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Relatório da Administração 
 
 
Senhores Acionistas, 

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Atlântica 
Companhia de Seguros, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2012, preparadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo as normas 
expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, acompanhadas das respectivas 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. 

Desempenho das Operações de Seguros  

A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no primeiro semestre de 2012, faturamento de 
R$ 15,949 milhões (R$ 16,017 milhões no primeiro semestre de 2011). 

Resultado do Semestre 

A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no primeiro semestre de 2012, Lucro Líquido de 
R$ 787 mil (R$ 836 mil no primeiro semestre de 2011).  

Política de Distribuição de Dividendos 

Os acionistas da Atlântica Companhia de Seguros, em cada exercício, terão direito a receber, a 
título de dividendos, o mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido. 

Eventos societários  
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de junho de 2012, o acionista da 
Seguradora deliberou sobre o aumento do capital social no montante de R$ 500 milhões 
mediante a emissão de 838.591.681 ações ordinárias nominativas-escriturais sem valor nominal. 
Este ato societário encontra-se em fase de aprovação SUSEP. 
 
Através de instrumento particular de compra e venda de ações, celebrado em 7 de maio de 2012, 
a Empresa teve sua participação integralmente transferida da Bradesco Auto/RE Companhia de 
Seguros para a Bradesco Seguros S.A. 
 
Mais informações sobre eventos societários constam nas Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis. 

Riscos: operacional, crédito, mercado e subscrição 

O Grupo Bradesco Seguros e Previdência, em linha com os modelos adotados nos mercados 
Nacional e Internacional e em atendimento à legislação vigente, estruturou uma área 
independente de Estudos Atuariais e Gestão de Riscos que atende às melhores práticas de 
Governança Corporativa. 
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Estão inseridas, nesse contexto, as disseminações da cultura de gestão de riscos operacionais em 
vários níveis, a divulgação de Políticas Corporativas, Normas Internas e Manual de 
Procedimentos Internos, visando ao monitoramento contínuo da exposição aos riscos. 

O Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros e Previdência reúne-se 
trimestralmente com a atribuição de aprovar estratégias, definir diretrizes, normas e 
procedimentos, bem como homologar os assuntos relevantes relacionados à Gestão de Riscos, 
visando ao processo de mitigação dos eventos de perdas de acordo com a especificidade de cada 
risco. 

O Grupo Bradesco Seguros e Previdência mantém níveis de capital de acordo com os 
requerimentos regulatórios. Nos termos da legislação vigente, o capital mínimo requerido para 
funcionamento das sociedades seguradoras é composto por um capital base e um capital 
adicional para cobertura dos riscos de subscrição, de crédito, de mercado e operacional. Até que 
o CNSP regule o capital adicional pertinente a todos os riscos previstos na legislação, o capital 
mínimo requerido deverá ser o maior valor entre a soma do capital base com o capital adicional 
e a margem de solvência, calculada por meio de resolução específica.  

Governança Corporativa  

O Grupo Bradesco Seguros e Previdência vem aperfeiçoando, a cada dia, seu sistema de gestão, 
com o objetivo de estar sempre em linha com as Melhores Práticas de Governança Corporativa, 
agindo com transparência e respeito, levando a efeito a prestação de contas e a responsabilidade 
corporativa. 

Para isso, possui Comitês formalmente instituídos que suportam as operações e conferem 
transparência na busca constante dos mais elevados padrões de integridade e comportamento 
ético. Conta também com Códigos de Conduta Ética, disponibilizados a todos os públicos de 
interesse, resultado do compromisso constante em promover e definir com clareza as 
responsabilidades e a postura que devem pautar a atuação dos profissionais que integram as 
empresas do Grupo.  

Destaca-se o ELC – Entity Level Controls, que se constitui em um conjunto de melhores 
práticas de avaliação do nível de governança corporativa, com o propósito de mensurar o 
entendimento, aderência e comunicação dos temas que compõem o ambiente de controle do 
Grupo. 

Controles Internos e Compliance 

Durante o semestre, com base na política corporativa definida e visando atender as 
determinações legais sobre o tema, a Atlântica Companhia de Seguros prosseguiu com a 
avaliação e aperfeiçoamento dos seus instrumentos, que integram o Sistema de Controles 
Internos do Grupo Bradesco Seguros e Previdência. Os processos são continuamente 
reavaliados, e os testes de aderência, para aferir a efetividade dos controles existentes, 
regularmente aplicados, em conformidade com os principais frameworks de controles. 

