base na opinião de assessores jurídicos e 
da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,  
e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são divulgados em notas 
explicativas ou reconhecidos contabilmente como provisões judiciais para a parcela que houver expec-
tativa de saída de caixa e, aqueles classificados como perdas remotas não são passíveis de provisão 
ou divulgação; - Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais em 
que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. 
Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados 
de acordo com a legislação vigente. 4.14. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos 
para os acionistas é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do período, 
com base no estatuto social da Seguradora.  Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é 
provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas. 4.15. Lucro líquido por ação: No exer-
cício de 2011 e 2010, o lucro por ação básico da Seguradora para o exercício foi calculado pela divisão 
do lucro atribuível aos acionistas pela quantidade de ações da Seguradora, segundo os requerimentos 
do CPC 41. 5. Estimativas e Julgamentos contábeis Relevantes: As demonstrações financeiras 
são impactadas por políticas contábeis, premissas, estimativas e métodos de mensuração utilizados 
pelos Administradores da Seguradora na elaboração das Demonstrações Financeiras. A Seguradora faz 
estimativas e utilizam premissas que podem impactar os valores informados de ativos e passivos dos 
próximos períodos. As estimativas e premissas que impactam as informações contábeis são aplicadas 
de forma consistente. Eventuais mudanças na apuração das estimativas contábeis são aplicadas pros-
pectivamente. As estimativas e premissas utilizadas pela Seguradora são as melhores disponíveis e es-
tão de acordo com as normas aplicáveis e se referem, basicamente, aos seguintes fatores: • Avaliação 
do valor justo de determinados instrumentos financeiros (nota explicativa nº 8). • Provisão para riscos de 
créditos - constituída para os créditos vencidos acima de 60 dias, para fazer frente às eventuais perdas 
na realização de prêmios a receber (notas explicativas nº 9). • Reconhecimento e avaliação de impostos 
diferidos (notas explicativas nº 10). • Provisões técnicas de seguros, incluindo o Teste de Adequação do 
Passivo (TAP) (notas explicativas nº 12). 6. Gerenciamento de Riscos: 6.1. Risco de Seguro: Contratos 

de seguro - O CPC 11 define as características que um contrato deve atender para ser definido como 
um “contrato de seguro”.  A Administração procedeu a análise de seus negócios para determinar que 
suas operações caracterizam-se como “contratos de seguro”.  Nessa análise, foram considerados os 
preceitos contidos no CPC 11 e as orientações estabelecidas na Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/
nº 007/08. A Seguradora define risco de seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde haja 
a possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indeni-
zação resultante do evento de sinistro.  Pela natureza intrínseca de um contrato de seguro, o seu risco 
é de certa forma, acidental e consequentemente sujeito a oscilações. A gestão de riscos concentra em 
quatro aspectos principais: • Controlar o impacto dos eventos negativos; • Buscar oportunidades visando 
à obtenção de vantagem competitiva; • Alinhar o apetite de risco com a estratégia da Seguradora;  
• Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos. Os objetivos da subscrição de riscos da 
Seguradora é desenvolver sua carteira de seguros de forma conservadora e rentável. A Seguradora 
acredita que as técnicas de subscrição de riscos que auxiliam na identificação e entendimento do risco 
e na definição do preço de seguros de forma apropriada. Além disso, a Seguradora monitora a qualida-
de dos negócios por parte das concessionárias, a fim de avaliar e melhorar o seu desempenho.  
a) Seguro de garantia estendida - A garantia estendida amplia o período de atendimento técnico gra-
tuito envolvendo automóveis novos ou usados. A proteção sobre determinados itens e peças do veículo 
é estendida por nove meses a dois anos, dependendo do contrato. Os segurados pagam franquia em 
caso de sinistro, variando o valor de acordo com a região e parceria comercial firmada com a conces-
sionária. Como parte da política de gestão de risco de seguro, a Seguradora exclui bens que não aten-
dam determinadas especificações, em especial aqueles que não mais estejam na garantia de fábrica. 
b) compreensivo residencial - O contrato de seguro tem por objetivo indenizar os prejuízos decorren-
tes de eventos cobertos pelas garantias contratadas, até o valor máximo de garantia definido em apólice.  
A cobertura aplica-se aos imóveis vinculados ao Estipulante, sejam para garantia dos bens objetos de 
seus financiamentos imobiliários ou cotas de consórcio de imóvel contemplado, onde o consorciado já 
esteja na posse do bem. c) concentração de riscos dos contratos de seguro - A concentração de 
risco dos contratos de seguro para as várias modalidades são determinadas com base nos prêmios 
emitidos antes do resseguro levando-se em conta sua distribuição geográfica e linha de negócios, con-
forme demonstrado no quadro abaixo:
Modalidade: Prêmios ganhos de seguro

