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

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

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

ATIVO 2011
Reclas-
sificado

CIRCULANTE...................................................  27.965  25.288 
DISPONÍVEL ....................................................  396  662 
Caixa e Bancos.................................................  396  662 
APLICAÇÕES................................................... Nota 5  26.928  23.420 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS ..........................  509  351 
Operações com Resseguradoras......................  3  -   
Outros Créditos Operacionais ...........................  506  351 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..............  132  855 
Créditos Tributários e Previdenciários............... Nota 6  132  855 
ATIVO NÃO CIRCULANTE ..............................  1.328  1.129 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....................  1.120  926 
APLICAÇÕES................................................... Nota 5  609  508 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..............  511  418 
Créditos Tributários e Previdenciários............... Nota 6  18  18 
Depósitos Judiciais e Fiscais ............................ Nota 11  493  400 
INVESTIMENTOS.............................................  131  140 
Participações Societárias .................................. Nota 7  131  140 
IMOBILIZADO ..................................................  69  51 
Bens Móveis .....................................................  61  33 
Outras Imobilizações.........................................  8  18 
INTANGÍVEL ....................................................  8  12 
Outros Intangíveis .............................................  8  12 
TOTAL DO ATIVO ............................................  29.293  26.417 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2010

PASSIVO 2011
Reclas-
sificado

CIRCULANTE ...................................................  21.612 19.661 
CONTAS A PAGAR ..........................................  171 860 
Obrigações a Pagar ..........................................  151  123 
Impostos e Encargos Sociais ............................  2  1 
Impostos e Contribuições..................................  18 735 
Outras Contas a Pagar......................................  - 1 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS
E RESSEGUROS.............................................  77  63 
Outros Débitos Operacionais ............................  77 63 
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS ............. Nota 8  21.355  18.725 
Danos................................................................  21.355 18.725 
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR ...........................................

Nota 9
 9  13 

Planos Não Bloqueados....................................  9 13 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE .........................  692  426 
CONTAS A PAGAR ..........................................  683  415 
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR ...........................................

Nota 9
 9  11 

Planos Não Bloqueados....................................  9 11 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.................................... Nota 12  6.989  6.330 
Capital Social ....................................................  3.699 3.699 
Reservas de Capital ..........................................  16  16 
Reservas de Lucros ..........................................  3.274  2.615 
TOTAL DO PASSIVO .......................................  29.293  26.417 

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

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

OPERAÇÕES DE SEGUROS.........................  2.936  2.742 
Prêmios Emitidos Líquido................................  24.315  22.785 
Variação das Provisões Técnicas de Prêmios.  (27)  124 
PRÊMIOS GANHOS .......................................  24.288  22.909 
Sinistros Ocorridos.......................................... Nota 15  (21.147)  (19.941)
Custos de Aquisição........................................ Nota 15  (354)  (327)
Outras Receitas e Despesas Operacionais ..... Nota 15  149  101 
OPERAÇÕES DE PREVIDÊNCIA ..................  7  -   
Reversão da Provisão de Benefícios a
Conceder .......................................................  7  -   
Despesas Administrativas ............................... Nota 15  (1.813)  (1.753)
Despesas com Tributos................................... Nota 15  (631)  (550)
Resultado Financeiro ...................................... Nota 15  671  543 
Resultado Patrimonial .....................................  3  (12)
RESULTADO OPERACIONAL .......................  1.173  970 
Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes...  10  -   
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E
PARTICIPAÇÕES ..........................................  1.183  970 
Imposto de Renda........................................... Nota 16  (299)  (243)
Contribuição Social ......................................... Nota 16  (218)  (173)
Participações sobre o Resultado.....................  (7)  -   
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.................  659  554 
Quantidade de Ações.................................... 3.316.721 3.316.721 
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$... 0,20 0,17 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

(Em mi lha res de re a is)
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2011 2010
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de
previdência e taxas de gestão e outras...............................  1.278  1.258 
Recuperações de sinistros e comissões..............................  92  -   
Outros Recebimentos Operacionais (salvados,
ressarcimentos e outros).....................................................  5  -   
Pagamentos de despesas com operações de seguros 
 e resseguros ......................................................................  -    (36)
Pagamentos de despesas e obrigações .............................  (389)  (412)
Pagamento de indenizações e despesas em processos
judiciais...............................................................................  -    (5)
Recebimentos de Juros e Dividendos .................................  3  3 
Constituição de depósitos judiciais ......................................  (73)  (64)
Caixa Gerado pelas Operações ........................................  916  744 
Impostos e Contribuições Pagos .........................................  (681)  (736)
Juros Pagos ........................................................................  -    (2)
Investimentos financeiros ....................................................  (514)  557 
Aplicações...........................................................................  (1.685)  (750)
Vendas e resgates...............................................................  1.171  1.307 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais.......  (279)  563 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:
Investimentos ......................................................................  (2)  -   
Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:
Investimentos ......................................................................  15  1 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento ..  13  1 
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa ..  (266)  564 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício ......  662  98 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício .....  396  662 
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS APLICAÇÕES
FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES ..............................  985  (202)

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

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

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ........................................  659  554 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda:......................  -    10 
Ganho líquido originado no exercício .....................................  -    10 
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO..  659  564 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

RESERVAS DE
CAPITAL

RESERVAS
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CAPITAL
SOCIAL

RESERVA DE
ÁGIO NA
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LEGAL

RESER-
VA ESTA-
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RESER-
VAS DE

LUCROS

LUCROS
(PREJUÍZOS)