Para obtenção e manutenção de conformidade às leis e aos regulamentos, o Grupo Bradesco 
Seguros e Previdência verifica, diariamente, a publicação de novos normativos pelos Órgãos 
reguladores, informa às áreas afetadas e acompanha o atendimento tempestivo das ações 
necessárias, de forma a garantir que as práticas operacionais sejam atendidas. 
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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo 

A Atlântica Companhia de Seguros possui o compromisso permanente de prevenir e combater a 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, contribuindo assim com as autoridades 
governamentais de controle. Outrossim, atua constantemente para assegurar a conformidade às 
normas e regulamentações, editadas pelos órgãos competentes, relativas ao tema e no 
relacionamento diferenciado com os clientes enquadrados na condição de Pessoas Politicamente 
Expostas.  

Diante desse compromisso, durante o semestre, buscou o aprimoramento e a melhoria das 
ferramentas, dos controles e dos sistemas utilizados, que dão suporte ao processo de 
comunicação das operações/ocorrências (automáticas e suspeitas) ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF. Do mesmo modo, desenvolveu, revisou e publicou normativos 
internos, materiais de apoio e programas de treinamento, visando à constante conscientização do 
quadro de colaboradores.   

Prevenção à Fraude 

A Atlântica Companhia de Seguros, em consonância com a regulamentação vigente no que diz 
respeito à Prevenção à Fraude, mantém-se vigilante em desestimular, prevenir, combater e 
identificar ocorrências que possam caracterizar indícios de cometimento de fraudes, assim como 
em minimizar riscos operacionais e legais, aos quais a empresa possa estar sujeita, caso venha a 
ser envolvida em tentativas para negócios ou práticas de fraudes/crimes de qualquer natureza. 
Dentro desse contexto, adota procedimentos de controles internos, tais como: 

i. a disponibilização de canais de denúncia aos colaboradores e à sociedade, incentivando 
aqueles que tenham informações sobre operações ou ocorrências com indícios de 
cometimento desse ato ilícito a fornecê-las à Companhia, garantindo que a denúncia seja 
mantida sob sigilo; e 

ii. acompanhamento e apuração, quando cabível, das operações que possam apresentar 
irregularidades.  

Do mesmo modo, desenvolveu, revisou e publicou materiais atinentes ao assunto, estimulando o 
constante e tempestivo treinamento dos colaboradores da Companhia sobre a matéria.  

Segurança da Informação 

A informação é um dos elementos do negócio mais importante para o Grupo Bradesco Seguros 
e Previdência. O zelo pela informação, no que tange a sua disponibilidade, integridade e 
confidencialidade, tem sido uma meta constante da governança da informação. Nesta linha, são 
realizados trabalhos de revisões periódicas nos Sistemas de Informação, assim como são 
analisadas normas e regulamentos de caráter interno e externo, que incidem em alterações nas 
instruções, riscos e controles de Segurança da Informação. 

Diante desse compromisso, o Grupo tem realizado a disseminação da cultura, por meio da 
divulgação da Política Corporativa de Segurança da Informação, da administração de palestras, 
da disponibilização de curso e da publicação de matérias nos canais internos de comunicação 
disponíveis, abordando os mais diversos tipos de assuntos sobre o tema, com o intuito de 
garantir a conformidade com as melhores práticas de Segurança da Informação disponíveis no 
mercado. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
Aos 
Administradores e Acionistas da 
Atlântica Companhia de Seguros  
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Atlântica Companhia de Seguros 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2012 e as 
respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis intermediárias 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 contábeis 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 contábeis 
intermediárias 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 contábeis 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 contábeis. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 contábeis da Companhia 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 Companhia. 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 contábeis tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
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Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Atlântica Companhia de 
Seguros em 30 de junho de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.  
 
 
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2012 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-RJ 
 
 
 
 
Luciene Teixeira Magalhães Érika Carvalho Ramos 
Contadora CRC RJ-079849/O-3 Contadora CRC SP-224130/O-0 S-RJ 
 
 



Atlântica Companhia de Seguros

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2012 e em 31 de dezembro de 2011

(Em Reais)

Ativo Nota 2012 2011 Passivo Nota 2012 2011

Circulante 48.799.749         50.007.935    Circulante 28.307.750        23.418.501     

Disponível 14.316                18.398           Contas a pagar 431.784             682.417          

Caixa e bancos 14.316                18.398           Obrigações a pagar 9        384.100             620.302          
Impostos e encargos sociais a recolher 598                    983                 

Aplicações 4          48.071.969         36.648.969    Impostos e contribuições 10      46.198               61.017            
Outras contas a pagar 888                    115                 

Outros créditos operacionais 492.920              571.954         
Provisões técnicas - Seguros 11      27.875.966        22.736.084     

Títulos e créditos a receber 176.948              12.768.614    
Danos 27.875.966        22.736.084     