2011 2010

Ramos
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Assistência e outras coberturas - auto 246 246 – –
Riscos diversos 240 240 223 223
Compreensivo residencial 2.219 2.174 2.119 1.908
Seguro de garantia estendida 1.262 1.262 458 458
Convênio DPVAT 25.442 25.442 – –
Total 29.409 29.364 2.800 2.589
Seguro de garantia estendida: Prêmios retidos de seguro

2011 2010

Localidades
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

São Paulo 1.734 1.734 1.172 1.172
Paraná 767 767 145 145
Minas Gerais 454 454 656 656
Pernambuco 301 301 381 381
Distrito Federal 168 168 32 32
Demais estados do Brasil 264 264 1.623 1.623
Total 3.688 3.688 4.009 4.009
compreensivo residencial Prêmios retidos de seguro

2011 2010

Localidades
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

São Paulo 868 854 794 716
Rio Grande do Sul 316 310 335 301
Paraná 263 259 259 233
Demais estados do Brasil 773 761 733 660
Total 2.220 2.184 2.121 1.910
6.2. Gestão de riscos financeiros: A Seguradora está exposta a riscos financeiros associados a sua 
carteira de aplicações.  Para mitigar esses riscos são levados em consideração os requerimentos re-
gulatórios e o ambiente econômico onde são conduzidos os negócios da Seguradora e investidos os 
ativos financeiros. A gestão de riscos financeiros compreende as seguintes categorias: a) risco de 
mercado, que é aquele associado a possibilidade de ocorrência de perdas devidas as oscilações nos 
preços de mercado das posições mantidas em carteira; b) risco de liquidez, que está relacionado a 
eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer frente a obrigações futuras da Seguradora; 
c) risco de crédito, associado à possibilidade de descumprimento de um contrato nos termos em que 
tenha sido firmado entre as partes. A Seguradora, sempre pautada pelo conservadorismo e sustenta-
bilidade, diversifica seus investimentos em operações de renda fixa, tais como CDB’s e títulos públi-
cos, sempre escolhidos dentre aqueles mais conservadores, com baixo risco dentro da estrita legali-
dade, conforme demonstrado na nota explicativa 8. a) Risco de mercado - É o risco de que o valor 
de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos financeiros se altere, em virtude da 
volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, ações, etc.), causada 
por fatores adversos. Mais especificamente, o risco de mercado nas operações pode ser entendido 
como: risco na taxa de juros, risco de liquidez, risco em câmbio, risco de derivativos, risco em ações 
e risco de inflação. b) Risco de liquidez - A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo 
monitorar os prazos de liquidação dos direitos e obrigações da Seguradora, assim como a liquidez 
dos seus instrumentos financeiros. A Seguradora elabora análises de fluxo de caixa projetado e revisa 
periodicamente, as obrigações assumidas e os instrumentos financeiros utilizados, sobretudo os re-
lacionados aos ativos garantidores das provisões técnicas. c) Gestão de riscos de crédito - É o risco 
de que um devedor deixe de cumprir os termos de um contrato ou deixe de cumpri-los nos termos em 
que foi acordado.  Mais especificadamente, o risco de crédito pode ser entendido como o risco de não 
serem recebidos os valores decorrentes dos prêmios de seguro e dos créditos detidos juntos as ins-
tituições financeiras e outros emissores decorrentes das aplicações financeiras, pode ser entendido 
ainda como risco de concentração, risco de liquidação ou ainda o risco de descumprimento de garan-
tias acordadas. A Seguradora, na gestão do risco de crédito, vale-se da legislação da Autarquia para 
minimizar problemas. Importante destacar que os prêmios de seguros praticados pela Seguradora, 
nos ramos em que atua são pequenos, o que em tese, diminui de sobremaneira a possibilidade de 
risco de crédito. Some-se a isso, a possibilidade que a Seguradora tem de, em determinados produtos 
de, readequar a vigência da apólice/risco de acordo com o prêmio efetivamente pago pelo Segurado, 
em caso de inadimplência. Além disso, em outros produtos, a vigência específica da apólice/risco está 
atrelada à efetiva adimplência do segurado aos valores contratados. No tocante à análise da situação 
financeira dos segurados, individualmente, a Seguradora não a realiza. Primeiro, pois entende que os 
valores dos prêmios de seguros são módicos, de modo que eventuais despesas junto aos órgãos de 
proteção de crédito acabariam por inviabilizar o negócio. Ademais, como os seguros com que trabalha 
a Seguradora, via de regra estão atrelados a uma aquisição prévia e recente de um determinado bem 
(seja automóvel nos produtos securitários de garantia estendida e GAP, seja um imóvel no seguro 
compreensivo residencial), entendemos que essas pesquisas acabam por se tornar inócuas e desne-
cessárias, afinal, foram realizadas pelas instituições financeiras que concederam o crédito ou para as 
administradoras de consórcios que adquiriram o imóvel com o crédito da cota do consórcio. 6.3. Risco 
regulatório e de capital: A Seguradora executa suas atividades de gestão de risco de capital através 
de um modelo de gestão centralizado com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capi-
tal mínimo regulatório para o segmento de seguro e para o segmento financeiro segundo critérios de 
exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP. A estratégia e modelo utilizados pela Administração 
consideram ambos ‘capital regulatório’ e ‘capital econômico’ segundo a visão de gestão de risco de 
capital adotada pela Seguradora. A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximi-
zar o valor do capital da Seguradora através da otimização tanto do nível como diversificação das 
fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas 
como parte da revisão do planejamento estratégico periódico da Seguradora. Os principais objetivos 
da Seguradora em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital suficientes para atender re-
querimentos regulatórios mínimos determinados pela SUSEP, (ii) otimizar retornos sobre capital para 
os acionistas. Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, as composições do patrimônio líquido ajustado, 
margem de solvência e capital mínimo requerido, podem ser assim resumidas:

   



continuação
USEBENS SEGUROS S.A.

CNPJ nº 09.180.505/0001-50

NOTAS ExPLIcATIVAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS PARA O ExERcícIO fINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - Em milhares de reais

   DIRETORIA

PAREcER ATUARIAL

De acordo com o disposto na Resolução cNSP nº 135, de 11/10/2005, e na circular SUSEP nº 272, de 
22/10/2004, foi realizada a Avaliação Atuarial de cada um dos ramos de seguro operacionalizados pela Usebens 
Seguros S.A., no exercício de 2011. A Avaliação Atuarial foi elaborada a partir dos efetivos períodos de 
competência dos riscos assumidos pelos contratos de seguros em vigor em 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011 
e 31/12/2011, recalculando, para cada ramo, as correspondentes provisões técnicas contabilizadas nestas datas-
base. O recálculo das provisões técnicas determina a totalidade dos compromissos financeiros que a Seguradora 

terá com o pagamento dos sinistros já ocorridos e que ainda vão ocorrer e com a manutenção dos custos 
administrativos de todos os contratos de seguros em vigor em 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011 e 31/12/2011, 
independente da emissão de novos prêmios. Os resultados encontrados demonstram que as provisões técnicas 
consignadas no Balanço Patrimonial de 31/12/2011 da Usebens Seguros S.A. estão adequadas, não havendo 
necessidade de constituição da Provisão de Insuficiência de Prêmios e de ajustes de valores, bem como não foi 
detectada nenhuma situação relevante que comprometa a solvência atuarial da Seguradora. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas da
Usebens Seguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras  da Usebens Seguros S.A. (“Seguradora”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras  de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras  livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras  com base em nossa 

auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras  estão livres de distorção relevante. Uma auditoria 
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das 
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante naAs demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras  da Seguradora 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras  tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Usebens Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2011, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao balanço levantado em 1º de janeiro de 2010, apresentados para fins de comparação, 
foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 25 de fevereiro 
de 2010, que não conteve nenhuma modificação.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
José Barbosa da Silva Júnior
Contador - CRC nº 1 SP 128132/O-0