ACUMU-
LADOS

AJUSTE COM
TÍTULOS E
VALORES

MOBILIÁRIOS TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  3.699  1  15  226  1.854  8  (27)  (10)  5.766 
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários  -    -    -    -    -    -    -    10  10 
Lucro Líquido do Exercício  -    -    -    -    -    -    554  -    554 
Destinação do Lucro Líquido
Constituição de Reserva Legal  -    -    -    28  -    -    (28)  -    -   
Constituição de Reserva Estatutária  -    -    -    -    499  -    (499)  -    -   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  3.699  1  15  254  2.353  8  -    -    6.330 
Lucro Líquido do Exercício  -    -    -    -    -    -    659  -    659 
Destinação do Lucro Líquido
Constituição da Reserva Legal  -    -    -    33  -    -    (33)  -    -   
Constituição da Reserva Estatutária  -    -    -    -    626  -    (626)  -    -   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  3.699  1  15  287  2.979  8  -    -    6.989 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em mi lha res de re a is)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Van guar da Com pa nhia de Se gu ros Ge ra is ("So ci e da de") é uma so ci e da de
anô ni ma de ca pi tal fe cha do, se di a da no Rio de Ja ne i ro, si tu a da na Pra ça 22 de
Abril, 36, Cen tro, au to ri za da a ope rar em to das as Uni da des da Fe de ra ção com
se gu ros do ramo de pes so as, pla nos de pre vi dên cia pri va da aber ta, bem como
em se gu ro obri ga tó rio de da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au to mo to res
de via ter res tre - DPVAT por meio de con sór cio, podendo ainda participar como
sócia ou acionista de outras sociedades. A So ci e da de não co mer ci a li zou se gu -
ros de pes so as e pla nos de pre vi dên cia pri va da em 2011 e em 2010. A so ci e -
da de tem como úni co aci o nis ta a Ica tu Ca pi ta li za ção S.A..
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Base de Pre pa ra ção. As de mons tra ções fi nan ce i ras são de res pon sa bi li da -
de da Admi nis tra ção da So ci e da de e es tão ela bo ra das em con for mi da de com as
prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das
pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP, de acor do com os pro nun -
ci a men tos, in ter pre ta ções e ori en ta ções emi ti dos pelo Co mi tê de Pro nun ci a men -
tos Con tá be is - CPC, e com as nor mas emi ti das pelo Con se lho Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos - CNSP e pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP,
vi gen tes em 2011. Estas de mons tra ções fi nan ce i ras, fo ram au to ri za das para
emis são pela Di re to ria em 23 de fe ve re i ro de 2012. Em 29 de abril de 2011, foi
emi ti da pela SUSEP a Cir cu lar nº 424, que den tre ou tros as sun tos, al te ra o pla no
de con tas, mo de los de di vul ga ção das de mons tra ções fi nan ce i ras e in for ma ções 
mí ni mas para no tas ex pli ca ti vas, vi san do à ade qua ção às nor mas in ter na ci o na is
(IFRS). A prin ci pal mu dan ça in tro du zi da, que afe ta as de mons tra ções fi nan ce i -
ras ane xas, foi a mu dan ça de pro ce di men tos na con ta bi li za ção das pro vi sões e
re co lhi men to de tri bu tos. A so ci e da de trans fe riu o mon tan te de R$ 633 re gis tra do 
no gru po de con tas "Impos tos e con tri bu i ções" no pas si vo cir cu lan te, para o gru -
po de con tas "Cré di tos tri bu tá ri os e pre vi den ciá ri os" no ati vo cir cu lan te em 31 de
de zem bro de 2010, para fins de com pa ra bi li da de. 2.2 Base de Men su ra ção. As
de mons tra ções fi nan ce i ras fo ram ela bo ra das sob o re gi me de com pe tên cia. Os
re gis tros es tão men su ra dos de acor do com o cus to his tó ri co, com ex ce ção dos
ins tru men tos fi nan ce i ros men su ra dos pelo va lor jus to para as ca te go ri as "ati vos
men su ra dos por meio do re sul ta do e dos ati vos fi nan ce i ros dis po ní ve is para ven -
da". 2.3 Mo e da Fun ci o nal e de Apre sen ta ção. Os itens in clu í dos nas de mons -
tra ções fi nan ce i ras da So ci e da de são men su ra dos usan do a mo e da do am bi en -
te eco nô mi co no qual a So ci e da de atua. As de mons tra ções fi nan ce i ras es tão
apre sen ta das em Re a is (R$), que é a mo e da fun ci o nal e de apre sen ta ção da So -
ci e da de.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As prá ti cas con tá be is mais re le van tes ado ta das pela So ci e da de são: 3.1
Instru men tos Fi nan ce i ros. A So ci e da de uti li za os Pro nun ci a men tos Téc ni cos 
CPC 38, 39 e 40, para ava li ar seus ins tru men tos fi nan ce i ros. Aba i xo, in di ca mos 
as prá ti cas uti li za das por gru po de clas si fi ca ção. a) Dis po ní vel. Abran gem o
dis po ní vel re pre sen ta do por sal dos de ca i xa e de pó si tos ban cá ri os. b) Instru -
men tos Fi nan ce i ros. Os ins tru men tos fi nan ce i ros são con ta bi li za dos e ava li a -
dos se gun do os se guin tes cri té ri os e clas si fi ca ções: (I) Va lor jus to por meio do
re sul ta do - Re pre sen tam tí tu los e va lo res mo bi liá ri os ad qui ri dos com o pro pó si -
to de se rem ati va e fre quen te men te ne go ci a dos. São con ta bi li za dos pelo cus to
de aqui si ção, acres ci do dos ren di men tos au fe ri dos até a data do ba lan ço, ajus -
ta do ao seu res pec ti vo va lor jus to e clas si fi ca dos no ati vo cir cu lan te. Os ren di -
men tos e os ga nhos ou as per das para apre sen ta ção ao va lor jus to são con ta -
bi li za dos no re sul ta do; (II) Dis po ní ve is para ven da - Re pre sen tam tí tu los e va lo -
res mo bi liá ri os que não se en qua dram nas clas si fi ca ções de "tí tu los para ne go -
ci a ção" e "tí tu los man ti dos até o ven ci men to". São con ta bi li za dos pelo cus to de
aqui si ção, acres ci do dos ren di men tos au fe ri dos, os qua is são apro pri a dos ao
re sul ta do e são ajus ta dos aos seus res pec ti vos va lo res de mer ca do, clas si fi ca -
dos no ati vo cir cu lan te e não cir cu lan te de acor do com os res pec ti vos ven ci -
men tos. Os ga nhos e as per das de cor ren tes das va ri a ções dos va lo res jus tos
não re a li za dos são re co nhe ci dos na ru bri ca "Ajus tes com Tí tu los e Va lo res Mo -
bi liá ri os" no pa tri mô nio lí qui do, lí qui dos dos cor res pon den tes efe i tos tri bu tá ri os. 
As va lo ri za ções e des va lo ri za ções, quan do re a li za das, são apro pri a das ao re -
sul ta do, em con tra par ti da da men ci o na da con ta no pa tri mô nio lí qui do. (III)
Emprés ti mos e re ce bí ve is - São ati vos fi nan ce i ros com pa ga men tos de ter mi ná -
ve is, que são co ta dos em mer ca dos ati vos e com pre en dem subs tan ci al men te
os Cré di to das Ope ra ções com Se gu ros, Res se gu ros e Pre vi dên cia. c) Re du -
ção ao Va lor Re cu pe rá vel. Os ins tru men tos fi nan ce i ros não men su ra dos pelo
va lor jus to por meio do re sul ta do são ava li a dos anu al men te, para apu rar se
hou ve per da no seu va lor re cu pe rá vel. 3.2 Impos tos Di fe ri dos. Os im pos tos
di fe ri dos são cons ti tu í dos me di an te a apli ca ção das alí quo tas do im pos to de
ren da e con tri bu i ção so ci al, vi gen tes na data de en cer ra men to do ba lan ço, so -
bre as di fe ren ças tem po rá ri as, pre ju í zos fis ca is e base ne ga ti va de con tri bu i ção 
so ci al, ajus ta das pelo va lor da pro vi são para não re a li za ção, quan do apli cá vel.
3.3 Inves ti men tos. A par ti ci pa ção aci o ná ria na Se gu ra do ra Lí der dos Con sór -
ci os do Se gu ro DPVAT S.A. é con ta bi li za da ao cus to de aqui si ção. As par ti ci pa -
ções em ou tros in ves ti men tos per ma nen tes es tão ava li a das pelo mé to do da
equi va lên cia pa tri mo ni al. Os re sul ta dos de equi va lên cia pa tri mo ni al são apre -
sen ta dos nas de mons tra ções do re sul ta do sob a ru bri ca "Re sul ta do Pa tri mo ni -
al". 3.4 Imo bi li za do. O imo bi li za do está con ta bi li za do ao cus to e a de pre ci a ção
é cal cu la da pelo mé to do li ne ar, com base na vida útil es ti ma da dos bens, sen -
do: equi pa men tos, mó ve is, má qui nas e uten sí li os - 10% a.a.; ve í cu los e ben fe i -
to ri as em imó ve is de ter ce i ros - 20% a.a.. Adi ci o nal men te, é de mons tra do de -
du zi do por per das ao va lor re cu pe rá vel acu mu la do, quan do apli cá vel. A Admi -
nis tra ção da So ci e da de jul ga que as ta xas de de pre ci a ção apli ca das es tão em
con so nân cia com a vida útil e eco nô mi ca dos bens. Os ga nhos e as per das nas
ali e na ções são de ter mi na dos pela com pa ra ção do va lor de ven da com o va lor
con tá bil lí qui do e são re co nhe ci dos em "Ga nhos e Per das com Ati vos não Cor -
ren tes", na de mons tra ção do re sul ta do. 3.5 Intan gí vel. O in tan gí vel está con ta -
bi li za do ao cus to e é cons ti tu í do, ba si ca men te, de gas tos com aqui si ção e de -
sen vol vi men to de soft wa res para uso in ter no. As amor ti za ções são cal cu la das
pelo mé to do li ne ar, con si de ran do o pra zo de vida útil de 5 anos, à taxa de 20%
a.a.. Adi ci o nal men te, é de mons tra do de du zi do por per das ao va lor re cu pe rá vel
acu mu la do, quan do apli cá vel. 3.6 Re ce i tas de Prê mi os e Pro vi sões Téc ni -
cas. 3.6.1 DPVAT. A re ce i ta de prê mi os de DPVAT e as res pec ti vas pro vi sões
téc ni cas são con ta bi li za das bru tas, com base nos re la tó ri os re ce bi dos da Se -
gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do Se gu ro DPVAT S.A. ("Se gu ra do ra Lí der") na 
pro por ção do per cen tu al de par ti ci pa ção da So ci e da de no con sór cio. Com pe te
a Se gu ra do ra Lí der, as fun ções de re co lher os prê mi os, co or de nar a emis são
dos bi lhe tes, li qui dar os si nis tros e pa gar as des pe sas de ad mi nis tra ção com os 
re cur sos dos con sór ci os, de acor do com a Re so lu ção CNSP nº 154, de 8 de de -
zem bro de 2006. Con for me de fi ni do em ins tru men tos dos con sór ci os, 50% do
re sul ta do men sal são re ti dos pela Se gu ra do ra Lí der ao lon go do pe río do e so -
men te re pas sa dos lí qui dos à So ci e da de no iní cio do exer cí cio so ci al se guin te.
Os ou tros 50% dos re sul ta dos a dis tri bu ir são re pas sa dos lí qui dos no mês sub -
se quen te ao da apu ra ção men sal. 3.7 Pro vi sões Ju di ci a is. As pro vi sões ju di -
ci a is de na tu re za cí vel, tra ba lhis ta e fis cal, ob je to de con tes ta ção ju di ci al, são
con ta bi li za das com base nas opi niões do de par ta men to ju rí di co in ter no, dos
con sul to res le ga is in de pen den tes e da Admi nis tra ção so bre o pro vá vel des fe -
cho dos pro ces sos pen den tes nas da tas dos ba lan ços. A So ci e da de ado tou o
cri té rio de pro vi si o nar a to ta li da de das pro vi sões de na tu re za cí vel, tra ba lhis ta e 
fis cal cuja pro ba bi li da de de per da é con si de ra da pro vá vel. As mes mas en con -
tram-se con ta bi li za das na ru bri ca "Pro vi sões Ju di ci a is", no Pas si vo não Cir cu -
lan te. As obri ga ções fis ca is es tão con ta bi li za das na ru bri ca "Ou tras Con tas a
Pa gar", no pas si vo não cir cu lan te e atu a li za das mo ne ta ri a men te pela SELIC.
Os va lo res es ti ma dos de per da pro vá ve is das pro vi sões cíve is e tra ba lhis tas
são cor ri gi dos con for me cri té ri os de atu a li za ção mo ne tá ria e ju ros que his to ri -
ca men te são im pu ta dos às ca u sas, con si de ran do-se sua na tu re za, Tri bu nal e
Re gião nos qua is a ca u sa está sen do ava li a da. Os cor res pon den tes de pó si tos
ju di ci a is, quan do exi gi dos, es tão con ta bi li za dos na ru bri ca "De pó si tos Ju di ci a is

