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PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS  
 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO   
    
Senhores acionistas:           
 
Submetemos à apreciação de V.Sas., o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes  e 
as demonstrações financeiras da Paraná Companhia de Seguros (PARANÁ SEGUROS), relativas ao período 
de 30 de junho de 2012. 
  
Ambiente Econômico 
 
Preocupações recentes a respeito das eleições na Grécia e problemas com bancos na Espanha trouxeram 
uma nova onda de pessimismo aos mercados. A economia dos EUA e da China não oferecem otimismo para 
contrabalançar os problemas europeus. Após meses de surpresas positivas, finalmente esmoreceram as 
esperanças de retorno ao crescimento elevado do passado. Reduzimos nossa previsão para o crescimento do 
PIB da China em 2012 de 8,0% para 7,8%. Como a incerteza persiste, as condições financeiras se deterioram, 
a recessão na zona do euro se aprofunda e o ajuste fiscal fica mais difícil. 
 
A economia brasileira vem se recuperando mais lentamente do que o esperado. Diante dos dados fracos do 
PIB no primeiro trimestre e da deterioração do cenário externo, revisamos nossa projeção de crescimento em 
2012 de 3,1% para em torno de 2%. Os estímulos de política econômica implementados devem levar a uma 
retomada da atividade ao longo do ano, mas provavelmente menos intensa do que esperávamos. 
 
O crescimento mais fraco no Brasil e no mundo reduz o risco de aumento da inflação nos próximos trimestres. 
Além disso medidas microeconômicas adotadas pelo governo (incentivos tributários e preços administrados) 
tem reduzido alguns preços. Reduzimos nossa projeção para o IPCA em 2012 de 5,2% para 4,9% ao 
incorporarmos o impacto da redução do IPI para automóveis anunciada no final de maio. A princípio a medida 
deve vigorar até 31 de agosto, mas acreditamos que será prorrogada, pelo menos até o final de 2013. 
 
Com a elevação das incertezas sobre o cenário externo e o possível impacto sobre a atividade doméstica, o 
Banco Central do Brasil manteve o processo de redução da taxa Selic no primeiro semestre de 2012. A taxa 
básica de juros terminou o semestre em 8,5% ao ano, ante 11,0% ao final do ano passado, antes do ciclo de 
quedas. Além do afrouxamento da política monetária o governo tem utilizado outros instrumentos para 
estimular a economia, como a redução de impostos para alguns setores e medidas de incentivo ao crédito. 
 
A taxa de câmbio se depreciou ao longo do primeiro semestre de 2012 e se encontra próxima a R$ 2,05. O 
aumento da aversão ao risco e a queda no preço das commodities contribuíram para esta depreciação. O 
Banco Central do Brasil tem feito intervenções no mercado de câmbio. Depois de meses comprando dólares 
nos mercados futuro e à vista, a autoridade monetária passou a vender swaps cambiais, no intuito de limitar a 
depreciação do real. De maio a final de junho, o Banco Central do Brasil já vendeu US$ 16,9 bilhões do 
mencionado derivativo. As reservas internacionais atingiram US$ 374 bilhões no final do primeiro semestre de 
2012, acima dos US$ 352 bilhões registrados em dezembro de 2011. 
 
Performance Econômico-Financeira 
 
O lucro líquido do 1º semestre de 2012 foi de R$ 112 milhões, uma redução de 2,84% quando comparado ao 
mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pela performance do resultado operacional. O 
patrimônio líquido atingiu R$ 2.897 milhões em 30 de junho de 2012, uma elevação de 1,57% em relação aos 
R$ 2.852 milhões de dezembro de 2011 e os ativos totalizaram R$ 2.961 milhões, acréscimo de 1,66% quando 
comparado a 31 de dezembro de 2011. 
 
Distribuição de Lucros 
 
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, importância não 
inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto no Estatuto. 
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos aos nossos acionistas e parceiros de negócios, pela confiança em nossa administração bem 
como aos nossos colaboradores, pela sua decisiva contribuição para a conquista dos resultados da 
Companhia. 
 
São Paulo, 27 de agosto de 2012. 
A Administração 
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 NOTAS 30/06/2012 31/12/2011
176.093                171.881                

2.4a e 3 36                         42                         
APLICAÇÕES 2.4b e 4a 150.258                147.456                

2.136                    2.598                    
Operações com Seguradoras 50                         524                       
Operações com Resseguradoras 5fI 2.086                    2.074                    

5fII 840                       240                       
22.767                  21.545                  

Títulos e Créditos a Receber 6a 21.110                  21.288                  
Créditos Tributários e Previdenciários 7b 1.657                    257                       

56                         -                            
2.784.478             2.740.265             

50.095                  40.436                  
2.4b e 4b 1.287                    1.141                    

48.808                  39.295                  
Créditos Tributários e Previdenciários 7b 13.691                  4.677                    
Depósitos Judiciais e Fiscais 7d 35.117                  34.618                  

2.734.344             2.699.790             
Participações Societárias 8 2.731.251             2.696.596             
Imóveis Destinados à Renda 2.4c 3.093                    3.194                    

39                         39                         
Imóveis de Uso Próprio 39                         39                         

2.960.571             2.912.146             

PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Milhares de Reais)

 A T I V O 
CIRCULANTE

DISPONÍVEL - Caixa e Bancos

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

ATIVOS DE RESSEGUROS - PROVISÕES  TÉCNICAS
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

INVESTIMENTOS 

DESPESAS ANTECIPADAS
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

APLICAÇÕES
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

IMOBILIZADO 

TOTAL DO ATIVO

 NOTAS 30/06/2012 31/12/2011
CIRCULANTE 21.689                  18.852                  

 CONTAS A PAGAR 9.860                    7.177                    
Obrigações a Pagar 1.894                    2.081                    
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 5                           5                           
Impostos e Contribuições 2.4d 7.961                    5.091                    

PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 5b 11.829                  11.675                  
Danos 10.535                  10.396                  
Pessoas 1.294                    1.279                    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 42.139                  41.377                  
 CONTAS A PAGAR 3.564                    3.446                    

Obrigações a Pagar 678                       679                       
Tributos Diferidos 7b 2.886                    2.767                    

OUTROS DÉBITOS - Provisões Judiciais 7d 38.575                  37.931                  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9 2.896.743             2.851.917             

Capital Social 1.440.490             1.440.490             
Reservas de Capital 32.244                  32.244                  
Reservas de Reavaliação 172                       199                       
Reservas de Lucros 1.423.366             1.379.198             
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários 471                       (214)                      

TOTAL DO PASSIVO 2.960.571             2.912.146             

 PASSIVO  

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Em Milhares de Reais)

01/01 a 01/01 a
30/06/2012 30/06/2011

OPERAÇÕES DE SEGUROS (543)                      632                       

SINISTROS OCORRIDOS (684)                      (1.916)                   

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (461)                      1.690                    

RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO 602                       858                       

    (+) RECEITA COM RESSEGURO 602                       858                       

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (480)                      (146)                      

DESPESAS COM TRIBUTOS 7all 3.335                    (790)                      

RESULTADO FINANCEIRO 6b 12.704                  7.264                    

RESULTADO PATRIMONIAL 6c 104.067                111.120                

RESULTADO OPERACIONAL 119.083                118.080                

GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 24                         833                       

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 119.107                118.913                

IMPOSTO DE RENDA 7al (4.254)                   (1.980)                   

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7al (2.560)                   (1.354)                   

LUCRO LÍQUIDO 112.293                115.579                

QUANTIDADE DE AÇÕES 9 3.435.675.237      3.435.675.237      

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ 0,0327 0,0336

 NOTAS 

01/01 a 
30/06/2012

01/01 a 
30/06/2011

LUCRO LÍQUIDO 112.293          115.579          

Ativos  Financeiros Disponíveis para Venda 685                 (4.267)             
    Variação de Valor Justo 1.142              (7.111)             
    Efeito fiscal (457)                2.844              

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE 112.978          111.312          

(Em Milhares de Reais, exceto as informações por ação)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS
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PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS

(Em Milhares de Reais)

Capital Reavaliação Lucros

1.440.490            32.244                 254                      1.189.386            5.287                   -                           2.667.661            
Variação do Ajuste a Valor de Mercado -                           -                           -                           -                           (4.267)                  -                           (4.267)                  
Realização de Reserva de Reavaliação -                           -                           (27)                       -                           -                           27                        -                           
Lucro Líquido -                           -                           -                           -                           -                           115.579               115.579               
Destinações

Reserva Legal -                           -                           -                           5.779                   -                           (5.779)                  -                           
Reserva Estatutária -                           -                           -                           109.827               -                           (109.827)              -                           
Dividendos Provisionados -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

1.440.490            32.244                 227                      1.304.992            1.020                   -                           2.778.973            
-                           -                           (27)                       115.606               (4.267)                  -                           111.312               

1.440.490            32.244                 199                      1.379.198            (214)                     -                           2.851.917            
-                           -                           -                           (1.184)                  685                      -                           (499)                     
-                           -                           -                           (66.968)                -                           -                           (66.968)                

Realização de Reserva de Reavaliação -                           -                           (27)                       -                           -                           27                        -                           
-                           -                           -                           -                           -                           112.293               112.293               

Destinações
Reserva Legal -                           -                           -                           5.615                   -                           (5.615)                  -                           
Reserva Estatutária -                           -                           -                           106.705               -                           (106.705)              -                           
Dividendos Provisionados -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

1.440.490            32.244                 172                      1.423.366            471                      -                           2.896.743            
-                           -                           (27)                       44.168                 685                      -                           44.826                 