31/12/2011 31/12/2010
Patrimônio líquido 20.600 20.117
Despesas antecipadas (2) (2)
Ativo intangível (46) (1)
Patrimônio líquido ajustado 20.552 20.114
Margem de solvência
Patrimônio líquido ajustado 20.552 20.114
0,20 prêmios retidos - média anual - últimos 12 meses 6.339 1.301
0,33 sinistros retidos - média anual - últimos 36 meses 2.531 2
Margem de solvência 6.339 1.301
Suficiência 14.213 18.813
A margem de solvência compreende o maior valor entre a média anual dos prêmios retidos e sinistros 
retidos. A SUSEP divulgou as Resoluções CNSP nº 155 e 158, em 26 de dezembro de 2006, que insti-
tuíram as regras de alocação de capital de riscos provenientes da subscrição para os diversos ramos 
de seguros e também os critérios de atuação do órgão regulador em relação a eventual insuficiência de 
capital para as seguradoras, com vigência a partir de janeiro de 2008. Em dezembro de 2007, a SUSEP 
editou a Resolução nº 178, do CNSP e a Circular SUSEP nº 355 revogando a Resolução nº 158, au-
mentando o prazo de adequação do capital mínimo de três para quatro anos. Considerar-se-ão, para 
efeitos das Resoluções citadas, os conceitos a seguir: • Capital base: montante fixo de capital que uma 
sociedade seguradora deverá manter, a qualquer tempo. O capital base para garantia das operações 
das seguradoras em todo país é de R$15.000. • Capital adicional: montante fixo de capital que uma 
sociedade seguradora deverá manter, a qualquer tempo, para garantir os riscos inerentes a sua opera-
ção. O capital adicional de risco calculado em dezembro de 2011 é R$ 2.592. • Capital mínimo requeri-
do: montante de capital que uma seguradora deverá manter, a qualquer tempo, para garantia de suas 
operações e é equivalente à soma do capital base com o capital adicional. 6.4. Risco legal: No curso 
normal de suas atividades de seguros, a Seguradora pode ser envolvida em processos judiciais ou de 
arbitragem com relação às suas obrigações, que são tratadas de acordo com a nossa política de sinis-
tros. Como as práticas da indústria de seguros e questões legais, judiciais e sociais mudam inesperados 
e indesejados resultados relacionados aos sinistros e suas coberturas poderão surgir. Esses problemas 
podem ter um efeito negativo nos resultados financeiros da Seguradora, estendendo a cobertura para 
além do que foi subscrito ou aumentando a quantidade e os valores envolvidos nas ações judiciais.  
Na medida em que as decisões judiciais são proferidas e estas podem aumentar os valores de indeni-
zações, as reservas de sinistros podem revelar-se insuficientes para cobrir as perdas reais. Nesse caso, 
a Seguradora ajusta suas reservas ao valor da perda provável. Tal ajuste poderá ter um efeito material 
adverso na sua condição financeira, no seu resultado financeiro e em seus fluxos de caixa. 6.5. Risco 
operacional: Riscos operacionais são os riscos de perdas diretas e indiretas resultantes de fatores 
humanos, eventos externos, processos internos e falhas nos sistemas. Os riscos operacionais são 
inerentes às operações da Seguradora e são típicos de qualquer grande empresa. As principais fontes 
de risco incluem confiabilidade dos processos operacionais, segurança da informação, terceirização de 
operações, dependência de fornecedores chave, implementação de mudanças estratégicas, fraudes, 
baixa qualidade de serviço aos clientes, continuidade de negócios, recrutamento, treinamento e reten-
ção de pessoas, e impactos sociais e ambientais. A Seguradora gerencia os riscos operacionais utili-
zando uma variedade de técnicas e ferramentas para identificar, monitorar e mitigar os riscos operacio-
nais de acordo com seu apetite de risco. Estas ferramentas incluem auto avaliação de riscos e controles, 
indicadores de riscos chave (por exemplo, indicadores de fraudes e de serviço), análises de cenário e 
relatórios de perdas. Além disso, a Seguradora desenvolveu alguns planos de contingência incluindo 
gestão de incidentes e plano de continuidade de negócios. 6.6. Análise de sensibilidade: A despesa 
de sinistros ocorridos pode ser afetada pela frequência e/ou severidade dos sinistros em seu portfólio a 
partir da influência de diversos fatores.  As mudanças climáticas ocorrendo no mundo atualmente, 
comportamento dos motoristas e estados de conservação das vias rodoviárias e mudanças na situação 
econômica do país. É esperado que ocorram variações em número de sinistros influenciados pelas mais 
diversas situações, até mesmo que o sinistro possua uma característica randômica que pode levar em 
um momento qualquer o incremento de sinistros de grandes valores, infringindo perdas não esperadas 
para a Seguradora. A tabela abaixo simula a sensibilidade no Resultado Líquido e Patrimônio Líquido, 
caso a sinistralidade  varie em 10% em relação ao prêmio ganho como resultado do aumento ou dimi-
nuição na frequência e serveridade destes em 31 de dezembro de 2011: 

Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro

Premissas Variação
Patrimônio 

líquido   Resultado
Patrimônio 

líquido   Resultado
Aumento da sinistralidade
 (sinistro retido/prêmio ganho) +10% (1.352) (1.352) (1.352) (1.352)
Diminuição da sinistralidade
 (sinistro retido/prêmio ganho) -10% 1.352 1.352 1.352 1.352
Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros: As flutuações das taxas de juros, como, 
por exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou adversamente as demonstrações financeiras em decor-
rência de aumento ou redução nos saldos de aplicações financeiras e equivalente de caixa (não inclui 
DPVAT). Em 31 de dezembro de 2011, se as taxas de juros de CDI fossem 10% mais altas e mais bai-
xas e todas as outras variáveis se mantivessem constantes, o lucro do exercício aumentaria/diminuiria 
em R$ 170.7. Adoção de Normas Internacionais de contabilidade Novas e Revistas: O CPC ainda 
não editou os pronunciamentos e modificações correlacionados às IFRSs novas e revisadas apresen-
tadas abaixo. Em decorrência do compromisso do CPC e SUSEP de manter atualizado o conjunto de 
normas emitido com base nas atualizações feitas pelo IASB, é esperado que esses pronunciamentos e 
modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela SUSEP até a data de sua aplicação obrigató-
ria, dessa forma, a Seguradora não adotou as IFRSs novas e revisadas. 