Títulos e créditos a receber 12        -                          12.573.383    
Créditos tributários e previdenciários 6          176.948              195.231         Patrimônio líquido 12      528.915.763      28.128.904     

Despesas antecipadas 43.596                -                     Capital social  17.000.000        17.000.000     
Aumento de capital (em Aprovação) 500.000.000      -                      

Ativo não circulante 508.423.764       1.539.470      Reservas de lucros 11.128.904        11.128.904     
Lucros acumulados 786.859             -                      

Realizável a longo prazo 508.198.618       1.321.013      

Custos de aquisição diferidos 7          499.878.293       -                     

Seguros 499.878.293       -                     

Títulos e créditos a receber 8.320.325           1.321.013      

Créditos tributários e previdenciários 6          85.188                84.656           
Depósitos judiciais e fiscais 8          8.230.793           1.236.357      
Outros créditos a receber 4.344                  -                     

Investimentos 142.250              142.000         

Outros investimentos  142.250              142.000         

Imobilizado 50.035                50.449           

Bens móveis 38.233                36.337           
Outras imobilizações 11.802                14.112           

Intangível 32.861                26.008           

Outros intangíveis 32.861                26.008           

Total do ativo 557.223.513       51.547.405    Total do passivo e patrimônio líquido 557.223.513      51.547.405     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações de resultados

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em Reais)

Nota 2012 2011

Prêmios emitidos 16a 15.949.450       16.017.127            

Variação das provisões técnicas de prêmios (276.103)           (71.735)                  

Prêmios ganhos 15.673.347       15.945.392            

Sinistros ocorridos 16b (13.864.412)      (13.922.452)          

Custos de aquisição 16c (231.764)           (233.676)                

Outras receitas e (despesas) operacionais 16d 144.427            33.393                   

Despesas administrativas 16e (983.629)           (1.187.270)             

Despesas com tributos 16f (569.774)           (495.266)                

Resultado financeiro 16g 1.137.979         1.257.466              

Resultado operacional 1.306.174         1.397.587              

Ganhos ou perdas com ativos não correntes -                        (5.248)                    

Resultado antes dos impostos 1.306.174         1.392.339              

Imposto de renda 17 (320.306)           (343.199)                
Contribuição social 17 (199.009)           (212.755)                

Lucro líquido do semestre 786.859            836.385                 

Quantidade de ações 886.871.680     48.279.999            

Lucro líquido por lote de mil ações  - R$ 0,89                  17,32                     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em Reais)

Aumento
de capital

Capital (em Reserva Reserva Lucros
social Aprovação) legal estatutária acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2011 17.000.000  -                     665.677    9.485.905     -                     27.151.582    

Lucro líquido do semestre -                   -                     -                -                    836.385          836.385         

Saldos em 30 de junho de 2011 17.000.000  -                     665.677    9.485.905     836.385          27.987.967    

Saldos em 1º de janeiro de 2012 17.000.000  -                     729.764    10.399.140   -                     28.128.904    

Aumento de capital:
AGE de 06/06/2012 -                   500.000.000  -                -                    -                     500.000.000  
Lucro líquido do semestre -                   -                     -                -                    786.859          786.859         

Saldos em 30 de junho de 2012 17.000.000  500.000.000  729.764    10.399.140   786.859          528.915.763  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de lucros
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em Reais)

2012 2011
Atividades operacionais
Lucro líquido  do semestre 786.859         836.385      

Ajustes para:
Depreciações e amortizações 7.908             7.469          
Perda na alienação de investimentos -                     5.248          

Lucro líquido ajustado do semestre 794.767         849.102      

Variação nas contas patrimoniais (aumento)/redução
Aplicações (11.423.000)  (3.989.415)  
Outros créditos operacionais 79.034           1.552.355   
Títulos e créditos a receber 5.592.354      2.941          
Despesas antecipadas (43.596)         (67.202)       
Custos de aquisição diferidos (499.878.293) -                 
Contas a pagar 581.948         703.922      
Débitos das operações de seguros -                     397.976      
Provisões técnicas - Seguros 5.139.882      1.525.306   

Caixa (consumido)/gerado nas atividades operacionais (499.156.904) 974.985      

Imposto de renda sobre o lucro  pago (335.459)       (312.947)     
Contribuição social sobre o lucro pago (192.711)       (194.968)     

Caixa (consumido)/gerado nas atividades operacionais (499.685.074) 467.070      

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (2.678)           (6.914)         
Aquisição de investimentos (250)              -                 
Ativo intangível desenvolvido internamente (11.669)         (2.993)         
Alienação de investimentos -                     9.258          

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (14.597)         (649)            

Atividades de financiamento
Aumento de capital 500.000.000  -                 
Dividendos pagos (304.411)       (455.152)     

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de financiamento 499.695.589  (455.152)     

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (4.082)           11.269        

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre 18.398           -                 
Caixa e equivalente de caixa no final do semestre 14.316           11.269        

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (4.082)           11.269        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias 
 
(Em Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Companhia é uma subsidiária do Grupo Bradesco Seguros e Previdência, sociedade anônima 
de capital fechado, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em 
todas as modalidades de seguros e resseguros dos ramos elementares em todo o território 
nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe nº 225, Rio de 
Janeiro. 
 