Variação do Ajuste a Valor de Mercado

Lucro Líquido

Lucros 
Acumulados

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Resultado 
Abrangente 

Disponível para 
Venda

SALDOS EM 30/06/2012
MUTAÇÕES DO PERÍODO

Total

Dividendos extraordinários

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)

Capital 
Social

SALDOS EM 01/01/2012

Reservas

SALDOS EM 30/06/2011
MUTAÇÕES DO PERÍODO

SALDOS EM 01/01/2011
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Em Milhares de Reais)

 01/01 a 
30/06/2012 

 01/01 a 
30/06/2011 

            10.131               4.465 
112.293         115.579         

(102.162)        (111.114)        
Depreciações e Amortizações 101                101                
Tributos Diferidos (142)               (95)                 
Resultado de Participação em Controlada e Coligadas (102.121)        (111.120)        

Ativos financeiros (2.948)            (581)               
Créditos das operações de seguros incluindo ativos oriundos de contratos de seguro 462                (3.013)            
Ativos de resseguro (600)               2.487             
Créditos fiscais e Previdenciários (9.978)            (138)               
Despesas antecipadas (56)                 (60)                 
Depósitos Judiciais e Fiscais (499)               (367)               
Outros ativos 178                86                  
Fornecedores e outras contas a pagar 7.904             185                
Provisões técnicas - Seguros e resseguros 154                (2.675)            
Outros Passivos 644                170                

5.392             559                
Imposto sobre o lucro pagos (5.398)            (733)               
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio recebidos 66.968           -                     

66.962           (174)               
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio pagos (66.968)          -                     

(66.968)          -                     
(6)                   (174)               

Caixa e equivalente de caixa no início do período 42                  274                
Caixa e equivalente de caixa no final do período 36                  100                

PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Lucro Líquido do Período
Ajustes para:

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

VARIAÇÃO NAS CONTAS PATRIMONIAIS

CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELAS OPERAÇÕES

CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 3)
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PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

PERÍODO DE 01/01 A 30/06 DE 2012  

      (Em Milhares de Reais) 

 
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Paraná Companhia de Seguros (PARANÁ SEGUROS) é uma empresa do Conglomerado Itaú Unibanco 
Holding S.A. e está autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em seguros de 
danos e de pessoas em todas as regiões do País, conforme definido na legislação vigente e está localizada na 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Alfredo Egydio, 8º andar – Parque Jabaquara – São Paulo 
– SP. 

O principal acionista da PARANÁ é a Itaú Vida e Previdência S.A., empresa do Conglomerado Itaú Unibanco 
Holding S.A., com participação de 99,99%. 
 
As Demonstrações Financeiras da PARANÁ SEGUROS elaboradas em 30 de junho de 2012, foram aprovadas 
pela Diretoria em 27 de agosto de 2012. 
 
 
NOTA 2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário.  
 
2.1 BASE DE PREPARAÇÃO  
 

As demonstrações financeiras apresentadas, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo International Accounting Standards Board - IASB, na forma homologada pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, no que não contrariem a Circular SUSEP nº 430/12.  
 
As demonstrações financeiras são apresentadas contemplando as alterações introduzidas pela Circular 
SUSEP nº 430 de 05 de março de 2012, onde foram instituídas alterações na contabilização das 
demonstrações financeiras das sociedades de capitalização, sociedades seguradoras, resseguradoras, e 
entidades abertas de previdência complementar.  
 

2.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO 
 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a seguradora atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Seguradora e, também, a sua moeda de 
apresentação. 

 
2.3 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS E JULGAMENTOS 
 

A preparação das demonstrações financeiras em acordo com os CPCs exige que a Administração realize 
estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e passivos divulgados na data das 
demonstrações financeiras , bem como os montantes divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas 
durante os períodos apresentados e em períodos subseqüentes, pois os resultados efetivos podem ser 
diferentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas e premissas.  
 
Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão em acordo com os CPCs e são as 
melhores estimativas atuais realizadas em conformidade com a norma aplicável. As estimativas e 
julgamentos são avaliados em base contínua e consideram a experiência passada e outros fatores. 
 
As estimativas contábeis e premissas críticas que apresentam impacto mais significativo nos valores 
contábeis de ativos e passivos, estão descritas abaixo: 
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a) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 
 

Conforme explicação no item 2.4d, ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente em relação as 
diferenças temporárias e prejuízos fiscais a compensar na medida em que se considera provável que a 
PARANÁ SEGUROS irá gerar lucro tributável futuro em relação aos quais os ativos fiscais diferidos 
possam ser utilizados. A realização esperada do crédito tributário da PARANÁ SEGUROS é baseada 
na projeção de receitas futuras e outros estudos técnicos.  

 
b) Valor Justo de Instrumentos Financeiros 

 
O valor justo de instrumentos financeiros é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A 
PARANÁ SEGUROS usa seu julgamento para escolher diversas metodologias e definir as premissas a 
serem utilizadas nos cálculo. Essas premissas baseiam-se principalmente em informações e nas 
condições de mercado existentes na data do balanço. 
 
A PARANÁ SEGUROS classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia de valor justo que 
reflete a significância dos “inputs” usados no processo de mensuração.  
 
A PARANÁ SEGUROS acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e consistentes 
com os participantes do mercado. Independentemente disso, a adoção de outras metodologias ou o 
uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode resultar em estimativas diferentes dos 
valores justos na data-base. 

 
c) Passivos Contingentes 

 
A PARANÁ SEGUROS revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências são avaliadas 
com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de 
assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar 
as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com razoável segurança. 
 
Para as contingências classificadas como “Prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas no 
Balanço Patrimonial na rubrica Provisões Judiciais. 
 
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua 
mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores. 

 
d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

 
A PARANÁ SEGUROS avalia os ativos a fim de verificar se seus valores contábeis são plenamente 
recuperáveis. Este procedimento, realizado semestralmente, submete os ativos à análise tanto 
qualitativa quanto quantitativa, sendo que todos os ativos são avaliados, no mínimo, uma vez por ano.  
 
De acordo com o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, perdas por reduções ao valor 
recuperável são reconhecidas pelo montante no qual o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos) 
excede seu valor recuperável. O valor recuperável de cada ativo é calculado como o maior valor entre 
o valor em uso (soma dos fluxos de caixa antes de imposto estimados descontados à data presente) e 
o valor justo menos seu custo de venda (preço de mercado subtraído das despesas de transação). 
Para fins de avaliar a redução no valor recuperável, os ativos são agrupados ao nível mínimo para o 
qual podem ser identificados fluxos de caixa independentes (unidades geradoras de caixa). A avaliação 
pode ser feita ao nível de um ativo individual quando o valor justo menos seu custo de venda possa ser 
determinado de forma confiável. 
 
Nos períodos findos em 30/06/2012 e 31/12/2011 não há indicação de redução em valores 
recuperáveis de ativos. 

 
e) Provisões Técnicas de Seguros  

 
As provisões técnicas são passivos decorrentes de obrigações contraídas pela PARANÁ SEGUROS 
para com os seus segurados e participantes. Essas obrigações podem ter uma natureza de curta 
duração (seguros de danos) ou de média ou longa duração (seguros de vida e previdência). 
 
A determinação do valor do passivo atuarial depende de inúmeras incertezas inerentes às coberturas 
dos contratos de seguros e previdência, tais como premissas de persistência, mortalidade, invalidez, 
longevidade, morbidade, despesas, frequência de sinistros, severidade, conversão em renda, resgates 
e rentabilidade sobre ativos.  
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As estimativas dessas premissas baseiam-se na experiência histórica da PARANÁ SEGUROS, 
benchmarks de mercado e na experiência do atuário. Busca convergência às melhores práticas do 
mercado e objetiva a revisão contínua do passivo atuarial. Ajustes resultantes dessas melhorias 
contínuas, quando necessárias, são reconhecidos nos resultados do respectivo período. 

 
2.4 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

 
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

 
A PARANÁ SEGUROS define como caixa e equivalentes de caixa, as disponibilidades, que 
compreendem o caixa e contas correntes em bancos, considerados no Balanço Patrimonial na rubrica  
Disponível (Nota 3). 
 

 
b) APLICAÇÕES, ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

 
De acordo com o CPC 38, todos os ativos e passivos financeiros devem ser reconhecidos no Balanço 
Patrimonial e mensurados de acordo com a categoria no qual o instrumento foi classificado. 
 
Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados sob as seguintes categorias: 

 
• Ativos e passivos financeiros ao valor justo através do resultado; 
• Ativos financeiros disponíveis para venda; 
• Passivos financeiros mensurado pelo custo amortizado. 

 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos ou os passivos 
financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação de seus instrumentos 
financeiros no reconhecimento inicial.  
 
A PARANÁ SEGUROS categoriza os instrumentos financeiros em classes que refletem a natureza e as 
características desses instrumentos financeiros. 
 
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e 
“desreconhecidas”, respectivamente, na data de negociação. 

 
I- Ativos e passivos financeiros ao valor ajustado através do resultado  

 
São os ativos e passivos adquiridos e incorridos principalmente com o intuito de venda no curto 
prazo ou quando fazem parte de um portfólio de instrumentos financeiros que são administrados 
como um todo e para os quais existe evidência de um histórico recente de vendas no curto prazo.  