e Fis ca is", no ati vo não cir cu lan te, e são cor ri gi dos mo ne ta ri a men te pela SELIC 
para os de pó si tos ju di ci a is fis ca is e pela TR para os de pó si tos ju di ci a is tra ba -
lhis tas e cí ve is. 3.8 Impos tos Cor ren tes. A pro vi são para im pos to de ren da foi
cons ti tu í da à alí quo ta de 15%, acres ci da de adi ci o nal de 10% so bre o mon tan te 
que ex ce der R$ 240 no ano, e a pro vi são para con tri bu i ção so ci al à alí quo ta de
15%. 3.9 Uso de Esti ma ti vas. A pre pa ra ção das de mons tra ções fi nan ce i ras
re quer que a Admi nis tra ção da So ci e da de se ba se ie em es ti ma ti vas e jul ga -
men tos para o re gis tro de cer tas tran sa ções que afe tam os ati vos e pas si vos,
re ce i tas e des pe sas, bem como a di vul ga ção de in for ma ções so bre da dos das
suas de mons tra ções fi nan ce i ras. Os re sul ta dos fi na is des sas tran sa ções e in -
for ma ções, quan do de sua efe ti va re a li za ção em pe río dos sub se quen tes, po -
dem di fe rir des sas es ti ma ti vas. As prin ci pa is es ti ma ti vas re la ci o na das às de -
mons tra ções fi nan ce i ras re fe rem-se ao re gis tro dos efe i tos de cor ren tes da pro -
vi são para per das so bre cré di tos e ou tros ati vos, das pro vi sões téc ni cas e das
pro vi sões ju di ci a is.
4. GESTÃO DE RISCO
O pro ces so de ava li a ção de ris cos da Sociedade se ba se ia em iden ti fi car e
con si de rar as im pli ca ções dos ris cos en vol vi dos, tan to no âm bi to da So ci e da de 
e seus pro ces sos como no do ne gó cio, e in clui a ava li a ção de ris cos ine ren tes e 
de fra u des. Os fa to res ex ter nos e in ter nos são con si de ra dos nes sa ava li a ção.
A Sociedade uti li za como me to do lo gia o COSO - Com mit tee of Spon so ring
Orga ni za ti ons of the Tre ad way Com mis si on e o Enter pri se Risk Ma na ge ment
(ERM) que é um pro ces so com foco nos con tro les in ter nos e apli ca do na
de ter mi na ção de es tra té gi as por toda a So ci e da de. O es co po de atu a ção
com pre en de: • Con tro les atre la dos à es tra té gia da So ci e da de; •
Ge ren ci a men to de in cer te zas ine ren tes à re a li za ção dos ob je ti vos da
So ci e da de; • Ge ren ci a men to da alo ca ção de ca pi tal; • Con tro le das
opor tu ni da des, vi san do à com pe ti ti va par ti ci pa ção da So ci e da de com os ris cos
co nhe ci dos e con tro la dos de fu tu ros ne gó ci os e como con se quên cia o
au men to do va lor para o aci o nis ta; • Ali nhar os li mi tes para ace i ta ção de ris co
pela cor po ra ção com as es tra té gi as ado ta das; • Oti mi zar as de ci sões ba se a das 
nos ris cos e pro ver me lho ri as de alo ca ção de ca pi tal. Para o ge ren ci a men to de
ris cos da Sociedade a res pon sa bi li da de fica a car go da área de Con tro les
Inter nos com re por te di re to à Di re to ria de Go ver nan ça e que pos su em as
se guin tes atri bu i ções: • Ela bo rar po lí ti cas, nor mas e pro ce di men tos de
ge ren ci a men to de ris cos da Sociedade; • Exer cer acom pa nha men to