Modificações à IFRS 1 Isenção Limitada de Divulgações Com-
parativas da IFRS 7 para Adotantes Ini-
ciais

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de julho de 
2010

Modificações às IFRS 1 Eliminação de Datas Fixas para Adotan-
tes pela Primeira Vez das IFRSs 

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de julho de 
2011

Modificações às IFRS 7 Divulgações - Transferências de Ativos 
Financeiros

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de julho de 
2011

IFRS 9 (conforme alteração 
em 2010)

Instrumentos Financeiros Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2013

Modificações às IAS 12 Impostos Diferidos - Recuperação dos 
Ativos Subjacentes Quando o Ativo é 
Mensurado pelo Modelo de Valor Justo 
da IAS 407

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2012

Modificações às IAS 12 Classificação de Direitos Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de fevereiro 
de 2010

Modificações à IFRIC 14 Pagamentos Antecipados de Exigência 
Mínima de Financiamento

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2011

IAS 24 o IASB emitiu uma revisão da norma a 
qual trata da divulgação de transação 
com partes relacionadas e relaciona-
mentos entre controladoras e controla-
das

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2011

IFRS 10,11 e 12; 27R e IAS 
28R

Normas novas ou revisadas - tratamento 
contábil de consolidação, envolvimento 
em acordos conjuntos e divulgação de 
envolvimento com outras entidades

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2013

IFRS 13 Esta norma define valor justo, contempla 
em uma única norma os aspectos de 
mensuração do valor justo e estabelece 
os requerimentos de divulgação relacio-
nados ao valor justo 

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2013

IAS 1 A alteração da norma IAS 1 aborda as-
pectos relacionados à divulgação de 
itens de outros resultados abrangentes e 
cria a necessidade de se separar os 
itens que não serão reclassificados futu-
ramente para o resultado e itens que po-
dem ser reclassificados futuramente 
para o resultado 

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de julho de 
2012

IAS 19 A alteração da norma IAS 19 aborda as-
pectos relacionados à contabilização e 
divulgação de benefícios a empregados

Aplicável a períodos 
anuais com início em 
ou após 1º de janeiro 
de 2013

Considerando as atuais operações da Seguradora, a Administração não espera que essas novas nor-

mas, interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras a 

partir de sua adoção. 8. Aplicações: a) composição: 

Taxa de 
juros 2011 % 2010 %

Títulos disponíveis para venda
Títulos de renda fixa 11.947 24,73 11.652 46,73
 Letras do Tesouro Nacional 12,97% 11.947 24,73 11.531 46,24
 Certificados de Depósitos Bancáros - pós-fixado – – 121 0,49
Títulos mantidos até o vencimento
Títulos de renda fixa – – 13.284 53,27
 Certificados de Depósitos Bancários - pré-fixado – – 13.284 53,27
Ativos ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa 13.921 28,81 – –
 Debêntures - pós-fixada 104% CDI 7.350 15,21 – –
 Debêntures - pré-fixada 11,10% 6.571 13,60 – –
Quotas de fundos de investimentos - DPVAT 22.281 46,12 – –
Total 48.149 99,66 24.936 100,00
Outras aplicações (participação no DPVAT) 164 0,34 – –
Total de aplicações 48.313 100,00 24.936 100,00

b) composição da aplicação financeira por prazo e título - Apresentamos a seguir a composição 

das aplicações financeiras por prazo e por título. Os títulos de renda fixa privados têm o seu valor atua-

lizado de acordo com os índices pactuados com a instituição financeira e se aproximam ao seu valor de 

mercado. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores de mercado obtidos a partir das tabelas 

de referência divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais - ANBIMA.

custo atualizado
Sem 

vencimento 31 a 180 dias
Acima de 360 

dias Total Valor contábil Ajuste de TVM
Títulos disponíveis para venda – – 11.580 11.580 11.947 367
 Letras do Tesouro Nacional – – 11.580 11.580 11.947 367
Ativos ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa – – 13.921 13.921 13.921 –
 Debêntures – – 13.921 13.921 13.921 –
Quotas de fundos de investimentos 22.281 – – 22.281 22.281 –
Outras aplicações (participação no DPVAT) 164 – – 164 164 –
Total em 2011 22.445 – 25.501 47.946 48.313 367

custo atualizado

1 a 30 dias 181 a 360 dias
Acima de 360 

dias Total Valor contábil Ajuste de TVM 
Títulos disponíveis para venda – 121 11.554 11.675 11.652 (23)
 Letras do Tesouro Nacional – – 11.554 11.554 11.531 (23)
 Certificados de Depósitos Bancários - pós-fixado – 121 – 121 121 –
Títulos mantidos até o vencimento – 13.284 – 13.284 13.284 –
 Certificados de Depósitos Bancários - pré-fixado – 13.284 – 13.284 13.284 –
Total em 2010 – 13.405 11.554 24.959 24.936 (23)
c) Movimentação das aplicações financeiras em 2011:

Vlr. contábil 
31/12/2010 Resgates Aplicações Rendimento Ajuste de TVM

Saldo em 
31/12/2011

Títulos disponíveis para venda 11.531 (12.712) 11.450 1.288 390 11.947
 Letras do Tesouro Nacional 11.531 (12.712) 11.450 1.288 390 11.947
Títulos mantidos até o vencimento 13.284 (14.376) – 1.092 – –
 Certificados de Depósitos Bancários - pré-fixado 13.284 (14.376) – 1.092 – –
Ativos ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa 121 (1.022) 14.376 446 – 13.921
 Certificados de Depósitos Bancários - pós-fixado 121 (122) – 1 – –
 Debêntures – (900) 14.376 445 13.921
Quotas de fundos de investimentos - DPVAT – (2.356) 22.111 2.526 – 22.281
Outras aplicações - DPVAT – – 164 – – 164
Total em 2011 24.936 (30.466) 48.101 5.352 390 48.313

d) Mensuração de valor justo para o reconhecimento de ativos financeiros - Os instrumentos finan-

ceiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento inicial, são classificados nos Níveis 

1 a 3, com base no grau observável do valor justo: • Mensurações de valor justo de Nível 1 são obtidas 

de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; • Mensura-

ções de valor justo de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluí-

dos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamente (ou seja, como preços) ou in-

diretamente (ou seja, com base em preços); e • Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas 

por meio de técnicas de avaliação que incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como 

base os dados observáveis de mercado (dados não observáveis). Em 31 de dezembro de 2011 e 2010,  

a mensuração dos instrumentos financeiros foram obtidas de preços cotados em mercados ativos para 

ativos idênticos (Nível 2). O CPC 38 requer que a entidade calcule o valor justo de investimentos clas-

sificados como disponíveis para venda que estão em um mercado inativo. Em 31 de dezembro de 2011, 

a Seguradora apresentava participação no convênio DPVAT no montante de R$164. Pelo fato dessa 

aplicação no DPVAT não apresentar um mercado ativo e também pelo fato de seu valor justo não ser 

confiavelmente medido/mensurado, tais aplicações encontram-se registradas ao seu valor de custo.  

e) cobertura das provisões técnicas de seguros - Para a garantia das provisões técnicas, a Segura-

dora manteve os seguintes ativos:

2011 2010
Títulos de renda fixa 33.974 10.062
 Letras do Tesouro Nacional 11.693 10.062
 Quotas de fundos de investimentos - DPVAT 22.281 –

f) Instrumentos financeiros derivativos - Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a 

Seguradora não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos. 9. Prêmios a Receber: 

Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta, sendo o parcelamento médio de cinco 

vezes.  A seguir, a abertura dos prêmios a receber por ramos:

Ramos 31/12/2011 31/12/2010
Extensão de garantia 1.352 1.049
Assist. e outras coberturas - auto 232 –
Riscos diversos 29 182
P-RVNE 154 649
Provisão para riscos sobre créditos (230) (132)
Total 1.537 1.748
Circulante 1.436 1.487
Não circulante 101 261

a) Movimentação do grupo de prêmios a receber

31 de dezembro de 2011 Direto
Prêmios pendentes no início do exercício 1.748
Prêmios emitidos 8.206
Recebimentos/cancelamentos (7.825)
Reversão/constituição de provisão - RVNE (495)
Provisão devedores duvidosos (97)
Prêmios pendentes no final do exercício 1.537

b) Prêmios a receber por faixa de vencimento
31/12/2011 31/12/2010

Vencidos 474 196
A vencer entre 1 e 30 dias 519 471
A vencer entre 31 e 60 dias 178 77
A vencer entre 61 e 180 dias 194 142
A vencer entre 181 e 365 dias 147 84
A vencer acima de 365 dias 101 261
P-RVNE 154 649
Provisão para riscos de crédito (230) (132)
Total 1.537 1.748
c) Provisão para riscos de crédito: A provisão para riscos de crédito é constituída com base nos 
prêmios vencidos, líquido de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) com base na análise individu-
al das faturas pendentes de pagamento há mais de 60 dias. Em 31 de dezembro de 2011, a provisão 
para riscos de crédito no ativo circulante é de R$ 230 (R$ 133 em 2010).
Movimentação da provisão para riscos de crédito para o ano de 2011
Saldo inicial 132
Adições (despesas no período) 173
Baixas (75)
Saldo final 230
d) Estimativa por valor justo - Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes pelo valor 
contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. 10. custo de Aquisição 
Diferido: As despesas com custo de aquisição são lançadas ao resultado quando da emissão das 
respectivas apólices de seguro, e diferidas para apropriação, no decorrer do prazo de vigência das 
apólices, por meio de constituição e reversão de custo de aquisição diferido.
Ramos 31/12/2011 31/12/2010
Extensão de garantia 3.780 2.205
Assist. e outras coberturas - auto 206 –
Riscos diversos 52 27
Total 4.038 2.232
Circulante 3.014 1.079
Não circulante 1.024 1.153
Movimentação dos custos de aquisição diferidos:
Saldo em 31/12/2010 2.232
Constituição 3.369
Amortização (1.563)
Saldo em 31/12/2011 4.038
11. Ativo Imobilizado: Demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: Imobilizado: 
depreciação do imobilizado pelo método linear,com base em taxas que levam em consideração a vida 
útil econômica dos bens.