 
Os ativos e passivos financeiros incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente e 
subsequentemente pelo seu valor justo. Os custos de transação são registrados diretamente na 
Demonstração do Resultado. Os ganhos e perdas oriundas de alterações no valor justo são 
incluídos diretamente na Demonstração do Resultado na rubrica Resultado Financeiro. As receitas 
e despesas de juros e rendimentos são contabilizadas na rubrica Resultado Financeiro. 

 
II- Ativos financeiros disponíveis para venda 

 
De acordo com o CPC 38, os ativos financeiros são classificados como disponíveis para venda 
quando, no julgamento da Administração, eles podem ser vendidos em resposta ou em 
antecipação a alterações nas condições de mercado e que não foram classificados como ativos 
financeiros ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis ou mantidos até o 
vencimento. 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são inicialmente e subsequentemente contabilizados 
no Balanço Patrimonial pelo seu valor justo, que consiste inicialmente no montante pago incluindo 
quaisquer custos de transação. Os ganhos e perdas não realizados (exceto perdas por impairment 
e diferenças cambiais) são reconhecidos, líquidos dos impostos aplicáveis, no Patrimônio líquido – 
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários. Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos 
são reconhecidos na Demonstração do Resultado na rubrica Resultado Financeiro. O custo médio 
é usado para determinar os ganhos e perdas realizadas na alienação de ativos financeiros 
disponíveis para venda, os quais são registrados na Demonstração do Resultado na rubrica 
Resultado Financeiro. Dividendos sobre ativos disponíveis para venda são reconhecidos na 
Demonstração do Resultado.  
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A PARANÁ SEGUROS avalia na data do Balanço Patrimonial se existe evidência que um ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros estão em situação de perda de seu valor recuperável. No 
caso de instrumentos de patrimônio classificados como ativos financeiros disponíveis para venda, 
um declínio prolongado e significativo no valor justo, abaixo de seu valor de custo é uma evidência 
de redução ao valor recuperável, resultando no reconhecimento de uma perda por redução ao 
valor recuperável. Se existir evidência de perda para ativos financeiros disponíveis para venda, a 
perda acumulada, mensurada pela diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, 
menos qualquer perda por redução ao valor recuperável previamente reconhecida no resultado, é 
transferida do Patrimônio Líquido e reconhecida na Demonstração do Resultado. 
 
As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas na Demonstração do Resultado de 
instrumentos de patrimônio não são revertidas através do resultado. No entanto, se em período 
subsequente, o valor justo de um instrumento de dívida classificado como ativo financeiro 
disponível para venda aumentar e este aumento puder ser objetivamente relacionado a um evento 
ocorrido após o reconhecimento da perda, tal perda é revertida através do resultado. 

 
III- Outros ativos financeiros 

 
A PARANÁ SEGUROS apresenta estes ativos em seu Balanço Patrimonial inicialmente a valor 
justo e subsequentemente pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. 

 
IV- Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 

 
Os passivos financeiros que não são classificados como a valor justo através do resultado estão 
classificados nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa efetiva de 
juros. A despesa de juros é apresentadas na Demonstração do Resultado.  

 
V -  Valor justo  

 
A entidade deve classificar as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de valor justo 
que reflita a significância dos inputs usados no processo de mensuração.   
 
Nível 1: As informações observáveis que refletem os preços cotados (não ajustados) para ativos 
ou passivos idênticos em mercados ativos. Um mercado ativo é aquele no qual as transações para 
o ativo ou passivo que está sendo mensurado geralmente ocorre com a freqüência e volume 
suficientes para fornecer informações de precificação continuamente. 
 
Nível 2: As informações que não os preços cotados incluídas no Nível 1 que são observáveis para 
o ativo ou passivo direta ou indiretamente. O Nível 2 inclui geralmente: (i) preços cotados para 
ativos ou passivos semelhantes em mercados ativos; (ii) preços cotados para ativos ou passivos 
idênticos ou semelhantes em mercados que não são ativos, isto é, mercados nos quais há poucas 
transações para o ativo ou passivo, os preços não são correntes, ou as cotações de preço variam 
substancialmente ao longo do tempo ou entre os especialistas no mercado de balcão (market 
makers), ou nos quais poucas informações são divulgadas publicamente; (iii) as informações que 
não os preços cotados que são observáveis para o ativo ou passivo (por exemplo, taxas de juros e 
curvas de rentabilidade observáveis em intervalos cotados regularmente, volatilidades, etc.); (iv) 
as informações que são derivadas principalmente de ou corroboradas por dados do mercado 
observáveis através de correlação ou por outros meios. 
 
Nível 3: As informações não são observáveis para o ativo ou passivo. As informações não 
observáveis devem ser usadas para mensurar o valor justo na proporção em que as informações 
observáveis não estão disponíveis, permitindo, dessa forma, que as situações nas quais há pouca, 
se houver, atividade de mercado para o ativo ou passivo na data da mensuração. 

  
c) INVESTIMENTOS  

 
O CPC 18 define empresas coligadas como aquelas empresas nas quais o investidor possui influência 
significativa, porém não detém o controle. Os investimentos nessas empresas são reconhecidos 
inicialmente ao custo de aquisição e avaliados subsequentemente pelo método de equivalência 
patrimonial. De acordo com o CPC 28 – “Propriedade para Investimento”, as propriedades para 
investimento estão contabilizadas pelo valor de custo, deduzidas da depreciação acumulada, no 
montante líquido de R$ 3.093. 
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d) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 

Existem dois componentes na provisão para imposto de renda e contribuição social: corrente e diferido. 
 
O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados no período aplicável 
e são registrados no Balanço Patrimonial nas rubricas Contas a Pagar - Obrigações a Pagar. 
 
O componente diferido representado pelos créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas é obtido 
pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributárias dos ativos e passivos no final de cada 
exercício. O benefício fiscal dos prejuízos fiscais a compensar é reconhecido como um ativo. Os 
créditos tributários somente são reconhecidos quando é provável que lucros tributáveis futuros estarão 
à disposição para sua compensação. Os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas são 
reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários e Contas a 
Pagar – Tributos Diferidos, respectivamente. 
 
A despesa de imposto de renda e contribuição social é reconhecida na Demonstração do Resultado na 
rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social, exceto quando se refere a itens reconhecidos 
diretamente no Resultado Abrangente Acumulado, tal como: o imposto diferido sobre a mensuração ao 
valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda. Os impostos diferidos destes itens são 
inicialmente reconhecidos no Resultado Abrangente Acumulado e posteriormente reconhecidos no 
resultado conjuntamente com o reconhecimento do ganho/perda originalmente diferido. 
 
Alterações na legislação fiscal e nas alíquotas tributárias são reconhecidas na Demonstração do 
Resultado na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social no período em que entram em vigor. Os 
juros e multas são reconhecidos na Demonstração do Resultado na rubrica de Despesas 
Administrativas. 
 
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados às alíquotas abaixo apresentadas e 
consideram para efeito de cálculo as respectivas bases e a legislação vigente pertinente a cada 
encargo, para todos os períodos apresentados: 
 
 
 

 
 

 
 

e) CONTRATOS DE SEGUROS 
 

O CPC 11 – “Contrato de Seguros” define contrato de seguro como um contrato em que o emissor 
aceita um risco de seguro significativo da contra parte concordando em compensá-lo se um evento 
futuro incerto específico afetá-lo adversamente.  
 
Contratos de investimento são aqueles que transferem risco financeiro significativo. Risco financeiro é 
o risco de uma mudança futura em uma ou mais variáveis como taxa de juros, preço dos ativos 
financeiros, preço das commodities, taxa de câmbio, índice de preços ou juros, classificação de risco 
de crédito ou índice de crédito ou outra variável. 
 
Os contratos de investimento podem ser reclassificados como contratos de seguro após sua 
classificação inicial se o risco de seguro tornar-se significativo. 
 
Os contratos de investimento com características de participação discricionária são instrumentos 
financeiros, mas são tratados como contratos de seguro, conforme previsto pelo CPC 11. 
 
Uma vez que o contrato é classificado como um contrato de seguro, ele permanece como tal até o final 
de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza significativamente durante esse período, a menos 
que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirados. 
 
A nota 5 apresenta uma descrição detalhada dos produtos classificados como contratos de seguros. 

 
Prêmios de Seguros 
 
Os prêmios de seguros, quando aplicável, são contabilizados no decorrer do período de vigência dos 
contratos na proporção do valor de proteção de seguro fornecido. Os prêmios de seguros são 
contabilizados como receita na Demonstração do Resultado na rubrica Prêmios Emitidos. 

  

 Alíquotas 

Imposto de Renda 15% 
Adicional de Imposto de Renda 10% 
Contribuição Social  15% 
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Se há evidência de perda pelo valor recuperável relacionados aos recebíveis de prêmios de seguros, a 
PARANÁ SEGUROS contabiliza a perda. 
 
Resseguros 
 
Os prêmios de resseguro são lançados no mesmo período relacionado aos prêmios dos seguros e são 
contabilizados na linha resultado com operações de resseguros.  
 
No curso normal dos negócios, a PARANÁ SEGUROS ressegura uma parcela dos riscos subscritos, 
particularmente riscos de propriedades e de acidentes que excedam os limites máximos de 
responsabilidade que entende serem apropriados para cada segmento e produto (após um estudo que 
leva em consideração o tamanho, a experiência, as especificidades e o capital necessário para 
suportar esses limites). A PARANÁ SEGUROS ressegura a maior parte de seus riscos junto ao IRB 
Brasil Resseguros S.A., entidade controlada pelo governo brasileiro. Esses contratos de resseguros 
permitem a recuperação de uma parcela dos prejuízos com o ressegurador, embora não liberem o 
segurador da obrigação principal como segurador direto dos riscos objeto do resseguro.  
 