per ma nen te so bre a ade rên cia ao cum pri men to das po lí ti cas e có di go de éti ca
da So ci e da de; • Man ter atu a li za da a Ma triz de Ris cos. Os com po nen tes que
cons ti tu em a base da ges tão de ris cos são: De fi ni ção de Obje ti vos, Ava li a ção
de Ris cos, Iden ti fi ca ção de Ris cos, Res pos ta ao Ris co, Ati vi da des de Con tro le,
Infor ma ção e Co mu ni ca ção e Mo ni to ra men to Con tí nuo. Os ris cos po dem ser
clas si fi ca dos como: Ope ra ci o nal, Subs cri ção, Estra té gi co, Cré di to, Mer ca do,
Le gal e Com pli an ce. 4.1 Sis te ma de Con tro les Inter nos e Ges tão de Ris cos
Cor po ra ti vos. A for mu la ção e re vi são das po lí ti cas de con tro les in ter nos da
Sociedade tem por ob je ti vo a me lho ria con ti nua dos pro ces sos e con tro les na
re du ção dos ris cos le van ta dos e con tro la dos pe las áre as da So ci e da de. 4.2
Ge ren ci a men to Efe ti vo dos Ris cos. A Sociedade faz a ges tão de ris cos
atra vés de sua Ma triz de Ris cos que visa iden ti fi car, ava li ar, tra tar, con tro lar e
mo ni to rar os ris cos aos qua is as ati vi da des e ne gó ci os estejam sujeitos. 

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
5.1 Com po si ção dos Instru men tos Fi nan ce i ros. 31/12/2011 31/12/2010 (Re e la bo ra do)
As apli ca ções fi nan ce i ras são com pos tas como se se gue:

Descrição

Valor Mobiliário
Avaliado 

pela Curva
Valor de
Mercado %

Valor Mobiliário 
Avaliado

pela Curva
Valor de
Mercado %

Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos ........................................  26.928  26.928 97,79%  23.383  23.383 97,72%
Categoria I - Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado.........  26.928  26.928 97,79%  23.383  23.383 97,72%
Certificados de Depósitos Bancários a Prazo - CDB ............................................  -  -   -   37  37 0,16%
Categoria II - Títulos disponíveis para venda ...................................................  -   -   -   37  37 0,16%
Total no Circulante .............................................................................................  26.928  26.928 97,79%  23.420  23.420 97,88%
Certificados de Depósitos Bancários a Prazo - CDB ............................................  42  42 0,15%  -   -   -  
Letras Financeiras do Tesouro .............................................................................  567  567 2,06%  508  508 2,12%
Categoria II - Títulos disponíveis para venda ...................................................  609  609 2,21%  508  508 2,12%
Total no Não Circulante .....................................................................................  609  609 2,21%  508  508 2,12%
A mo vi men ta ção dos ins tru men tos fi nan ce i ros é apre sen ta da abaixo:

Títulos mensurados 
ao valor justo por
meio de resultado

Disponível
para venda Total

Saldo em 31/12/2010.......... 23.383 545 23.928 
Aplicação............................. 5.534 40 5.574 
Resgate............................... (4.848) (39) (4.887)
Rentabilidade ...................... 2.859 63 2.922 
Saldo em 31/12/2011.......... 26.928 609 27.537 
As quo tas de fun do de in ves ti men tos re fe rem-se a apli ca ções no va lor de R$
21.363 em três fun dos de in ves ti men tos em ren da fixa cons ti tu í dos ex clu si va -
men te para re ce ber os re cur sos das pro vi sões téc ni cas do se gu ro DPVAT.
Inclui tam bém o va lor de R$ 5.566 re fe ren te a apli ca ções em um fun do não ex -
clu si vo de no mi na do Ica tu Van guar da Re fe ren ci a do SELIC Fun do de Inves ti -
men to, com pos to por CDB's, Ope ra ções Com pro mis sa das, De bên tu res e Tí tu -
los Pú bli cos. A par ti ci pa ção da Van guar da nes te fun do re pre sen ta 4,40% do to -
tal do Pa tri mô nio Lí qui do do fun do. O va lor de mer ca do das quo tas dos fun dos
de in ves ti men tos não ex clu si vos foi ob ti do a par tir dos va lo res das quo tas di vul -
ga das di a ri a men te pela ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra dos fun dos. Os ven ci men tos
das apli ca ções fi nan ce i ras dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, com ex ce ção dos
fun dos, es tão dis tri bu í dos da seguinte forma:

31/12/2011 31/12/2010
Valor

Mobiliário
Avaliado pela

Curva
Valor de
Mercado

Valor
Mobiliário 

Avaliado pela
Curva

Valor de
Mercado

Até 1 ano ........  -  -  37  37 
De 1 a 5 anos .  609  609  508  508 
Total ...............  609  609  545  545 
5.2 Aná li se de Sen si bi li da de dos Instru men tos Fi nan ce i ros. A Aná li se de
Sen si bi li da de dos Instru men tos Fi nan ce i ros foi ela bo ra da le van do em con si de ra -
ção: (i) O Va lue at Risk (V@R) pa ra mé tri co que é a per da má xi ma es pe ra da da
car te i ra, a um ní vel de con fi an ça, den tro de um ho ri zon te de tem po de ter mi na do.
Para este caso uti li za mos a ja ne la de 1 dia com ní vel de con fi an ça de 95%. A vo -
la ti li da de foi cal cu la da uti li zan do o mo de lo de Mé di as Mó ve is Expo nen ci al men te
Pon de ra das (EWMA, em in glês). (ii) DV01 (do lar-va lue for one ba sis-po int) é
uma mé tri ca de ris co uti li za da am pla men te pelo mer ca do de ren da fixa. Con sis te
em va ri ar em um ba sis-po int, ou 0,01%, a taxa de ju ros e ve ri fi car o quan to o va -
lor de mer ca do do tí tu lo se al te ra. No qua dro aba i xo apre sen ta mos o cál cu lo da
per da es pe ra da em um dia com 95% de con fi an ça atra vés da me to do lo gia V@R
pa ra mé tri co e a per da com a os ci la ção de um ba sis-po int (0,01%) na taxa de ju -
ros pela me to do lo gia DV01.