A entidade é controlada diretamente pela Bradesco Seguros e em última instância pelo Banco 
Bradesco S.A. Por meio do instrumento particular de compra e venda de ações, celebrado em 
7 de maio de 2012, a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros vendeu as ações que detinha 
da Atlântica Companhia de Seguros para a Bradesco Seguros S.A. 
 
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo 
Bradesco Seguros e Previdência, atuando de forma integrada no mercado, e os custos das 
estruturas operacional e administrativa comuns são absorvidos segundo a praticabilidade e a 
razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente. 
 
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco 
Bradesco, controlador final, em 20 de julho de 2012.  
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados 
nas demonstrações contábeis. 
 

a. Base de preparação 
Em consonância à Circular SUSEP n° 430/12, as demonstrações contábeis intermediárias foram 
preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida 
Circular e segundo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21. 
 

b. Base para avaliação e moeda funcional  
A moeda funcional da Companhia é o Real. 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais e foram elaboradas de acordo com o 
princípio do custo histórico, com exceção para: 
 

 Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 

c. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as normas CPC, exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
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contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre 
incertezas e julgamentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que 
apresentam efeitos significativos nos saldos registrados nas demonstrações contábeis e, 
portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo período financeiro, 
estão descritas nas notas explicativas apresentadas abaixo: 
 

 Nota 6 - Créditos tributários e previdenciários 
 

 Nota 11 - Provisões técnicas. 
 

d. Classificação dos contratos de seguros 
Um contrato em que a Companhia aceita um risco de seguro significativo do segurado, 
aceitando compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico e adverso ao 
segurado, é classificado como um contrato de seguro. Os contratos de resseguro também são 
tratados sob a ótica de contratos de seguros por transferirem risco de seguro significativo.  
 

e. Disponível (caixa e equivalentes a caixa) 
São representados por disponibilidades em moeda nacional, caixa e depósitos bancários, cujo 
vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e 
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo e que são utilizados pela Companhia 
para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 
 

f. Aplicações 
A Companhia determina a classificação inicial de seus ativos financeiros no reconhecimento 
inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por meio do resultado, disponíveis 
para venda, mantidos até o vencimento. Os ativos de renda fixa são contabilizados na data da 
liquidação. 
 

i. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial.  Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a 
Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus 
valores justos, de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no 
valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 
 

ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
Caso a Administração tenha a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o 
vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os 
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais 
impactam o resultado do período.  
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iii. Ativos financeiros disponíveis para venda 
Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias 
anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que 
não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o 
resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado. 
 

iv. Determinação do valor justo 
Os títulos de renda fixa públicos tiveram seu valor justo obtido a partir das tabelas de referência 
divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA). O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores 
das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos.  
 

v. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros 
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os 
ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento 
ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará 
em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título.  
 
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. 
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de 
valor é revertida e registrada no resultado. 
 
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para venda são 
reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados 
abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de 
outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição, líquido 
de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer 
redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, 
qualquer recuperação subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda 
para o qual tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados 
abrangentes. 
 

g. Instrumentos financeiros derivativos 
A Companhia mantém operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados, 
exclusivamente, à proteção de riscos associados com a variação de taxas de juros dos 
investimentos. As operações com derivativos são registradas e negociadas na BM&FBovespa.  
 
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são 
mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são registradas no resultado do 
período e estão classificados na categoria ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. 
 
Para instrumentos financeiros derivativos, cotações de preço de mercado são usadas para 
determinar o valor justo destes instrumentos. O valor justo dos contratos de futuros é 
determinado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa 
ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo de caixa descontado que usam curvas de 
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rendimento, refletindo os fatores de risco adequados. As informações para construir as curvas de 
rendimento são obtidas principalmente na Bolsa de Mercadoria e Futuros - BM&FBovespa e no 
mercado secundário doméstico. Estas curvas de rendimento são utilizadas para determinar o 
valor justo de taxa de juros. 
 
O monitoramento das operações no mercado de derivativos é feito pelo gestor dos fundos, de 
forma ativa, através da mensuração do risco por meio do Value at Risk (VaR).  
 

h. Custo de aquisição 
Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resultado proporcionalmente ao 
reconhecimento do prêmio ganho. 
 

i. Imobilizado 
O imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e 
perdas de redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável. 
 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos 
líquidos dos custos de transação no resultado do período. 
 