Saldo em 
31/12/2010

Aqui-
sições/

Adições

Despesas 
amorti-

zação
Valor 

líquido

Taxas 
anuais 
amorti-

zação (%)
Informática 57 56 33 80 20
Telecomunicações – 1 – 1 20
Móveis, máq. e utensílios 3 17 3 17 10
Veículos – 1 1 – 20
Outras imobilizações – 35 21 14 20
Total 60 110 58 112

12. Demonstrativos das Provisões Técnicas:
31/12/2011

Ramos

Provisão de 
prêmios não 

ganhos

Provisão de 
sinistros a 

liquidar IBNR
Outras 

provisões
Extensão de garantia 2543 28 89 7.352
Compreensivo residencial – 1 33 96
Assist. e outras coberturas - auto 491 38 17 –
Riscos diversos 143 3 3 –
DPVAT – 14.911 7.301 60
Total 3.177 14.981 7.443 7.508
Circulante 2.278 14.981 7.443 5.495
Não circulante 899 – – 2.013

31/12/2010

Ramos

Provisão de 
prêmios não 

ganhos

Provisão de 
sinistros a 

liquidar IBNR
Outras 

provisões
Extensão de garantia 484 72 19 7.517
Compreensivo residencial – – 31 94
Riscos diversos 237 2 12 –
Total 721 74 62 7.611
Circulante 654 74 62 3.487
Não circulante 67 – – 4.124
a) Movimentação das provisões técnicas 

2011
Provisão de 

prêmios não 
ganhos

Sinis-
tros a 

liquidar IBNR
Outras 

provisões
Saldo no início do exercício 721 74 62 7.611
(+) Constituição/emissão 19.576 21.155 12.229 95.344
(–) Reversão/amortização 17.120 5.926 4.848 95.447
(–) Pagamentos – 322 – –
Saldo no fim do exercício 3.177 14.981 7.443 7.508
b) Desenvolvimento de sinistros
A tabela de desenvolvimento dos sinistros tem a finalidade de avaliar o comportamento dos sinistros 
pagos e pendentes, para cada ano de aviso, conforme segue:

Provisões e pagamentos - bruto de resseguro
Montante estimado para os sinistros 2008 2009 2010 2011 Total
No final de ano do aviso – 332 240 353 –
Um ano após o aviso – 204 204 – –
Dois anos após o aviso – 204 – – –
Estimativa corrente – 204 204 353 761
Pagamentos acumulados até a data-base – (204) (204) (283) (691)
Passivo reconhecido no balanço – – – 70 70
Passivo relacionado à DPVAT – – – – 14.911
Total do passivo incluso no balanço – – – – 14.981

Provisões e pagamentos - líquido de resseguro
Montante estimado para os sinistros 2008 2009 2010 2011 Total
No final de ano do aviso – 303 239 349 –
Um ano após o aviso – 187 204 – –
Dois anos após o aviso – 187 – – –
Estimativa corrente – 187 204 349 740
Pagamentos acumulados até a data-base – (187) (204) (279) (670)
Passivo reconhecido no balanço – – – 70 70
Passivo relacionado à DPVAT – – – – 14.911
Total do passivo incluso no balanço – – – – 14.981
Cabe destacar que a Seguradora iniciou as suas operações em julho de 2008, razão pela qual a ta-
bela de desenvolvimento de sinistros não apresenta valores anteriores a esse período. c) Sinistros 
a liquidar judiciais DPVAT - A Seguradora possui a seguinte quantidade de ações judiciais e saldos 
de sinistros a liquidar judiciais referente a participação no Consórcio DPVAT:

31 de dezembro de 2011
faixa (anos) quantidade PSL judicial (R$)