2011
Fatores de Risco (Em Reais) DIV-01 VAR
Préfixado - DI 770 92
5.3 Cri té rio Ado ta do na De ter mi na ção do Va lor de Mer ca do. Os ati vos man -
ti dos em car te i ra ou nos fun dos de in ves ti men to ex clu si vos são ava li a dos a va -
lor jus to, uti li zan do-se pre ços ne go ci a dos em mer ca dos ati vos e ín di ces di vul -
ga dos pela Asso ci a ção Bra si le i ra das Enti da des dos Mer ca dos Fi nan ce i ros e
de Ca pi ta is - ANBIMA, ex ce to para os tí tu los clas si fi ca dos como man ti dos até o
ven ci men to, que são atu a li za dos pe los in de xa do res e ta xas pac tu a das por oca -
sião de suas aqui si ções. Os ati vos fo ram clas si fi ca dos por ní ve is de hi e rar quia
de men su ra ção a va lor jus to, sen do: ní vel 1: Pre ços co ta dos (não ajus ta dos)
em mer ca dos ati vos para ati vos e pas si vos e idên ti cos e ní vel 2: Inputs, ex ce to
pre ços co ta dos, in clu í dos no Ní vel 1 que são ob ser vá ve is para o ati vo ou pas si -
vo, di re ta men te (pre ços) ou in di re ta men te (de ri va do de pre ços). Ní vel 1. • Tí tu -
los de Ren da Va riá vel e Ações de Com pa nhia de Ca pi tal Aber to Co ta das em
Bol sa de Va lo res ou Mer ca do de Bal cão: Cal cu la dos com base no va lor do fe -
cha men to diá rio di vul ga do pela BM&FBOVESPA; • Instru men tos Fi nan ce i ros
De ri va ti vos: Cal cu la dos com base nas co ta ções diá ri as di vul ga das pela
BM&FBOVESPA. • Tí tu los de Ren da Fixa - Pú bli cos: Ne go ci a dos di a ri a men te
em am bi en te de bal cão com fon te de pre ço co ta dos pron ta e re gu lar men te
(ANBIMA); Ní vel 2. • Cer ti fi ca dos de De pó si to Ban cá rio: (CDB): Se jam CDBs
pós ou pré-fi xa dos, são tí tu los cal cu la dos a par tir do flu xo de ca i xa des con ta do
de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do do ad -
mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis tra da; • De pó si to a Pra zo com Ga ran tia Espe ci al
(DPGE): São tí tu los pós-fi xa dos cal cu la dos a par tir do flu xo de ca i xa des con ta -
do uti li zan do os va lo res fu tu ros do in de xa dor de acor do com os cri té ri os de fi ni -

dos no ma nu al de ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor da car te i ra ad mi nis tra -
da; • Cer ti fi ca do de Re ce bí vel Imo bi liá rio (CRI): É um tí tu lo de cré di to las tre a do
em cré di tos imo bi liá ri os e de emis são ex clu si va das Com pa nhi as Se cu ri ti za das 
de Cré di tos Imo bi liá ri os. A re mu ne ra ção é cor ri gi da, em ge ral, por um ín di ce de
pre ços ou pela taxa re fe ren ci al (TR) e o va lor jus to é cal cu la do a par tir do flu xo
de ca i xa des con ta do de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no ma nu al de ava li a -
ção a mer ca do do ad mi nis tra dor; • De bên tu res: Cal cu la dos com base nas in for -
ma ções de ne go ci a ções em mer ca dos se cun dá ri os de bal cão (CETIP) ou, no
caso de sua ine xis tên cia, por cri té ri os de fi ni dos pelo ad mi nis tra dor da car te i ra
ad mi nis tra da de acor do com os cri té ri os de fi ni dos em seu ma nu al de ava li a ção
a mer ca do; • Fun dos de Inves ti men to Exclu si vos e Qu o tas de Fun dos não
Exclu si vos: O va lor da cota é cal cu la do pelo ad mi nis tra dor e di vul ga do di a ri a -
men te sen do os ati vos cons tan tes da car te i ra cal cu la dos atra vés do ma nu al de
ava li a ção a mer ca do do ad mi nis tra dor. Os ati vos dos fun dos de in ves ti men to
são ava li a dos se gun do cri té ri os de ter mi na dos pela Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os (CVM) que são con sis ten tes com os cri té ri os ado ta dos pela So ci e da de.
Se gue-se a com po si ção das apli ca ções fi nan ce i ras por cri té rio de ava li a ção do
va lor de mer ca do:

31/12/2011 31/12/2010
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Letras Financeiras do
Tesouro ............................  567 -  567  508 -  508 
Certificados de Depósitos
Bancários a Prazo - CDB..  -  42  42  -  37  37 
Fundos de Investimentos
Não Exclusivos ................. - 26.928 26.928 - 23.383 23.383 
Total..................................  567 26.970 27.537  508 23.420 23.928 
6. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS 
Os cré di tos tri bu tá ri os e pre vi den ciá ri os são com pos tos da se guin te for ma:

 Cir cu lan te  Não Cir cu lan te 
31/12/20

11
31/12/20

10
31/12/20

11
31/12/20

10
Imposto de Renda Diferido.................  -  -  93  58 
  Diferenças Temporárias ......................  -  -  93  58 
Contribuição Social Diferida ..............  -  -  67  46 
  Diferenças Temporárias ......................  -  -  67  46 
Provisão para Risco de Créditos ......  -  -  (142)  (86)
  Provisão para Riscos de Créditos .......  -  -  (142)  (86)
Impostos a Recuperar.........................  132  855  -  - 
  Imposto de Renda...............................  61  589  -  - 
  Contribuição Social .............................  69  257  -  - 
  COFINS ..............................................  -  7  -  - 
  Outros .................................................  2  2  -  - 

 132  855  18  18 
7. INVESTIMENTOS
O sal do apre sen ta do em 31 de de zem bro de 2011 e de 2010 cor res pon de à
par ti ci pa ção que a So ci e da de pos sui na Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do
Se gu ro DPVAT S.A..
O in ves ti men to, no mon tan te de R$ 129 em 31 de de zem bro de 2011 (R$ 140
em 31 de de zem bro de 2010) está con ta bi li za do ao cus to de aqui si ção na ru bri -
ca de "Par ti ci pa ções So ci e tá ri as". Em 4 de ju lho de 2011, a Ica tu Ca pi ta li za ção
S.A. re ti rou-se da so ci e da de na Ica tu Ser vi ços de Admi nis tra ção Pre vi den ciá ria 
e ce deu e trans fe riu à Sociedade 2.475 quo tas, de va lor no mi nal equi va len te a
R$1,00. Este in ves ti men to, no mon tan te de R$ 2 em 31 de de zem bro de 2011,
está ava li a do por equi va lên cia pa tri mo ni al e re gis tra do na ru bri ca de "Par ti ci pa -
ções So ci e tá ri as".
8. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E RESSEGUROS
As pro vi sões téc ni cas, es tão de mons tra das a se guir:

31/12/2011 31/12/2010
Provisões Técnicas Danos (*) Danos (*)
Circulante
Sinistros a Liquidar ..................................................  14.297  17.556 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados .  7.000  1.126 
Provisão para Despesas Administrativas ................  58  43 