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear. As vidas 
úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes: 
 

 Móveis, utensílios, máquinas e equipamento: 10 anos 
 

 Veículos e Equipamentos de informática: 5 anos. 
 

j. Intangível 
Os gastos diretamente associados a softwares que gerarão benefícios econômicos maiores que 
os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados 
ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida 
em que são incorridos. Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como 
ativos serão amortizados usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis, à medida que 
entrarem em operação. 
 

k. Provisões técnicas 
As provisões técnicas são decorrentes do seguro obrigatório de danos e perdas (DPVAT) 
causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, as pessoas transportadas ou 
não. Essas provisões são contabilizadas com base nas informações recebidas da Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.  
 
Em consonância com o determinado pela Circular SUSEP nº 410/10, o teste de adequação de 
passivo não foi efetuado, visto que as operações da Companhia referem-se substancialmente ao 
seguro DPVAT. 
 

l. Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% 
sobre a parcela do lucro tributável semestral excedente a R$ 120.000 e a contribuição social 
sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A despesa com 
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imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. 
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam 
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o 
imposto a pagar sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquotas vigentes na data de 
balanço e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. O imposto 
diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda 
e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida 
em que sua realização não seja provável. 
 

m. Resultado 
As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas 
com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
 

3 Gerenciamento de riscos 
A Companhia faz parte do Grupo Bradesco Seguros e Previdência e consequentemente utiliza-
se da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo, administrando seus riscos de forma 
corporativa. A administração desses riscos contempla políticas e estratégias consideradas 
adequadas pela sua Administração. Essas políticas e estratégias, além de serem reavaliadas 
frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das 
aplicações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos. O Grupo Bradesco Seguros e 
Previdência possui controles internos que se destinam a garantir que as políticas e estratégias 
estão sendo cumpridas, de forma que os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos 
definidos pela Administração. 
 

4 Aplicações 
 

a. Resumo da classificação das aplicações  
 
 30/06/12 % 31/12/11 %
 
Títulos a valor justo por meio do resultado 48.071.969 100 36.648.969 100
 
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento 48.071.969 100 36.648.969 100
 
 48.071.969 100 36.648.969 100

 
b. Composição das aplicações por prazo e por título 

Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo 
os títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a “valor justo por 
meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de 
vencimento. Os títulos que pertencem a fundos de investimentos abertos foram considerados 
com base no percentual de participação da Companhia nos fundos. 
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c. Cobertura das provisões técnicas 

Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes: 
 
 30/06/12 31/12/11
  
Provisões técnicas  (27.875.966) (22.736.084)
Títulos de renda fixa  27.881.109 29.512.977
 
Suficiência           5.143 6.776.893
 

d. Hierarquia do valor justo 
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um 
método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: 
 

 Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
 

 Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços) 
 

 Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). 
 
 30/06/12  31/12/11 
   
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
   
Valor justo por meio do 
resultado   383.3539 44.238.430 48.071.969 3.151.453 33.497.516 36.648.969
   
Letras financeiras do tesouro 2.902.778 - 2.902.778 2.535.926 2.445.342 4.981.268
Letras do tesouro nacional 537.971 43.998 581.969 243.277 - 243.277
Notas do tesouro nacional 392.790 16.313.323 16.706.113 372.250 8.307.648 8.679.898
Quotas de fundos de 
investimentos - 27.881.109 27.881.109 - 22.744.526 22.744.526

 

Títulos 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido 

31 a 
180 dias

181 
a 360 dias

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil/ 

Valor justo 
Valor 

atualizado 

Ajuste a 
valor 
justo 

      
Títulos a valor justo por meio do resultado 44.593.015             - 416.612 3.062.342 48.071.969 48.027.117 44.852 
       
 Letras financeiras do tesouro - - 416.612 2.486.166 2.902.778 2.899.379 3.399 
 Letras do tesouro nacional  398.583 - - 183.386 581.969 567.219 14.750 
  Notas do tesouro nacional 16.313.323 - - 392.790 16.706.113 16.679.410 26.703 
 Quotas de fundos de investimentos 27.881.109              -             -                 - 27.881.109 27.881.109           - 
      
Total em 30 de junho de 2012 44.593.015              - 416.612 3.062.342 48.071.969 48.027.117 44.852 
      
Títulos a valor justo por meio do resultado 33.497.517 336.716 132.954 2.681.782 36.648.969 36.629.167 19.802 
      