Risco de Crédito 
  
Risco de crédito é definido como o risco no qual uma parte de um instrumento financeiro, que venha a 
deixar de cumprir uma obrigação, faz que a outra parte sofra um prejuízo financeiro. Assim, por um 
contrato de seguro, o risco de crédito inclui o risco de que uma seguradora venha a incorrer em uma 
perda financeira devido ao não cumprimento das obrigações decorrentes de um contrato. 
 
A Nota 5 apresenta uma descrição dos riscos de crédito da PARANÁ SEGUROS. 
 
Custos de Aquisição 
 
Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação de seguros. 
Estes custos, com exceção das comissões pagas aos corretores e outros, são lançados diretamente no 
resultado quando incorridos. Já as comissões são diferidas e lançadas proporcionalmente ao 
reconhecimento das receitas com prêmios, ou seja, pelo prazo do correspondente contrato de seguro. 
 
Passivos 
 
As reservas para sinistros são estabelecidas com base na experiência histórica, sinistros em processo 
de pagamento, valores projetados de sinistros incorridos, mas ainda não reportados e outros fatores 
relevantes aos níveis exigidos de reservas. Uma provisão para insuficiência de prêmios é reconhecida 
se o montante estimado de insuficiência de prêmios excede o custo diferido de aquisição. As despesas 
relacionadas ao reconhecimento dos passivos de contratos de seguros são registradas na 
Demonstração do Resultado na rubrica Sinistros Ocorridos.  
 
Derivativos Embutidos 
 
A PARANÁ SEGUROS efetua a análise de todos os contratos a fim de avaliar a existência de 
derivativos embutidos. Nos casos em que tais derivativos atendam a definição de contrato de seguros 
por si só, não efetuamos sua bifurcação. Não identificamos derivativos embutidos em nossos contratos 
de seguros que devam ser separados ou mensurados a valor justo de acordo com os requerimentos do 
CPC 11. 
 
Teste de Adequação do Passivo 
 
O CPC 11 requer que as companhias de seguro analisem a adequação de seus passivos de seguros a 
cada período de apresentação através de um teste mínimo de adequação. Realizou-se o teste de 
adequação dos passivos utilizando-se de  premissas atuariais correntes do fluxo de caixa futuro de 
todos os contratos de seguro em aberto na data de balanço, conforme instituído pela Circular SUSEP 
nº 410 de 22 de dezembro de 2010. 

 
Como resultado deste teste, caso a análise demonstrasse que o valor contábil dos passivos de seguros 
(deduzindo-se os custos diferidos de aquisição dos contratos e ativos intangíveis de seguros) é inferior 
aos fluxos de caixa futuros esperados do contrato, seria contabilizada imediatamente no resultado do 
período qualquer deficiência identificada (após o lançamento dos custos de aquisição diferidos e ativos 
intangíveis relacionados às carteiras deficitárias conforme a política contábil). Para a realização do 
teste de adequação, os contratos de seguros são agrupados, de acordo com a legislação vigente, em 
carteiras que estão sujeitas, de forma geral, a riscos similares e cujos riscos são gerenciados 
conjuntamente como uma única carteira. O teste abrange tanto seguros de danos como os seguros de 
vida e previdência. 
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As premissas utilizadas para efetuar o teste de adequação do passivo estão detalhadas na Nota 5. 
 

f) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 

São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com o CPC 25. Ativos contingentes e passivos 
contingentes são direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência 
depende de eventos futuros. 
 
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando a 
Administração da PARANÁ SEGUROS entende que sua realização é virtualmente certa, e geralmente 
corresponde a ações com decisões favoráveis em julgamento final e inapelável e pela retirada de 
ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham sido recebidos ou como resultado de 
acordo de compensação com um passivo existente. 
 
Os passivos contingentes decorrem principalmente de processos judiciais e administrativos, inerentes 
ao curso normal dos nossos negócios movido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos em 
ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e previdenciária. 
 
Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em 
consideração o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com 
razoável segurança. 
 
As contingências são classificadas como: 

 
• Prováveis: as quais são constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica 

Outros Débitos – Provisões Judiciais; 
• Possíveis: as quais são divulgadas nas demonstrações financeiras, não sendo nenhuma provisão 

registrada; e 
• Remotas: as quais não requerem provisão e divulgação. 

 
Os passivos contingentes registrados como Provisões e divulgados como passivos contingentes 
possíveis são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma 
adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores. 
 
O montante dos depósitos judiciais são atualizados de acordo com a regulamentação vigente. 

 
g) CAPITAL SOCIAL 

 
O Capital Social da PARANÁ SEGUROS está representado por ações escriturais, sem valor nominal, 
divididas entre ordinárias e preferenciais, conforme Nota 9a. 

 
h) DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

 
Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro 
líquido de cada ano, ajustado de acordo com a legislação vigente. Os valores de dividendo mínimo 
estabelecido no estatuto social são contabilizados como passivo no final de cada exercício. Qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido como passivo somente quando aprovados 
pelos acionistas em Assembleia Geral. 
 
Os juros sobre o capital próprio são tratados, para fins contábeis, como dividendos e são apresentados 
nas demonstrações financeiras como uma redução do patrimônio líquido. O benefício fiscal relacionado 
é registrado na Demonstração do Resultado. 

 
i) LUCRO POR AÇÃO 

 
O lucro por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuído aos controladores da PARANÁ 
SEGUROS pela média ponderada do número de ações ordinárias em circulação em cada exercício. A 
média ponderada do número de ações é calculada com base nos períodos nos quais as ações 
estavam em circulação. 

 
j) RECEITAS 

 
As receitas de prêmio dos contratos de seguros são reconhecidas proporcionalmente, e ao longo do 
período de cobertura do risco das respectivas apólices. Para contratos de investimento, se aplicável, a  
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PARANÁ SEGUROS não reconhece os prêmios recebidos (ou pagos, para prêmios de resseguro) no 
resultado do exercício, utilizando o método de contabilidade de depósito aplicável para ativos e passivo 
financeiros. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF a recolher, incidente sobre os prêmios a 
receber, é registrado no passivo da seguradora e é retido recolhido simultaneamente ao recolhido 
simultaneamente do prêmio.    

 

 

NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

30/06/2012 31/12/2011
Disponível - Caixas e Bancos 36                     42                     
Total 36                     42                     

Para fins da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa para a PARANÁ
SEGUROS é composto por:

a) Ativos Financeiros Mantidos para Negociação e Designados a Valor Justo Através do Resultado

150.258                147.456                
Certificados de Depósito Bancário 3.082                    9.432                    

   Debêntures 19.461                  19.107                  
   Derivativos 1.134                    1.028                    

Fundos de Investimentos 1.309                    469                       
Certificado de Recebíveis Imobiliários 38                         31                         
Letras Financeiras 46.659                  37.807                  
Letras Financeiras do Tesouro 7.474                    9.993                    
Letras do Tesouro Nacional 37.779                  44.282                  
Notas de Crédito 4.471                    4.455                    
Notas do Tesouro Nacional 28.851                  20.852                  

150.258                147.456                

01/01 a 
30/06/2012

01/01 a 
30/06/2011

Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
Perdas (41)                        (3)                          
Total (41)                        (3)                          

Ganhos e Perdas Realizados

NOTA 4 - ATIVOS FINANCEIROS

Cotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos

TOTAL

30/06/2012

Os Ativos Financeiros Mantidos para Negociação contabilizados pelo seu Valor Justo são apresentados na tabela
a seguir:

31/12/2011
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31/12/2011
                  66.493                   59.395 

1.309                    469                       
65.184                  58.926                  
83.765                  88.061                  
49.443                  68.128                  
19.705                  17.509                  
14.617                  2.424                    

150.258                147.456                

De um a cinco anos
De cinco a dez anos

TOTAL

O valor justo, por vencimento dos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação foram os seguintes:

30/06/2012
Circulante

Após dez anos

Até um ano
Sem vencimento

Não Circulante

Ganhos

Títulos Públicos do Governo Brasileiro (*) 315                 1                          316                 301                     301              
TOTAL 315                 1                          316                 301                     301              

b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda

30/06/2012
Resultados não 

realizados Valor
Justo

Custo/ Custo
Amortizado

O Valor Justo e o custo ou custo amortizado correspondente aos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda são apresentados na 
tabela a seguir:

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial no Realizável a Longo Prazo - Aplicações, no montante de R$ 1.287 (R$ 1.141 em 31/12/2011), considerando os Fundos
Retidos IRB R$ 971 (R$ 840 em 31/12/2011).

31/12/2011

Custo/ Custo
Amortizado

Valor
Justo

Ajuste a valor de mercado no Patrimônio Líquido

01/01 a 
30/06/2012

01/01 a 
31/12/2011

Participações em Controladas/Coligadas                        471                       (214)
TOTAL 471                       (214)                      

31/12/2011
Custo/ Custo
Amortizado

Valor
Justo

Valor
Justo

Não Circulante 315                   316                   301                   
De um a cinco anos 315                   316                   301                   
Total 315                   316                   301                   
Durante o período findo em 30/06/2012 não reconhecemos perda por redução ao valor recuperável para os Ativos
Financeiros Disponíveis para Venda.

30/06/2012

O custo ou custo amortizado e o valor justo dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda, por vencimento, são os
seguintes:
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e)  Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 30/06/2012 e 31/12/2011 não existiam posições em 
aberto no mercado de derivativos. 
 
f)  Valor de mercado 
 

As Demonstrações Financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a 
continuidade normal das operações da PARANA SEGUROS. 