 21.355  18.725 
(*)DPVAT
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As mo vi men ta ções das pro vi sões téc ni cas, es tão de mons tra das a se guir:
31/12/2010 Capitalização Constituição Reversão 31/12/2011

Sinistros a liquidar administrativo ..............................  2.966  281  480  (941)  2.786 
Sinistros a liquidar judicial .........................................  14.590  1.435  986  (5.500)  11.511 

 17.556  1.716  1.466  (6.441)  14.297 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não avisados.....  1.126  601  8.694  (3.421)  7.000 
Provisão para Despesas Administrativas ..................  43  11  175  (171)  58 
Total .........................................................................  18.725  2.328  10.335  (10.033)  21.355 
9. PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
As pro vi sões téc ni cas de pre vi dên cia com ple men tar apre sen ta ram a se guin te mo vi men ta ção:

Saldos em Saldos em
Provisões Técnicas 31/12/2010 Amortizações 31/12/2011
Circulante
Benefícios a Regularizar...............................................................  5  -  5 
Resgates e Outros Valores a Regularizar ....................................  8  (4)  4 

 13  (4)  9 
Não Circulante
Benefícios a Conceder..................................................................  10  (2)  8 
Insuficiência de Contribuição ........................................................  1  -  1 

 11  (2)  9 
Saldos em Saldos em

Provisões Técnicas 31/12/2009 Amortizações 31/12/2010
Circulante
Benefícios a Regularizar ..............................................................  5  -  5 
Resgates e Outros Valores a Regularizar ....................................  8  -  8 

 13  -  13 
Não Circulante
Benefícios a Conceder .................................................................  10  -  10 
Insuficiência de Contribuição........................................................  1  -  1 

 11  -  11 
10. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Os ati vos ga ran ti do res das pro vi sões téc ni cas são com pos tos por:
Ativos Vinculados a Cobertura de Reserva 31/12/2011 31/12/2010
Letras Financeiras do Tesouro ................................................................................  18  508 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos ...........................................  21.363  18.862 
Total........................................................................................................................  21.381 19.370 
Ativos não Vinculados a Cobertura de Reserva
Letras Financeiras do Tesouro ................................................................................  549  -  
Certificados de Depósito Bancário a prazo - CDB....................................................  42  37 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos ...........................................  5.565  4.521 
Total........................................................................................................................  6.156  4.558 
11. PROVISÕES JUDICIAIS
A So ci e da de pos sui pro ces sos ju di ci a is que se en con tram em di ver sas ins tân ci as, re fe ren tes a ca u sas fis ca is. A pro vi -
são para con tin gên ci as é con ta bi li za da com base nas opi niões do de par ta men to ju rí di co in ter no, dos con sul to res le ga is
in de pen den tes e da Admi nis tra ção so bre o pro vá vel des fe cho dos pro ces sos pen den tes nas da tas dos ba lan ços. A So -
ci e da de ado ta o pro ce di men to de pro vi si o nar a to ta li da de das con tin gên ci as cuja pro ba bi li da de de per da foi con si de ra da 
provável. Apre sen ta mos a se guir as quan ti da des de ações ju di ci a is, se gre ga das se gun do sua pro ba bi li da de de per da e
va lo res es ti ma dos:

Ca u sas Fis ca is
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quanti-

dade
Valor

Estimado
Valor Pro-
visionado

Quanti-
dade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Possível ............................  3  2.264  -   3  2.195  -  
Total .................................  3  2.264  -   3  2.195  -  

Ca u sas Ci ve is - Não Re la ci o na das a Si nis tros
31/12/2011 31/12/2010

Probabilidade de Perda
Quanti-

dade
Valor

Estimado
Valor Pro-
visionado

Quanti-
dade

Valor
Estimado

Valor Pro-
visionado

Possível ............................  2  97  -   1  68  -  
Total .................................  2  97  -   1  68  -  
Os de pó si tos ju di ci a is são com pos tos como se se gue:

2011 2010
Fiscais ............................................................................................................................   493  400 
Total ...............................................................................................................................  493  400 
Apre sen ta mos, a se guir, um re su mo dos prin ci pa is ques ti o na men tos fis ca is, os qua is quan do ori un dos de obri ga ções le -
ga is, es tão re gis tra dos na ru bri ca "Ou tras Con tas a Pa gar" no pas si vo não cir cu lan te: O man da do de se gu ran ça
200551010115038 ple i te ia a uti li za ção do cré di to do PIS e da COFINS, pa gos nos ter mos da Lei nº 9.718/98, para qui tar, 
por com pen sa ção, qual quer tri bu to ad mi nis tra do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e ques ti o na a in ci dên cia do PIS e da 
COFINS, nos ter mos da Lei nº 9.718/98. O de pó si to ju di ci al efe tu a do pela So ci e da de nes te pro ces so cor res pon de ao va -
lor atu a li za do de R$ 9. Pro ces so em se gun da ins tân cia. A So ci e da de man tém a con tin gên cia pas si va no mon tan te de R$ 
425 (R$ 256 em 2010), re gis tra da no gru po de con tas "Ou tras con tas a pa gar", na ru bri ca "PIS e COFINS Exi gi bi li da de
Sus pen sa" no pas si vo não cir cu lan te, re fe ren te ao PIS e COFINS de vi do so bre as re ce i tas fi nan ce i ras. O man da do de
se gu ran ça 200851010280294 tem como ob je to o au men to da alí quo ta da CSLL, de 9% para 15%, ins ti tu í da pela Me di da 
Pro vi só ria n° 413/2008, con ver ti da na Lei n° 11.727/2008. O man da do de se gu ran ça está sen do acom pa nha do de de pó -
si tos ju di ci a is re fe ren tes à di fe ren ça das alí quo tas. Os de pó si tos ju di ci a is efe tu a dos pela So ci e da de cor res pon dem ao
va lor atu a li za do de R$ 286. Pro ces so em se gun da ins tân cia. A con tin gên cia que en con tra-se re gis tra da, cor res pon de ao 
di fe ren ci al de alí quo ta (6%) no to tal de R$ 258 (R$ 159 em 2010) no gru po de con tas "Ou tras con tas a pa gar", na ru bri ca
"CSLL Ma jo ra da" no pas si vo não cir cu lan te. *As ações de cla ra tó ri as nº 9500389720, 9500525593 e 9600103615 ques ti -
o nam a exi gên cia do PIS, in ci den te so bre as re ce i tas ope ra ci o na is bru tas au fe ri das pela So ci e da de no pe río do de ju nho
de 1994 até maio de 1995 in clu si ve, agos to a de zem bro de 1995, ja ne i ro de 1996 a ju nho de 1997 e a par tir de mar ço de
1998 in clu si ve, nos ter mos do ar ti go 72, in ci so V do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe -
de ral de 1988 (ADCT - CF/88), in tro du zi do pelo ar ti go 1° da Emen da Cons ti tu ci o nal de Re for ma n° 1/94 (ECR). Os qua -
tro pro ces sos são clas si fi ca dos com pro ba bi li da de de per da pos sí vel. Os de pó si tos ju di ci a is efe tu a dos pela So ci e da de
cor res pon dem ao va lor atu a li za do de R$ 173. Ma té ria em dis cus são no STF.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
12.1 Ca pi tal So ci al. Em 31 de de zem bro de 2011 e de 2010, o ca pi tal subs cri to e in te gra li za do é re pre sen ta do por
3.316.721 ações or di ná ri as no mi na ti vas, sem va lor no mi nal. 12.2 Re ser vas de Lu cros. A re ser va le gal é cons ti tu í da ao
fi nal do exer cí cio so ci al com a des ti na ção de 5% do lu cro lí qui do do exer cí cio. Será cons ti tu í da pela So ci e da de até que o
seu va lor atin ja 20% do ca pi tal so ci al em con for mi da de com o art. 193 da Lei 6.404/76. A re ser va es ta tu tá ria é cons ti tu í da 
ao fi nal do exer cí cio so ci al por até 100% do lu cro lí qui do do exer cí cio, após as de du ções le ga is e a cons ti tu i ção de
re ser va le gal, es tan do li mi ta da ao va lor do ca pi tal so ci al. A re ser va de lu cros tem como ob je ti vo o re for ço do pa tri mô nio
lí qui do da So ci e da de e sua cons ti tu i ção está su je i ta a de li be ra ção da Assem ble ia Ge ral. 12.3 Ajuste com Títulos e
Valores Mobiliários. Na ru bri ca Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários, a Sociedade con si de ra, con for me le gis la ção
vi gen te, os efe i tos de cor ren tes dos cri té ri os de re gis tro e ava li a ção dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os clas si fi ca dos na
ca te go ria dis po ní ve is para a ven da, re la ti vos a tí tu los pró pri os, lí qui dos dos cor res pon den tes efe i tos tributários. 12.4
Di vi den dos. De acor do com o Esta tu to So ci al são as se gu ra dos aos aci o nis tas di vi den dos mí ni mos equi va len tes a 25 %
do lu cro lí qui do do exer cí cio, ajus ta do con for me le gis la ção so ci e tá ria  e es ta tu to so ci al. Os ad mi nis tra do res da
So ci e da de, em cum pri men to a de ter mi na ção dos aci o nis tas re gis tra ram a re ten ção do lu cro lí qui do apu ra do no exer cí cio 
fin do em 31 de de zem bro de 2011, após cons ti tu i ção da re ser va le gal.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO, MARGEM DE SOLVÊNCIA E CAPITAL ADICIONAL 