 Letras financeiras do tesouro 2.445.343 336.716 - 2.199.209 4.981.268 4.981.096 172 
 Letras do tesouro nacional  - - 132.954 110.323 243.277 237.482 5.795 
  Notas do tesouro nacional 8.307.648 - - 372.250 8.679.898 8.666.063 13.835 
 Quotas de fundos de investimentos 22.744.526             -             -                - 22.744.526 22.744.526           - 
      
Total em 31 de dezembro de 2011 33.497.517 336.716 132.954 2.681.782 36.648.969 36.629.167 19.802 
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e. Movimentação das aplicações  
 
 2012 2011
 
Saldo em 1º de janeiro  36.648.969 43.300.916
 
(+) Aplicações 30.642.321 7.866.140
(-) Resgates (21.493.959) (6.395.237)
(+) Rendimentos 2.274.638 2.518.512
 
Saldo em 30 de junho  48.071.969 47.290.331
 

f. Desempenho  
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a 
variação das taxas de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 30 
de junho de 2012, o desempenho global das aplicações em títulos públicos e privados, atingiu 
104,02% do CDI no acumulado do semestre. 
 

5 Instrumentos financeiros derivativos 
Em 30 de junho de 2012, a Companhia possuía em fundos de investimentos contratos futuros de 
DI, sendo que os diferenciais a pagar ou a receber dos contratos futuros são liquidados 
diariamente. O objetivo de atuação no mercado de derivativos, seja através de posições ativas ou 
proteção (hedge), visa administrar a exposição a riscos de mercado, de moeda ou taxa de juros e 
proteção das posições detidas à vista. 
 

 Mercadoria Quantidade
Ano de 

vencimento
Tipo de  

compromisso 
Valor de referência 

em 30/06/12 
Fundo de investimento  
Bradesco FIF Negocial DI1 4 2012 Venda (355.346)
Bradesco FIF Negocial DI1 1 2014 Compra 50.282
Bradesco FIF Negocial DI1 2 2015 Venda (183.787)
 
Total Bradesco FIF Negocial  (488.851)

 
Resultado do período  (13.138)

  

 Mercadoria Quantidade
Ano de

vencimento
Tipo de  

compromisso 
Valor de referência 

em 31/12/11
Fundo de investimento  
Bradesco FIF Negocial DI1 1 2012 Venda  (132.465)
Bradesco FIF Negocial DI1 2 2015 Venda (110.680)
 
Total Bradesco FIF Negocial  (243.145)

 
Resultado do período  (12.817)

 
DI1 - Contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de 1 dia 
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6 Créditos tributários e previdenciários 
 
 30/06/12  31/12/11 
   

 
Até 

1 ano
Acima 
1 ano Total 

Até 
1 ano

Acima  
1 ano Total 

   
Antecipação de IRPJ e CSLL 152.926 - 152.926 - - - 
Tributos diferidos (i)  - 85.188 85.188 - 84.656 84.656 
Impostos a compensar  24.022            - 24.022 195.231            - 195.231 
   
Total  176.948 85.188 262.136 195.231 84.656 279.887 

 
(i) Movimentação de tributos diferidos  

 

 
Saldo em 
31/12/11 Adições 

Saldo em 
30/06/12 

   
Provisão sobre publicação legal 84.656 12.319 96.975 
   
Total  84.656 12.319 96.975 
 

 
Saldo em 
31/12/10 Baixa 

Saldo em 
30/06/11 

  
Provisão sobre publicação legal 90.270 (53.763) 36.507 
  
Total  90.270 (53.763) 36.507 
 

7 Custos de aquisição diferidos 
O montante de R$ 499.878.293, pago em junho de 2012, refere-se a custo de aquisição diferido 
relativo ao ramo de garantia estendida, cujo contrato de exclusividade com rede varejista tem 
prazo de vigência firmado para comercialização de seguro de garantia estendida para os 
próximos 12 anos. 
 

8 Depósitos judiciais 
 
 30/06/12 31/12/11 
   
IR e CSLL 6.993.907 - 
DPVAT 211.904 211.376 
Outros 1.024.982 1.024.981 
 
Total 8.230.793 1.236.357 
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9 Obrigações a pagar 
 
 30/06/12 31/12/11
Partes relacionadas (nota 14) - 304.411
Provisão para publicação de balanço 242.438 211.676
Contas a pagar - Seguradora Líder 82.895 76.457
Outras obrigações 58.767 27.758
 
Total 384.100 620.302
 

10 Impostos e contribuições 
 
 30/06/12 31/12/11
  
Imposto de renda  - 28.510
Contribuição social  - 18.306
COFINS  39.740 12.216
PIS  6.458 1.985
 