0 - 1 937 5.431
1 - 2 559 3.460
2 - 3 296 1.940
3 - 4 166 1.039
4 - 5 19 114

Acima de 5 4 22
Total 1.981 12.006

Informações dos sinistros pagos no exercício.
2011

quantidade Valor de pagamento (R$) Valor de abertura (R$)
762 7.645 8.278

13. Provisões para Riscos Judiciais: A Seguradora em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro 
de 2010, não possui ativos contingentes ou provisões judiciais, exceto quanto aos sinistros a liquidar 
judiciais do convênio DPVAT conforme demonstrado na nota 13.c. 14. Patrimônio Líquido:  
14.1. capital social: O capital social, subscrito e integralizado, encontra-se representado por 
18.885.250 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pertencentes a acionistas do-
miciliados no país. Em 15 de julho de 2011, foi aprovado o aumento de capital no valor de R$ 301 
pela Portaria SUSEP nº 1.244, com recursos da conta de reservas de lucros - reserva legal e outras 
reservas, sem emissão de novas ações. Em 4 de junho de 2010, foi aprovado o aumento de capital 
no valor de R$16.000 pela Portaria SUSEP nº 1.100, referente ao aumento ocorrido em 2009, repre-
sentado por 15.285.250 novas ações ordinárias, sem valor nominal. 14.2. Distribuição de resulta-
dos: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 5% 
sobre o lucro líquido de cada exercício. Em 31 de março de 2011 foi realizada Assembleia Geral  
Ordinária/Extraordinária deliberando a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de  
R$ 230, provenientes da conta de Outras reservas de Lucros. Em 22 de janeiro de 2010 foi realizada 
Assembleia Geral Extraordinária deliberando a distribuição de dividendos aos acionistas no montan-
te de R$560, provenientes da conta de Outras reservas de Lucros; e a mudança do endereço da sede 
social da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 14.3. Reservas de lucros - reserva legal: Constituída, ao final de cada exercício, na 
forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para compensação de preju-
ízos ou para aumento de capital social. 15. Detalhamento das Principais contas do Resultado: 
15.1. Sinistros ocorridos:

2011 2010

Extensão de garantia (266) (217)
Compreensivo residencial (43) 110
Assist. e outras coberturas - auto (67) –
DPVAT (22.140) –
Riscos diversos (19) (29)
Total (22.535) (136)
15.2. custos de aquisição

2011 2010
Comissões sobre prêmios retidos (1.681) (1.678)
Outras despesas de comercialização (2.072) (747)
Recuperação de comissões 13 74
Variação dos custos de aquisição diferidos 1.807 1.308

(1.933) (1.043)
15.3. Outras receitas e despesas operacionais

2011 2010
Recuperação de despesas - DPVAT 1.638 –
Provisão sobre riscos de créditos (97) (133)
Despesas com cobrança - DPVAT (1.486) –
Outras despesas com operações de seguros (56) (63)

(1) (196)
15.4. Despesas administrativas

2011 2010
Despesas com pessoal próprio (1.091) (939)
Despesas com serviços de terceiros (2.805) (2.395)
Despesas com localização e funcionamento (264) (282)
Despesas com publicidade e propaganda (369) (209)
Despesas com publicações (56) (55)
Outras (40) (32)
Despesas administrativas convênio DPVAT (2.160) –

(6.785) (3.912)
15.5. Despesas com tributos

2011 2010
Despesas com COFINS/PIS (306) (250)
Taxa de fiscalização (188) (125)
Contribuição sindical patronal (12) (5)

(506) (380)
15.6. Resultado financeiro

2011 2010
Receitas financeiras
Rendimento das aplicações de renda fixa 2.826 2.635
Rendimento das aplicações de renda fixa - DPVAT 2.526 –
Outras receitas financeiras 2 3

5.354 2.638
Despesas financeiras
Despesas financeiras - atualização monetária - DPVAT (2.426) –
Outras despesas financeiras (13) (63)

(2.439) (63)
Total 2.915 2.575
16. Transações com partes Relacionadas: 16.1. Partes relacionadas: A Usebens Seguros S.A. 
mantém contrato de “Prestação de Serviços Operacionais, de Informática e Outras Avenças” com a 
empresa Usebens Multi Automóveis Usados Ltda. Durante o ano de 2011 foram incorridas despesas 
no montante de R$2.160 (R$1.970 em 2010). 16.2. Remuneração do pessoal-chave da adminis-
tração: Os honorários atribuídos no semestre aos Administradores da Usebens Seguros S.A. são:

2011 2010
Remuneração
Diretores empregados 129 118
Diretores estatutários 221 221

350 339
17. Apuração do Imposto de Renda e contribuição Social:

2011 2010
Resultado antes do Imposto de Renda (IRPJ) 
 e da Contribuição Social (CSLL), líquido de participações 830 36
Expectativa de IRPJ e CSLL, de acordo com as alíquotas vigentes (332) (14)
Outros 5 (3)
Despesa com IRPJ e CSLL (327) (17)
18. Principais Ramos de Atuação

Prêmios ganhos

índice de  
sinistra-lidade 

- %

índice de 
comissio-

namento - %
Ramos 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Extensão de garantia 1.262 458 21,08 47,53 25,41 9,30
Compreensivo residencial 2.219 2.219 1,894 (5,21) 49,45 51,73
DPVAT 25.442 – 87,02 – 1,45 –
Assist. e outras coberturas - auto 246 – 27,37 – 42,22 –
Riscos diversos 240 223 8,48 13,01 17,01 5,88
Total 29.409 2.800 – – – –
19. Aprovação das Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras  foram aprovadas 
e autorizadas para publicação pela Diretoria e Acionistas da Seguradora em 17 de fevereiro  de 2012.
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