 
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do balanço patrimonial, quando 
comparado com o valor que se poderia obter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência 
deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros ajustados com base na taxa de juros vigente 
no mercado, aproxima-se do seu correspondente valor de mercado. 
 
Para a obtenção dos valores de mercado dos Instrumentos Financeiros, são adotados os seguintes 
critérios: 

 
  

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação -          150.258  150.258  -          147.456  147.456  

Fundos de investimento -          150.258  150.258  -          147.456  147.456  
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 316         -          316         301         -          301         

Títulos públicos do governo brasileiro 316         -          316         301         -          301         

c) Distribuição dos Níveis

30/06/2012

A tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de Risco em 30/06/2012 para nossos ativos de financeiros Mantidos para
Negociação e ativos financeiros Disponíveis para Venda.

31/12/2011

d) Exposição máxima dos Ativos Financeiros segregados por setor de atividade

Demais Ativos Financeiros (*) 

30/06/2012 % 31/12/2011 %
Setor Público        95.406 63,00%        75.428 51,00%
Serviços        46.222 31,00%                  - 0,00%
Indústria e Comércio          3.698 2,00%                  - 0,00%
Setor Primário          1.099 1,00%                  - 0,00%
Outros Setores          4.149 3,00%        72.329 49,00%
Total      150.574 100,00%      147.757 100,00%
(*) Inclui Ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros disponíveis para venda.

Baixo 118.562                        316                               118.878                  
Médio 31.696                          -                                31.696                    
Total  em 30/06/2012 150.258                        316                               150.574                  
% 100,00% 0,00% 100,00%

Baixo 122.665                        301                               122.966                  
Médio 24.791                          -                                24.791                    
Total em 31/12/2011 147.456                        301                               147.757                  
% 100,00% 0,00% 100,00%

O quadro abaixo apresenta a carteira dos demais ativos financeiros classificados por nível de risco em:

Classificação Interna
Ativos Financeiros 

Mantidos para 
Negociação 

Ativos Financeiros 
Disponíveis para 

Venda
Total
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- Aplicações e Instrumentos Financeiros Derivativos, conforme regras estabelecidas através da Circular 
nº 430, de 05/03/2012, da SUSEP, estão registrados pelo seu valor de mercado, exceto os 
classificados como Mantidos até o Vencimento. Títulos públicos alocados nesta categoria têm seu valor 
de mercado calculado com base em taxas coletadas junto ao mercado, validadas através da 
comparação com informações fornecidas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto 
(ANDIMA); 

 
-  Cotas de Fundos de Investimento, pelo valor da cota na data do balanço; 

 
g)  Análise de Sensibilidade 

  No Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING), os fatores de risco são controlados e geridos 
de forma consolidada. Desta forma, os instrumentos financeiros da PARANÁ SEGUROS, subsidiária 
integral do ITAÚ UNIBANCO HOLDING, são parte integrante da Carteira Trading e Banking do 
conglomerado econômico-financeiro, conforme definido pela Resolução nº 3.464/07 e na Circular nº 
3.354/07 do BACEN e no Novo Acordo de Capitais – Basiléia II. Por esta razão, não está sendo 
apresentada uma análise de sensibilidade das posições individuais desta instituição. 

 
NOTA 5 - CONTRATOS DE SEGUROS 

a) Contratos de Seguros   

I- Seguros 

A PARANÁ SEGUROS está autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em 
seguros de danos e de pessoas em todas as regiões do País, conforme definido na legislação vigente. A 
Seguradora não tem ofertado seus produtos ao mercado desde 2010, quando da desfiliação do Convênio 
DPVAT. 
 
Sinistralidade dos Principais Ramos de Atuação 

O resultado de sinistro de 2012, refere-se a basicamente a Sinistros Judiciais principalmente dos ramos 
Seguro de Vida em Grupo -  45,9%, Responsabilidade Civil – 58,0%. 

 
b) Provisões Técnicas de Seguros 

As provisões técnicas de seguros são constituídas de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP - nº 162 de 26 de dezembro de 2006 e alterações 
posteriores. 
 

I - Seguros: 
 

• Provisão de Sinistros a Liquidar - Constituída com base nas notificações de sinistros, em valor 
suficiente para fazer face aos compromissos futuros; para determinação do valor provisionado dos 
sinistros em discussão judicial, os peritos reguladores e assessores jurídicos efetuam as avaliações 
com base na importância segurada e nas regulações técnicas, levando-se em conta a probabilidade 
de resultado desfavorável para a Seguradora. Considera também a expectativa do montante de 
ajustes, não individualizáveis, no valor da PSL (IBNER). Por exemplo: Reaberturas de sinistros já 
encerrados.  

 
• Provisão para Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) - Constituída em função do 

montante esperado de sinistros ocorridos em riscos assumidos na carteira e não avisados. 
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c)  Tabela de Desenvolvimento de Sinistros  

A PARANÁ SEGUROS encontra-se em run off de sua carteira desde 2004, ou seja, a companhia não tem 
qualquer tipo de novo contrato desde esse período. No próprio cálculo do Teste de Adequação dos 
Passivos, o fluxo de caixa de sinistro foi observado até o final do ano de 2004, pois não havia pagamentos 
de indenização com início de vigência posterior a dezembro de 2004. 
 
Os valores de prêmio ganho observados na empresa em períodos posteriores a 2004 são de operações de 
Convênio DPVAT e retrocessão, que são excluídos da análise. 
 
Assim, a análise de desenvolvimento dos sinistros para essa empresa não é válida, pois não atinge seu 
objetivo principal, que é verificar o comportamento das obrigações do grupo ao longo do tempo. No período 
analisado não há novos sinistros, apenas a reavaliação das estimativas de sinistros ocorridos no período em 
que a empresa ainda estava ativa. 
 
A Provisão de Sinistros a Liquidar judicial está composta da seguinte forma: 

  

As Provisões Técnicas de Seguros, estão detalhadas nos quadros abaixo:

Provisões Técnicas - Composição

30/06/2012 31/12/2011
Sinistros a Liquidar 11.829                  8.339                    
IBNR -                        3.336                    
Total 11.829                  11.675                  

Provisões Técnicas - Movimentação

30/06/2012 31/12/2011
Saldo Inicial 11.675                  15.064                  
(-) Pagamento de sinistros (220)                      (4.658)                   
(+) Sinistros Avisados (*) 779                       564                       
(+/-) Outras (constituição / reversão) (405)                      705                       
Saldo Final 11.829                  11.675                  

Ativos Oferecidos em Cobertura como Garantias das Provisões Técnicas

30/06/2012 31/12/2011
Provisões Técnicas 11.829                  11.675                  
(-) Fundos e Reservas Retidas IRB (964)                      (840)                      
(-) Depósitos Judiciais -                            (1.954)                   
(-) Resseguros (*) (840)                      (240)                      
Deduções (1.804)                   (3.034)                   
Montante a ser Garantido 10.025                  8.641                    
Títulos Públicos                        316                        301 
Cotas de Fundos de Investimentos - Renda Fixa                   10.010                     9.109 
Garantias das Provisões Técnicas 10.326                  9.410                    
Cobertura Excedente 301                       769                       

(*) Composto basicamente por Sinistros Judiciais.

(*) Conforme art. 5º da Resolução CNSP nº 162/08, as sociedades seguradoras poderão deduzir do total das provisões técnicas constituídas a
parcela de prêmios e de sinistros transferidas a terceiros em operações de resseguros e retrocessão.

Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas estão demonstrados no 
quadro abaixo:
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d) Teste de Adequação de Passivo 

Conforme instituído pela Circular SUSEP nº 410 de 22 de dezembro de 2010 e estabelecido no CPC 11 – 
Contrato de Seguros, a seguradora deverá realizar o Teste de Adequação de Passivos, confrontando o 
valor contabilizado de suas provisões técnicas com a estimativa corrente do fluxo de caixa projetado. 
Considerar na estimativa todos os fluxos de caixa relacionados ao negócio é o requisito mínimo para 
realização do teste de adequação. 
 
A SUSEP, por meio da Circular nº 446, de 04 de julho de 2012, suspendeu os efeitos, na apuração das 
demonstrações financeiras intermediárias referentes ao exercício de 2012, da Circular nº 410, de 22 de 
dezembro de 2010. A Administração, prezando pela adequada apresentação da posição financeira e dos 
resultados das operações, optou por realizar o Teste de Adequação de Passivo. 

 
As Premissas utilizadas no teste foram: 

 
a) Os critérios de agrupamento de riscos estão alinhados à Circular SUSEP nº 410/2010. 

 
b) A relevante estrutura a termos de taxa de juros livre de risco foi obtida da curva de títulos considerados 
sem risco de crédito disponíveis no mercado financeiro brasileiro e fixada conforme metodologia interna da 
companhia. 

 
c) A metodologia para teste de todos os produtos é baseada em projeção de fluxos de caixa. 
Especificamente para os produtos de seguros, os fluxos de caixa foram projetados utilizando o método 
conhecido como triângulo de chain ladder com periodicidade trimestral. 
 
O Teste de Adequação de Passivo não indicou insuficiência. 
 

e) Riscos das Operações de Seguros  

O Conglomerado Itaú Unibanco dispõe de comitês específicos, cuja atribuição é definir a administração dos 
recursos provenientes das Provisões Técnicas de Seguros de Danos e Pessoas, estabelecer diretrizes para 
administração destes recursos com objetivo de rentabilidade a longo prazo e definir modelos de avaliações, 
limites de risco e estratégias de alocação de recursos em ativos financeiros definidos. Tais foros são 
integrados não apenas por executivos e pelos responsáveis diretos pelo processo de gestão do negócio, 
mas igualmente por profissionais com funções de direção ou coordenação das áreas comerciais e 
financeiras. 