Total  46.198 61.017
 

11 Provisões técnicas - Seguros 
 

a. Composição 
 
 30/06/12 31/12/11
  
Provisão de sinistro administrativo a liquidar - DPVAT  3.533.514 2.965.961
Provisão de sinistro judicial a liquidar - DPVAT  12.413.648 12.255.704
Provisão de IBNR - DPVAT 11.614.210 7.452.535
Outras provisões - DPVAT 314.594 61.884
 
Total  27.875.966 22.736.084
 

b. Movimentação das provisões técnicas 
 
 2012 2011
  
Saldo em 1º de janeiro  22.736.084 21.337.150
  
(+) Constituições  7.146.296 8.022.159
(-) Reversões/pagamentos (3.232.971) (7.682.628)
(+) Atualização monetária 1.226.557 1.185.775
 
Saldo em 30 de junho 27.875.966 22.862.456
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c. Aging de sinistros judiciais a liquidar  
 
 30/06/12 31/12/11 
  
Faixa (anos) PSL judicial Quantidade PSL judicial Quantidade
  
Até 1 ano 5.120.394 901 5.544.266 957
1 a 2 anos 3.716.652 694 3.531.777 571
2 a 3 anos  2.087.196 342 1.980.163 302
3 a 4 anos 1.171.153 191 1.060.889 169
Acima de 4 anos 318.253 58 138.609 23
 
Total 12.413.648 2.186 12.255.704 2.022
 

12 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social e dividendos 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 886.871.680 
(48.279.999 em 2011) ações escriturais, ordinárias e nominativas, sem valor nominal. 
 
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias 
Gerais, sendo garantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira. 
 

b. Atos societários  
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 6 de junho de 2012, foi deliberado aumento 
do capital social no montante de R$ 500.000.000 mediante a emissão de 838.591.681 ações 
ordinárias nominativo escriturais sem valor nominal. Este ato societário encontra-se em fase de 
aprovação SUSEP. 
 

c. Reserva legal 
Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo 
ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento do capital social. 
 

d. Reserva estatutária 
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição 
de reserva legal, é efetuada ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do 
capital social, estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral. 
 

13 Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 
Nos termos das Resoluções CNSP nº 222/10, 227/10 e 228/10 o capital mínimo requerido (CMR) 
para funcionamento das companhias é composto por um capital base e um capital adicional 
baseado no risco de crédito. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais 
riscos identificados na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado 
(PLA) deverá ser aferida pela diferença entre PLA e o maior valor entre CMR e margem de 
solvência, na forma estabelecida pela Resolução CNSP nº 55/01, como demonstrado abaixo para 
a data-base de 30 de junho de 2012: 
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Patrimônio líquido contábil 528.915.763 
 (-) Despesas antecipadas (43.596)
 (-) Ativos intangíveis (32.861)
 
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 528.839.306 

 
Capital – base (I) 15.000.000 

 
Capital – adicional (II) 7.409.026 

Capital adicional de risco de crédito 7.409.026 
  

Soma do capital base com o capital adicional (III) 22.409.026 

 
Capital mínimo requerido (CMR) 22.409.026 

 
Suficiência de capital (PLA-CMR) 506.430.280 

 

14 Transações e saldos com partes relacionadas 
 
 30/06/2012 31/12/2011   30/06/2012 30/06/2011
    
Ativo 2.327 12.581.338  Despesas 3.000 3.000
    
Disponibilidades 2.327 8.377  Outras despesas (c)  3.000 3.000
    
Banco Bradesco S.A. (controlador final)  2.327 8.377    Banco Bradesco S.A. (controlador final) 3.000 3.000
 
Títulos e créditos a receber - 12.572.961    
    
Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) (a) - 12.556.794    
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. 
(empresa ligada) (b) - 16.167    
    
Passivo - 304.411    
    
Dividendos a pagar - 304.411    
    
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. 
(empresa ligada) - 304.411    
    
Total (Ativo - Passivo) 2.327 12.276.927  Total (Despesas) 3.000 3.000

 
(a) Refere-se ao pagamento do processo judicial, relativo a competência de 1995, movido pela 

Finasa Seguradora S.A., antiga razão social da Companhia, a ser ressarcido pela Bradesco 
Seguros S.A., devido à cisão parcial ocorrida em 30 de maio de 2003. 
 

(b) Corresponde a despesas operacionais de titularidade da Bradesco Auto/Re Companhia de 
Seguros pagos pela Atlântica Companhia de Seguros. O ressarcimento ocorreu em 2012. 
 

(c) Despesas com taxa de custódia e serviços de ações escriturais. 
 
Remuneração do pessoal-chave da administração  
Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, é fixado o montante global anual da remuneração 
dos Administradores, que é distribuída em Reunião de Diretoria, conforme determina o Estatuto 
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Social, sendo que os administradores abdicaram do direito de recebimento da remuneração, 
posto que receberam honorários de outra empresa da Organização. 