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

Patrimônio Líquido.....................................................................................................  6.989  6.330 
Participação Coligadas e Controladas (Nacional) 100%............................................  (131)  (140)
Ativos Intangíveis ......................................................................................................  (8)  (12)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)........................................................................  6.850  6.178 
A) 0,2 do Prêmio Retido anual médio - últimos 12 meses..........................................  4.863  4.557 
B) 0,33 do Sinistro Retido anual médio - últimos 36 meses .......................................  6.485  5.616 
Margem de Solvência (MS) .....................................................................................  6.485  5.616 
Capital Base ..............................................................................................................  4.000  4.000 
Capital Adicional de Crédito.......................................................................................  298  - 
Capital Mínimo Requerido (CMR) ...........................................................................  4.298  4.000 
Exigência de Capital (Max (CMR,MS)) - EC ............................................................  6.485  5.616 
Suficiência ...............................................................................................................  365  562 

Se guin do os cri té ri os de ter mi na dos pela Re so lu ção CNSP n° 228/10, al te ra da pela Re so lu ção CNSP n° 241/11, cons ta -
ta-se que a So ci e da de pos sui ca pi tal su fi ci en te para aten der os pa râ me tros mí ni mos.
14. PARTES RELACIONADAS
As prin ci pa is tran sa ções com par tes re la ci o na das, du ran te o se mes tre fin do em 31 de de zem bro de 2011, são como se
se gue:

Contas a
 Receber
(a Pagar)

 Receitas
(Despesas)

Dividendos
Receita

Icatu Seguros S.A. ...........................................................................  (1)  (28)  - 
Icatu Capitalização S.A. ...................................................................  -  (8)  - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT......................  428  -  3 
Saldo em 31 dezembro de 2011 ....................................................  427  (36)  3 
Icatu Seguros S.A. ...........................................................................  (21)  (21)  -  
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT......................  288  907  3 
 Saldo em 31 de dezembro de 2010 .............................................  267  886  3 
As ope ra ções com par tes re la ci o na das re fe rem-se ba si ca men te a: • Re em bol sos de cus tos ad mi nis tra ti vos - ra te io de
des pe sas co muns en tre às so ci e da des do gru po Ica tu e são li qui da dos men sal men te, con for me es ta be le ci do em ins tru -
men to par ti cu lar de con vê nio as si na do en tre as par tes. • Con sór cio DPVAT - Os mon tan tes de cor ren tes des ta ope ra ção
são con ta bi li za dos na pro por ção do per cen tu al de par ti ci pa ção da So ci e da de no con sór cio com base nos re la tó ri os re ce -
bi dos da Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os do Se gu ro DPVAT S.A. ("Se gu ra do ra Lí der").
15. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

31/12/2011 31/12/2010
Sinistros Ocorridos ....................................................................................................  (21.147)  (19.941)
Indenizações Avisadas de Consórcios e Fundos..........................................................  (16.614)  (15.937)
Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados ..................................  (1.589)  (1.904)
Despesas com Sinistros ...............................................................................................  (2.932)  (2.098)
Outras Despesas com Sinistros....................................................................................  (12)  (2)
Custo de Aquisição ....................................................................................................  (354)  (327)
Comissões - DPVAT.....................................................................................................  (354)  (327)
Outras Receitas e Despesas Operacionais ..............................................................  149  101 
Despesas com Cobrança DPVAT................................................................................. (1.411) (1.407)
Recuperação Custo Emissão Apólice...........................................................................  1.564  1.447 
Receitas/(Despesas) c/ Consórcio DPVAT ...................................................................  (4)  61 
Despesas Administrativas..........................................................................................  (1.813)  (1.753)
Pessoal Próprio ............................................................................................................  (25)  (11)
Serviços de Terceiros ...................................................................................................  (47)  (106)
Localização e Funcionamento ......................................................................................  (37)  (27)
Publicidade e Propaganda............................................................................................  (15)  (11)
Convênio DPVAT..........................................................................................................  (1.624)  (1.499)
Outras Despesas Administrativas .................................................................................  (65)  (99)
Despesas com Tributos .............................................................................................  (631)  (550)
COFINS........................................................................................................................  (412)  (384)
PIS................................................................................................................................  (67)  (62)
Taxa de Fiscalização ....................................................................................................  (146)  (97)
Outros...........................................................................................................................  (6)  (7)
Resultado Financeiro .................................................................................................  671  543 
Receitas Financeiras ..................................................................................................  3.048  2.306 
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos .................................................  531  437 
Títulos de Renda Fixa - Privados ..................................................................................  4  1 
Títulos de Renda Fixa - Públicos ..................................................................................  59  45 
Convênio DPVAT..........................................................................................................  2.423  1.804 
Outras Receitas Financeiras.........................................................................................  31  19 
Despesas Financeiras ................................................................................................  (2.377)  (1.763)
Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas - Seguros.........................................  (2.328)  (1.749)
Outras Despesas Financeiras.......................................................................................  (49)  (14)
16. CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O im pos to de ren da (IRPJ) e a con tri bu i ção so ci al (CSLL), cal cu la dos com base nas alí quo tas ofi ci a is vi gen tes, es tão re -
con ci li a dos com os va lo res con ta bi li za dos como des pe sas de Impos to de Ren da e de Con tri bu i ção So ci al, como se se gue:

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

Resultado antes dos Impostos e Participações .........................  1.183  1.183  970  970 
Participação nos Lucros ............................................................  (7)  (7)  -   -  
Resultado antes dos Impostos...............................................  1.176  1.176  970  970 
Adições ....................................................................................  175  175  144  144 
Adição Permanente...................................................................  -   -   9  9 
Doações e Patrocínios Indedutíveis ..........................................  6  6  10  10 
Provisões Indedutíveis ..............................................................  -   -   16  16 
Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa ..............  169  169  109  109 
Exclusões ................................................................................  (33)  (33)  (21)  (21)
Tributos e Contribuições em Quest. Judicial..............................  (30)  (30)  (18)  (18)
Dividendos Recebidos...............................................................  (3)  (3)  (3)  (3)
Resultado Ajustado.................................................................  1.318  1.318  1.093  1.093 
Alíquotas Oficiais....................................................................... 15% + 10% 15% 15% + 10% 15%
Despesas com IRPJ/CSLL........................................................  (305)  (198)  (249)  (164)
Incentivos Fiscais......................................................................  6  -   6  -  
Constituição/(Reversão) de Créditos Tributários .......................  33  19  6  4 
Provisão para Riscos sobre Créditos.........................................  (33)  (19)  (6)  (4)
Atualização Monetária Processo Judicial ..................................  -   (20)  -   (9)
Despesas com IRPJ/CSLL .....................................................  (299)  (218)  (243)  (173)
Alíquota Efetiva - Resultado Antes dos Impostos ..................... 25,4% 18,5% 25,1% 17,8%
17. CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS

2011 2010
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ...................................................................................... 659 554 
MENOS
 Juros e Variações Monetárias sobre Depósitos Judiciais .................................................... (21) (2)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Variação das Aplicações ..................................................................................................... (3.609) (13.005)
 Variação dos Créditos das Operações ................................................................................ (158) 83 
 Variação de Títulos e Créditos a Receber ........................................................................... 630 (719)
 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Controladas e Coligadas................. 3 3 
 Variação de Contas a Pagar................................................................................................ (421) 721 
 Variação de Débitos de Operações ..................................................................................... 14 (289)
 Variação de Provisões Técnicas.......................................................................................... 2 .624 13.207 
 Variação de Ajustes de TVM ............................................................................................... - 10 
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .............. (279) 563
18. COMITÊ DE AUDITORIA
Em aten di men to à Re so lu ção CNSP nº118/04, al te ra da pela Re so lu ção CNSP n°193/08, a Sociedade ade riu ao Co mi tê
de Au di to ria úni co ins ti tu í do pelo Con glo me ra do Financeiro Ica tu Seguros, por in ter mé dio da ins ti tu i ção lí der Ica tu Se gu -
ros S.A. O re su mo do re la tó rio do re fe ri do co mi tê será di vul ga do em con jun to com as de mons tra ções fi nan ce i ras de 31
de de zem bro de 2011 da ins ti tu i ção líder.

DIRETORIA
Di re tor Pre si den te

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

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

Lu ci a no Snel Cor rêa
Má rio José Gon za ga Pe trel li

Contador Atuário
Carlos Alberto dos Santos Corrêa Luciana da Silva Bastos

CRC-RJ nº 52.009/O-5 MIBA nº 1064

PARECER ATUARIAL
Aos Se nho res Di re to res e Aci o nis tas da Van guar da Com pa nhia de Se gu ros Ge ra is.
De acor do com o dis pos to na Re so lu ção CNSP nº 162, de 26 de de zem bro de 2006, e al te ra ções pos te ri o res, e com
base na Cir cu lar SUSEP nº 272, de 22 de ou tu bro de 2004, re a li za mos a Ava li a ção Atu a ri al da car te i ra de pre vi dên cia
com ple men tar aber ta da Van guar da Com pa nhia de Se gu ros Ge ra is, no pe río do de 01 de ja ne i ro de 2011 a 31 de de zem -
bro de 2011.
A aná li se de mons trou a ca pa ci da de da Se gu ra do ra hon rar a to ta li da de dos com pro mis sos fi nan ce i ros que terá com o
pa ga men to de be ne fí ci os já ocor ri dos e que ain da vão ocor rer e com a ma nu ten ção dos cus tos ad mi nis tra ti vos de to dos
os con tra tos de pre vi dên cia que es ta vam em vi gor em 31 de de zem bro de 2011. Ve ri fi cou-se a ne ces si da de de cons ti tu i -
ção da Pro vi são de Insu fi ciên cia de Con tri bu i ções.

Os re sul ta dos en con tra dos de mons tram que as pro vi sões téc ni cas con sig na das no Ba lan ço Pa tri mo ni al de data base
31 de de zem bro de 2011 da Van guar da Com pa nhia de Se gu ros Ge ra is es tão ade qua das à re a li da de da Se gu ra do ra e
fo ram cal cu la das de acor do com as me to do lo gi as cons tan tes das No tas Téc ni cas Atu a ri a is en ca mi nha das e apro va -
das pela SUSEP - Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, não ha ven do ne ces si da de de ade qua ção ou ajus tes de va -
lo res e ne nhu ma si tu a ção re le van te que com pro me ta a sua sol vên cia atu a ri al.

Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2012. 
LUCIANA DA SILVA BASTOS VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS

Superintendente Atuarial JOSÉ FIEL FA RIA LOU RE I RO
MIBA nº 1.064 LU CI A NO SNEL COR RÊA

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

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

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

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

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

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

Piso do
magistério fica
em R$ 1.451

MEC O Ministério da Edu-
cação (MEC) defi-
niu em R$ 1.451 o

valor do piso nacional do ma-
gistério para 2012, um aumen-
to de 22,22% em relação a 2011.
Conforme determina a lei que
criou o piso, o reajuste foi cal-
culado com base no cresci-

mento do valor mínimo por
aluno do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb) no
mesmo período. A Lei do Piso
determina que nenhum profes-
sor pode receber menos do
que o valor determinado por
uma jornada de 40 horas sema-

nais. Questionada na Justiça
por governadores, a legislação
foi confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no ano
passado.

Entes federados argumen-
tam que não têm recursos para
pagar o valor estipulado pela
lei. O dispositivo prevê que a

União complemente o paga-
mento nesses casos, mas, des-
de 2008, nenhum estado ou
município recebeu os recursos
porque, segundo o MEC, não
conseguiu comprovar a falta
de verbas para esse fim. Em
2011, o piso foi R$1.187 e em
2010, R$ 1.024. Em 2009, pri-

meiro ano da vigência da lei, o
piso era R$ 950. Alguns gover-
nos estaduais e municipais cri-
ticam o critério de reajuste e
defendem que o valor deveria
ser corrigido pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor (INPC), como ocorre com
outras carreiras.