Efeito de Mudanças nas premissas atuariais 

Os seguros de danos são seguros de curta duração e as principais premissas atuariais envolvidas no 
gerenciamento e precificação de seus riscos são frequência de sinistros e severidade. Volatilidade acima do 
esperado em quantidade de sinistros e montante de indenizações pode resultar em perdas não esperadas.  

 
Os seguros de vida individual e previdência são produtos, em geral, de média ou longa duração e os 
principais riscos envolvidos no negócio podem ser classificados como risco biométrico, risco financeiro e 
risco comportamental. 

 
Risco biométrico refere-se a: i) aumento acima do esperado nas expectativas de longevidade em produtos 
com cobertura por sobrevivência (previdência, em sua maioria); ii) queda acima do esperado nas 
expectativas de mortalidade em produtos com cobertura por morte (seguros de vida, em sua maioria). 

  

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011
Saldo Inicial 89               106             6.187          9.618          
Novas constituições no período 5                 4                 848             143             
Baixa da provisão por êxito, alteração de estimativas ou probabilidades 12               10               (552)           (1.732)        
Alteração da provisão por atualização monetária e juros -             -             170             521             
Pagamentos efetuados no período 5                 11               (220)           (2.363)        
Saldo Final 77               89               6.433          6.187          

Quantidade Valor
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Produtos que oferecem uma garantia financeira predefinida em contrato carregam um risco financeiro 
intrínseco ao seu risco de subscrição, sendo esse risco considerado como risco de seguro.  

 
Risco comportamental refere-se ao aumento acima do esperado nas taxas de conversão em renda, 
resultando em aumento nas despesas com pagamento de benefícios de aposentadoria. 
As estimativas das premissas atuariais são baseadas na análise histórica da PARANÁ SEGUROS, 
benchmarks de mercado e na experiência do atuário. 

 
Foram efetuados testes de sensibilidade nos valores das estimativas correntes com base em variações nas 
principais premissas atuariais. Os resultados da análise de sensibilidade do TAP - Teste de Adequação dos 
Passivos foram os seguintes: 

 

 
   
f)  Resseguro 

As despesas e receitas originadas são registradas no período em que ocorrem observando assim o regime 
de competência não ocorrendo compensação de ativos e passivos relacionados de resseguro. As análises 
dos programas de resseguro são realizadas prevendo a necessidades atuais da companhia mantendo a 
flexibilidade necessária caso ocorram mudanças de estratégia da administração em resposta aos diversos 
cenários que esta possa estar exposta. 

 Ativos de Resseguro 

Os montantes apropriados como ativo de resseguro são direitos estimados a recuperar das resseguradoras 
decorrentes das perdas ocorridas. Tais ativos são avaliados segundo bases consistentes dos contratos de 
cessão de riscos, e para os casos de perdas efetivamente pagas são reavaliadas transcorridos 365 dias 
quanto a possibilidade de não recuperação destes, em casos de dúvidas tais ativos são reduzidos pela 
constituição de provisão para risco de créditos com resseguros. 

Resseguro Cedido 

A companhia cede, em “run off” de suas operações, prêmios de resseguros para cobertura de perdas sobre 
riscos subscritos aos seus segurados e estão em conformidade com os limites operacionais estabelecidos 
pelo órgão regulador. Além dos contratos proporcionais são também firmados contratos não proporcionais 
que transferem parte da responsabilidade à companhia resseguradora sobre perdas que se materializarão 
após um determinado nível de sinistros na carteira. Os prêmios de resseguro não proporcional são 
apropriados no grupo de despesas antecipadas e realizados no grupo de outras despesas operacionais de 
acordo com o diferimento pelo prazo de vigência do contrato seguindo o regime de competência diária. 

  

Premissas atuariais Bruto de Resseguros Líquido  de Resseguros

Cenário Base

 Cenário com acréscimo de 10 bp na Tx Juros Livre Risco                                     23 21                                   
 Cenário com decréscimo de 10 bp na Tx Juros Livre Risco                                   (23) (21)                                  

 Cenário com acréscimo de 5% nos Sinistros                                 (344) (661)                                
 Cenário com decréscimo de 5% nos Sinistros                                   344 311                                 
(*) Valores liquídos dos efeitos tributários.

30/06/2012
Impacto no Resultado e Patrimônio Líquido
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g)  Entidades Reguladoras 

As operações de Seguros são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pela 
Superintendência de Seguros Privados. Estas entidades são responsáveis pela regulamentação do 
mercado e conseqüentemente auxiliam na mitigação dos riscos inerentes do negócio. 

O CNSP é o órgão normativo das atividades de seguros do país, foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966. A principal atribuição do CNSP, na época da sua criação, era a de fixar as diretrizes e 
normas da política governamental para os segmentos de Seguros Privados, tendo posteriormente, com o 
advento da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, suas atribuições se estendido à Previdência Privada, no 
âmbito das entidades abertas. 

A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro e resseguro. 
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 
que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP, o IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades autorizadas a 
operar em seguros privados e as entidades de previdência privada aberta. 

h)  Capital para a Atividade de Seguros 

O CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados , acompanhando a tendência mundial de fortalecimento 
do Mercado segurador, divulgou em 06/12/2010 a Resolução CNSP nº 227 (que revogou as Resoluções nºs 
178 de 28/12/2007 e 200 de 16/12/2008), e no mesmo sentido a SUSEP emitiu a Circular nº 411 de 
22/12/2010. Os normativos dispõem sobre as regras de capital regulamentar exigido para autorização e 
funcionamento das sociedades seguradoras e previdência e as regras de alocação de capital provenientes 
do risco de subscrição para os diversos ramos de seguros. Em janeiro de 2011 entrou em vigor a Resolução 
CNSP nº 228 de 06/12/2010, que dispõe sobre os critérios de estabelecimentos do capital adicional 
baseado no risco de crédito das sociedades supervisionadas. 

  

I - Créditos das Operações com Resseguradoras - Movimentação

30/06/2012 31/12/2011
Saldo Inicial 2.074                    431                       
Sinistros a Recuperar 12                         1.613                    
Antecipação / Pagamentos ao Ressegurador -                        30                         
Saldo Final 2.086                    2.074                    

II - Provisões Técnicas- Sinistros de Resseguros

30/06/2012 31/12/2011
Saldo Inicial 240                       2.797                    
Sinistros Avisados 602                       992                       
Sinistros Pagos (2)                          (3.345)                   
Outras Constituições / Reversões -                        (204)                      
Saldo Final 840                       240                       
x
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Patrimônio Líquido Ajustado, Margem de Solvência e Capital Mínimo Requerido

30/06/2012 31/12/2011
Patrimônio Líquido 2.896.743      2.851.917   
Participação em Empresas Financeiras e não Financeiras - Nacional (2.731.251)     (2.696.596)  
Despesa Antecipada não relacionadas a Resseguro (56)                 -              
Patrimônio Líquido Ajustado 165.436         155.321      

Capital Base 15.000           15.000        
Capital Adicional de Risco de Subscrição 301                432             
Capital Adicional de Risco de Crédito 12.471           9.041          
Benefício da Correlação entre Risco (148)               (209)            
Capital de Risco 27.624           24.264        

Margem de Solvência (1) 4.600             9.512          

Capital Mínimo Requerido (2) 27.624           24.264        

Suficiência de Capital (3) 137.812         131.057      

(1) A Margem de solvência corresponde a suficiência do Ativo Líquido para cobrir montantes igual ou maior que os seguintes valores: 
a) 0,20 vezes do total da receita líquida de prêmios emitidos dos últimos doze meses;  b) 0,33 vezes a média anual do total de 
sinsitros retidos dos últimos trinta e seis meses.

O quadro abaixo,  demonstra o cálculo da suficiência de capital,  de acordo com as resoluções vigentes.

(2) O Capital Minimo Requerido é o maior valor entre a Margem de Solvência e o Capital de Risco.

(3) A Suficiência de Capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do  Patrimônio Líquido Ajustado, menos Capital Mínimo 
Requerido.

Receitas 01/01 a 
30/06/2012

01/01 a 
30/06/2011

Títulos de Renda Fixa 14                     15                     
Receitas com Depósitos e Fundos Retidos 132                   23                     
Outras Receitas 13.355              8.618                
Total 13.501              8.656                
Despesas
Atualização de Operações de Seguros 3                       1                       
Outras Despesas (800)                  (1.393)               
Total (797)                  (1.392)               
Resultado Financeiro 12.704              7.264                

c) Resultado Patrimonial - Totaliza R$ 104.067 (R$ 111.120 de 01/01 a 30/06/2011) e referem-se basicamente

ao Resultado de Equivalência Patrimonial de R$ 102.121 (R$ 111.120 de 01/01 a 30/06/2011) (Nota 8).

NOTA 6 - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Títulos e Créditos a Receber - Refere-se basicamente a Dividendos a Receber no montante de R$ 21.078 
(R$ 21.078 em 31/12/2011).

b) Resultado Financeiro
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01/01 a 
30/06/2012

01/01 a 
30/06/2011

119.107         118.913       
(47.643)         (47.565)        

40.850           44.448         
(21)                (217)             

(6.814)           (3.334)          
Outras Despesas Indedutíveis líquidas de Receitas não Tributáveis

II - As Despesas Tributárias estão representadas basicamente por PIS e COFINS. Em 30/06/2012 foi homologado
pela Receita Federal do Brasil crédito de Cofins no montante de R$ 4.008.

Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes (Nota 3d)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e Contribuição
Social decorrentes de:

Participações em Coligadas

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social

NOTA 7 - TRIBUTOS

a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições

I - Demonstração do cálculo com Imposto de Renda e Contribuição Social

Resultado Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social
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b) Tributos Diferidos

ATIVO
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias 155                -                 -                 155                
Provisões para Passivos Contingentes 4.227 (25) 138 4.340

Ações Cíveis 210                (24)                 14                  200                
Ações Trabalhistas 54                  -                 1                    55                  
Fiscais e Previdenciárias 3.963             (1)                   123                4.085             

Outros 295                (42)                 190                443                
Total (*) 4.677             (67)                 328                4.938             

PASSIVO
Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e Passivos Contingentes 1.786             -                 50                  1.836             
Reserva de Reavaliação 64                  -                 64                  
Outros 917                -                 69                  986                
Total 2.767             -                 119                2.886             
TOTAL LÍQUIDO (Nota 7c) 1.910             (67)                 209                2.052             

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários no montante de R$ 15.348 (R$ 4.934 em 31/12/2011).

DESCRIÇÃO 31/12/2011 Realização / 
Reversão Constituição 30/06/2012
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As principais natureza são descritas a seguir: 

• PIS e COFINS – R$ 8.495 - Anterioridade nonagesimal e Irretroatividade: pleiteamos o afastamento das 
Emendas Constitucionais 10/96 e 17/97 dado o princípio da anterioridade e irretroatividade, visando 
recolhimento pela Lei Complementar 07/70. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza 
R$ 2.832. 

  

c) Estimativa de Realização dos Créditos Tributários

Diferenças 
Temporárias %

2012 496                     10% (1.007)                 35% (511)                    -25%
2013 169                     3% (654)                    23% (485)                    -24%
2014 2.406                  49% (1.225)                 42% 1.181                  58%
2015 19                       0% -                      0% 19                       1%
2016 7                         0% -                      0% 7                         0%

Acima de 2016 1.841                  37% -                      0% 1.841                  90%
Total 4.938                  100% (2.886)                 100% 2.052                  100%

Valor Presente (*) 4.131                   (2.665) 1.466                  

%

As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas,
taxas de câmbio, taxas de juros, volume de operações financeiras e tarifas de serviços, entre outros, que
podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição
social em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além
de aspectos societários. Portanto, recomendamos que a evolução da realização dos créditos tributários
decorrentes das diferenças temporárias não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.

Não existem impostos diferidos ativos e passivos não reconhecidos.

A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários e da Provisão para Impostos e
Contribuições Diferidos existentes em 30/06/2012, de acordo com a expectativa de geração de lucros
tributáveis  futuros,  com  base  no histórico de rentabilidade e em estudo técnico de viabilidade, são:

 (*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.

Créditos Tributários Provisão para 
Impostos e 

Contribuições 
Diferidos

Tributos 
Diferidos 
Líquidos

%

d)

01/01 a 
31/12/2011

Obrigação Legal Contingência Total Total
Saldo Inicial                   12.342                   24.808                   37.150                   33.328 
Atualização/Encargos                        243                        524                        767                     3.641 
Movimentação do Período Refletida no Resultado - Constituição                           -                            17                          17                        181 

Constituição                           -                            17                          17                        417 
Reversão                           -                             -                             -                         (236)

Saldo Final (*)                   12.585                   25.349                   37.934                   37.150 

01/01 a 
31/12/2011

Obrigação Legal Contingência Total Total
Saldo Inicial                   10.669                   13.313                   23.982                   24.293 
Apropriação de Rendas                        152                        334                        486                     1.190 
Movimentação no Período                       (170)                           -                         (170)                    (1.501)
   Novos Depósitos                           -                             -                             -                              1 
   Levantamentos Efetuados                       (170)                           -                         (170)                       (974)
   Conversão em Renda                           -                             -                             -                         (528)
Outros                           -                           (32)                         (32)                           -   
Saldo Final (*)                   10.651                   13.615                   24.266                   23.982 

Outros Débitos - Provisões Judiciais - Passivos constituídos pelo valor integral em discussão conforme abaixo:

Depósitos Judiciais
01/01 a 30/06/2012

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais no valor de R$ 38.575 ( R$ 37.931 em 31/12/2011).

Provisões
01/01 a 30/06/2012

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Depósitos Judiciais e Fiscais no valor de R$ 35.117 (R$ 34.618 em 31/12/2011).
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A PARANÁ SEGUROS, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer 
outros processos administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas 
operações. 

Não são reconhecidos contabilmente os valores envolvidos em Ações Fiscais e Previdenciários de perda 
possível no montante de R$ 17.399, sendo a principal natureza descrita a seguir: 

•  IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Usufruto de Cotas e Ações - R$ 16.291: discutimos o correto tratamento 
contábil e tributário do valor recebido pela constituição onerosa do usufruto. 

Os ativos dados em garantia de contingências são relativos a processos de passivos contingentes e estão 
vinculados ou depositados, sendo o montante dos Depósitos em Garantia R$ 7.854 (R$ 7.697 em 31/12/2011). 
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NOTA 8 - INVESTIMENTOS

 Saldo em
 31/12/2011 

 Resultado de 
Participação 

em Coligadas e 
Controladas 

 Dividendos Pagos 

 Ajuste de 
Títulos

 e Valores 
Mobiliários 

 de Controladas 

 Saldo em
 30/06/2012 

 Resultado de 
Participação 

em Coligadas e 
Controladas de 

01/01 a 
30/06/2011 

Financeiras 1.180.057      45.140                             (43.163)                       (322)                    1.181.712          44.044                   
    Companhia de Seguros Gralha Azul   912.734         36.781                             (43.163)                       (322)                    906.030 37.371                   
   Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil 267.323         8.359                               -                                  -                          275.682 6.673                     

 Não Financeiras - Intrag - Part Administração e Participações Ltda. 1.516.539      56.981                             (23.805)                       (176)                    1.549.539 67.076                   
TOTAL GERAL 2.696.596      102.121                           (66.968)                       (498)                    2.731.251          111.120                 

 Lucro Líquido do 
Período 

 Participação no 
Capital Votante 

(%) 

 Participação no 
Capital Social 

(%) 
Ordinárias Cotas

Financeiras
    Companhia de Seguros Gralha Azul  555.916 906.030                     36.781                      33.914.241.564  -              99,99% 99,99%
   Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil 2.030.000 3.024.554                  91.717                      500.000.000       -              9,11% 9,11%

 Não Financeiras - Intrag - Part Administração e Participações Ltda. 5.950.679 6.886.398 253.236 -                          18.743.649 22,50% 22,50%

Capital  Patrimônio
 Líquido 

 Nº de Ações de Propriedade 
da

PARANÁ SEGUROS 
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NOTA 9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
a) Capital Social - O capital social é representado por 3.435.675.237 ações ordinárias escriturais, sem valor 

nominal. 
       
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo 

obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, 
conforme disposto no Estatuto.  

 
Em 16/03/2012, conforme Reunião da Diretoria, foi liberado e pago dividendos extraordinários no montante 
de R$ 0,019491 por ação, perfazendo o total de R$ 66.968. 
 

c) Reservas 
 
 

 
NOTA 10 - PARTES RELACIONADAS 

a) As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais 
de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade, e referem-se basicamente 
a Rendas de Aluguéis no montante de R$ 2.045 (R$ 1.926 de 01/01 a 30/06/2011) com o Itaú Unibanco 
S.A. registrado em Resultado Patrimonial e despesa com o Convênio de Rateio de Custos Comuns do 
Conglomerado Itaú Unibanco de R$ 7 (R$ 16 de 01/01 a 30/06/2011) em função da utilização da estrutura 
comum, registrado em Despesas Administrativas. 

 
b) Remuneração do Pessoal Chave da Administração - Os honorários atribuídos aos Administradores da 

PARANÁ SEGUROS são efetuados pelo controlador Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO). 

NOTA 11 – GERENCIAMENTO DE RISCO  
 
Risco de Mercado 
 
O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado 
de posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação 
cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities). 
 
A gestão de riscos de mercado é o processo pelo qual a instituição monitora e controla os riscos de variações 
nas cotações de mercado dos instrumentos financeiros, objetivando a otimização da relação risco-retorno, 
valendo-se de estrutura de limites, modelos e ferramentas de gestão adequadas. 
 
O controle do risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes da carteira pertencente a 
PARANÁ COMPANHIA DE SEGUROS e os processos e controles relevantes relacionados. 
 
O processo de gerenciamento de riscos de mercado do Itaú Unibanco ocorre dentro da governança e 
hierarquia de comissões e limites aprovados especificamente para este fim, e cobre desde o acompanhamento 
de indicadores agregados de risco até limites granulares, garantindo efetividade e cobertura de controle. Estes 
limites são dimensionados avaliando-se os resultados projetados do balanço, o tamanho do patrimônio e o 
perfil de risco de cada veículo legal, sendo definidos em termos das medidas de risco utilizadas na gestão. Os 
limites são monitorados diariamente e os excessos são reportados e discutidos nas comissões competentes. 
 