 
15 Principais ramos de atuação 

 
 30/06/12 
 

 
Prêmios 
ganhos

Sinistralidade
 %

Comercialização 
%

Ramos 

DPVAT  15.673.347 88,46 1,48
  
 30/06/11 
 

 
Prêmios 
ganhos

Sinistralidade
 %

Comercialização 
%

 
Ramos 

DPVAT  15.945.392 87,31 1,47
 

16 Detalhamento das contas de resultado 
 

a. Prêmios emitidos líquidos 
 
 2012 2011
  
Prêmios Convênio DPVAT  15.949.450 16.017.127
 

b. Sinistros ocorridos 
 
 2012 2011
  
Sinistros de consórcios e fundos (9.415.826) (10.569.315)
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não 
avisados  (4.448.586) (3.353.137)
  
 (13.864.412) (13.922.452)
 

c. Custos de aquisição 
 
 2012 2011
  
Comissões sobre prêmios emitidos - DPVAT (231.764) (233.676)
  
 (231.764) (233.676)
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d. Outras receitas e despesas operacionais 
 
 2012 2011
  

Recuperação do custo do bilhete - DPVAT 986.182 986.767
Despesas com cobrança - DPVAT (878.800) (953.759)
Outras receitas com operações de seguros   37.045       385
  

 144.427 33.393
 

e. Despesas administrativas 
 2012 2011
  

Despesas com serviços de terceiros  (45.502) (33.520)
Despesas com localização e funcionamento  (2.288) (194.123)
Despesas com publicações  (217.785) (35.294)
Despesas com donativos e contribuições  (24.656) (29.946)
Despesas administrativas do convênio DPVAT  (690.899) (891.940)
Outras (2.499) (2.447)
  

 (983.629) (1.187.270)
 

f. Despesas com tributos 
 
 2012 2011
  

Despesas com COFINS  (359.369) (317.799)
Despesas com PIS  (58.396) (51.642)
Despesas com taxa de fiscalização  (149.431) (124.828)
Impostos federais/estaduais/municipais   (2.578) (997)
  

 (569.774) (495.266)
 

g. Resultado financeiro 
 
 2012 2011
Receitas financeiras 
Receitas com títulos de renda fixa  2.274.638 2.518.512
Receitas com dividendos e juros ao capital próprio 4.106 3.916
Receitas com créditos tributários  20.208 21.554
Receitas com depósitos judiciais e fiscais 167.253 -
Outras      44.564     45.112
  

 2.510.769 2.589.094
Despesas financeiras 
Despesas de operações com seguros  (1.226.557) (1.185.775)
Tributação sobre operações financeiras (116.560) (120.211)
Despesas com taxa de custódia (21.139) (20.114)
Outras  (8.534) (5.528)
 
 (1.372.790) (1.331.628)
  

Total 1.137.979 1.257.466
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h. Despesas de imposto de renda e contribuição social 
 
 30/06/12 30/06/11
Impostos diferidos 
Constituição no semestre sobre adições temporárias  12.319 (53.762)
  
Subtotal  12.319 (53.762)
 
Impostos correntes  
Imposto de renda e contribuição social devidos  (531.634) (502.192)
 
Imposto de renda e contribuição social devidos  (519.315) (555.954)
 

17 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição 
social 
 
 2012 2011
  
Resultado antes de impostos 1.306.174 1.392.339
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas de 25% e 
15% (522.470) (556.936)
Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:  
Dividendos  1.642 1.566
Contribuição entidades de classe (9.862) (11.978)
Multas indedutíveis (625) (607)
Outros  12.000 12.001
  
Imposto de renda e contribuição social (519.315) (555.954)
  
Alíquota efetiva 39,76% 39,93%
 

18 Informações complementares 
 
Relatório do Comitê de Auditoria  
Em consonância com a Resolução SUSEP nº 118/2004, o resumo do relatório do Comitê de 
Auditoria foi divulgado junto com as demonstrações contábeis do Banco Bradesco S.A. 
(acionista controlador) em 20 de julho de 2012. 
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Diretoria 
 
 

Marco Antonio Rossi 
Diretor Presidente 

 
 

Ricardo Saad Affonso 
Diretor Gerente 

 
 

Carlos Eduardo Corrêa do Lago 
Diretor Gerente 

 
 

Ivan Luiz Gontijo Júnior 
Diretor Gerente 

 
 

Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa 
Diretor 

 
 

Tarcísio José Massote de Godoy 
Diretor 

 
 

Saint’ Clair Pereira Lima 
Atuário - MIBA nº 943 

 
 

Getúlio Antônio Guidini 
Contador CRC-RS 034447/O-7-T-RJ 