  

30/06/2012 31/12/2011
Reservas de Capital                   32.244                   32.244 
   Opções por Incentivos Fiscais                     8.081                     8.081 
   Outras Reservas de Capital                   24.163                   24.163 
Reservas de Lucros              1.423.366              1.379.198 
   Legal                   96.076                   90.461 
   Estatutárias              1.327.290              1.288.737 
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A estrutura de limites é estabelecida e aprovada pela Comissão Superior de Políticas de Risco (CSRisc), após 
discussões e deliberações da Comissão Superior de Tesouraria Institucional (CSTI) sobre métricas e limites de 
risco de mercado. 
 
As análises do risco de mercado são realizadas com base nas seguintes métricas: 
 

• Valor em Risco (VaR - Value at Risk): medida estatística que quantifica a perda econômica potencial 
máxima esperada em condições normais de mercado, considerando horizonte de tempo e intervalo de 
confiança definidos; 

• Perdas em Cenários de Estresse (Teste de Estresse): técnica de simulação para avaliação do 
comportamento dos ativos e passivos da carteira quando diversos fatores de risco são levados a 
situações extremas de mercado (baseadas em cenários prospectivos); 

• Sensibilidade (DV01 – Delta Variation Risk): em relação às operações de seguros, impacto no valor de 
mercado dos fluxos de caixa, quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base a.a. nas taxas de 
juros atuais. 

 
O documento que detalha as diretrizes estabelecidas pela política interna de controle de risco de mercado pode 
ser visualizado no site www.itau-unibanco.com.br/ri, na seção Governança Corporativa, Regulamentos e 
Políticas, Relatório de Acesso Público - Risco de Mercado. 

 
Risco de Liquidez 
 
Risco de liquidez é definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - 
"descasamentos" entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da 
instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. 
 
Políticas e Procedimentos 
 
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa 
e dificuldades em honrar os vencimentos a pagar. 
 
Além disso, a instituição estabelece diretrizes e limites cujo cumprimento é analisado periodicamente em 
comitês técnicos e que visam a garantir uma margem de segurança adicional às necessidades mínimas 
projetadas. As políticas de gestão de liquidez e os limites associados são estabelecidos com base em cenários 
prospectivos revistos periodicamente e nas definições da Comissão Superior de Tesouraria Institucional - 
Liquidez.  
 
Estes cenários podem ser revistos pontualmente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações 
atípicas de mercado ou decorrentes de decisões estratégicas da instituição. 
 
A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez está disponível no endereço:  
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/HTML/port/governanca/politica_liquidez.htm 
 
Risco de Crédito 
 
Em relação às operações de resseguro, faz parte da política interna não haver concentração excessiva em um 
único ressegurador. Adicionalmente observamos as determinações da SUSEP quanto aos resseguradores que 
operamos, notadamente, o item “classificação de solvência, emitida por agência classificadora de risco”, com 
os seguintes níveis mínimos: 
 
Agência Classificadora de Riscos Nível Mínimo Exigido 
Standart & Poors BBB- 
Fitch BBB- 
Moody's Baa3 
AM Best B+ 
 
Risco de Subscrição 
 
O risco de subscrição é o risco oriundo de uma situação econômica adversa que contraria tanto as 
expectativas da sociedade seguradora no momento da elaboração de sua política de subscrição quanto às 
incertezas existentes na estimação das provisões. 
  

http://www.itau-unibanco.com.br/ri�
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/HTML/port/governanca/politica_liquidez.htm�
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Estrutura de Gerenciamento do Risco de Subscrição 
 

• Controle Centralizado do Risco de Subscrição 

O controle dos riscos da seguradora é realizado de forma centralizada pela Área Executiva Independente 
Responsável pelo Controle de Riscos, ao passo que a gestão é de responsabilidade das Unidades de 
Negócio Expostas ao Risco de Subscrição e da Área de Gestão de Riscos da Seguradora. 

 
• Gestão Descentralizada do Risco de Subscrição 

A gestão do risco de subscrição é responsabilidade da Área de Negócios sendo coordenada pela Área 
de Gestão de Riscos da Seguradora com participação da Área Atuarial Institucional e Unidades e 
Gestores de Produtos. Estas unidades, em suas operações diárias, assumem risco tendo em vista a 
rentabilidade dos seus negócios. 
 

Papéis e Responsabilidades 
 
 

I- Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos 
 
Cumpre a esta área gerar condições para:  

 
• Validação e controle dos modelos de risco de subscrição; 

• Controle e avaliação das alterações nas políticas da atividade de Seguros; 

• Acompanhamento do desempenho das carteiras de Seguros; 

• Desenvolvimento de modelos de risco de subscrição; 

• Avaliação do risco dos produtos, em sua criação e de maneira recorrente, de Seguros; 

• Definição e publicidade da estrutura de Gerenciamento de Risco de Subscrição; 

• Adoção de políticas de remuneração que não incentivem comportamentos incompatíveis com um 
nível de risco considerado prudente nas políticas e estratégias de longo prazo estabelecidas pela 
instituição. 
 

II- Área Executiva Responsável por Risco Operacional e Eficiência 
 

• Responsável pela definição dos métodos para identificação, avaliação, monitoramento, controle e 
mitigação do Risco Operacional; 

• Reporte tempestivo dos principais pontos de ocorrências de riscos operacionais à Área Executiva 
Independente Responsável pelo Controle de Riscos; 

• Atendimento às demandas do Banco Central do Brasil e demais órgãos supervisores brasileiros 
referentes à gestão de risco operacional, bem como o monitoramento da aderência das unidades e 
Áreas de Controle do Itaú Unibanco, sob a coordenação da Área de Compliance Legal, à 
regulamentação dos órgãos supervisores locais.  
 

III- Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição 
 

• Aplicar e/ou enquadrar os produtos às exigências da Área Executiva Independente Responsável pelo 
Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da Seguradora; 

• Atender às solicitações da área Executiva independente responsável pelo Controle de Riscos, 
elaborando ou fornecendo bases de dados e informações para a elaboração de relatórios gerenciais 
ou estudos específicos, quando disponíveis. 

• Garantir a qualidade das informações utilizadas nos modelos de probabilidade de sinistro e das 
perdas em caso de sinistro; 

• Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento para modelagem da Área 
Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da 
Seguradora. 
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IV- Área de Resseguros 
 

• Definir políticas de acesso aos mercados de resseguro, regulamentando as operações de 
Subscrição alinhadas com as avaliações de crédito e subscrição da Área Executiva Independente 
Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da Seguradora. 

• Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento para modelagem da Área 
Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da 
Seguradora. 

• Envio dos relatórios gerenciais à Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos 
e à Área de Gestão de Riscos da Seguradora; 

• Garantir atualização, alcance, abrangência, acurácia e tempestividade das informações relativas ao 
resseguro. 

 
V- Área de Gestão de Riscos da Seguradora 

 
• Elaborar políticas e procedimentos de subscrição que abordem todo o ciclo de subscrição; 
• Elaborar os indicadores estratégicos, informando os eventuais desajustes às alçadas superiores; 
• Envio dos relatórios gerenciais à Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de 

Riscos; 
• Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 

e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento e modelagem da Área Executiva 
Independente Responsável pelo Controle de Riscos. 

• Monitorar os riscos incorridos das Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição; 
• Reportar, com qualidade e celeridade, as informações requeridas sob sua responsabilidade aos 

Órgãos Reguladores Brasileiros. 
 

VI- Área Atuarial 
 

• Desenvolver e aperfeiçoar modelos de Provisões e Reservas e encaminhá-los, devidamente 
documentados, à Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e à Área de 
Gestão de Riscos da Seguradora. Envio dos relatórios gerenciais à Executiva Independente 
Responsável pelo Controle de Riscos; 

• Garantir o alcance, abrangência, acurácia e tempestividade das informações relativas às operações 
demandadas devidamente conciliadas contabilmente; 

• Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento e modelagem da Área Executiva 
Independente Responsável pelo Controle de Riscos. 
 

VII- Área de Controles Internos 
 

• Verificar regularmente a adequação do sistema de controles internos; 
• Conduzir revisões periódicas do processo de risco da atividade de Seguros e para assegurar sua 

integridade, precisão e razoabilidade. 
 

VIII- Auditoria Interna 
 

• Efetuar verificações independentes e periódicas quanto à efetividade do processo de controle do 
risco da atividade de Seguros, de acordo com as orientações do Comitê de Auditoria. 
 

A administração da empresa trabalha em conjunto com o gestor de investimentos com o objetivo de assegurar 
que os ativos garantidores dos produtos de longo prazo, com retornos mínimos garantidos, sejam geridos de 
acordo com as características do seu passivo visando o seu equilíbrio atuarial e a solvência no longo prazo.  

Anualmente a empresa elabora mapeamento detalhado dos passivos dos produtos de longo prazo que resulta 
em fluxos de pagamento de benefícios futuros projetados. Esse mapeamento é feito sob pressupostos 
atuariais. 
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O gestor de investimentos, de posse dessa informação, utiliza modelos de Asset Liability Management para 
encontrar a melhor composição de carteira de ativos que permita neutralizar os riscos contidos nesse tipo de 
produto, considerando a sua viabilidade econômico-financeira no longo prazo. As carteiras de ativos 
garantidores são rebalanceadas periodicamente em função das oscilações de preço no mercado de ativos, das 
necessidades de liquidez da empresa e das alterações nas características do passivo. 

 
NOTA 12 –  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 118, de 22/12/2004, do CNSP, a PARANÁ 
SEGUROS, aderiu ao Comitê de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por 
intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. O resumo do relatório do referido Comitê foi 
divulgado em conjunto com as Demonstrações Financeiras da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. 
 


