
 
 
 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  JUNHO DE 2012 
  
 
Senhores Acionistas, 
 

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras 
Intermediárias da Companhia de Seguros Aliança do Brasil relativas ao 
semestre findo em 30 de junho de 2012, elaboradas na forma da legislação 
societária e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
acompanhadas do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e do Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 
Intermediárias.  

No primeiro semestre de 2012, a Seguradora apresentou prêmios emitidos 
líquidos de R$ 1.773,3 milhões e lucro líquido de R$ 255,1 milhões, 
representando, respectivamente, incrementos de 33,91% e de 20,1% sobre o 
mesmo período do ano anterior. 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2011, os 
Acionistas deliberaram o pagamento de dividendos intermediários no valor de 
R$ 541.249 mil e entesouramento de ações no montante de R$ 8.751 mil. 

Em atendimento à Circular SUSEP 430/2012, a Seguradora declara deter, na 
 

R$ 813,3 milhões, considerando ter capacidade financeira para tal, de forma 
que manifesta a intenção de observar os prazos de resgate originais dos 
mesmos. 

Os Grupos Banco do Brasil e MAPFRE celebraram Acordo de Parceira para a 
formação de aliança estratégica nos segmentos de seguros de pessoas, ramos 
elementares e veículos, pelo prazo de 20 anos. 

Em 30 de junho de 2011, foram realizadas as Assembleias Gerais 
Extraordinárias para a criação de duas Sociedades Holdings, através das quais 
se estabeleceu a parceria entre o Banco do Brasil e o Grupo MAPFRE, dando 
origem ao GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE: 
 
a) BB MAPFRE SH1 Participações S.A., com foco de atuação nos segmentos 

de seguros de pessoas, imobiliário e rural, sociedade que controla esta 
Companhia. 
 

b) MAPFRE BB SH2 Participações S.A., com atuação nos segmentos de 
seguros de danos, incluídos os seguros de veículos e excluídos os seguros 
imobiliário e rural. 

  



 
 
 
A Diretoria prevê trajetória de crescimento nos segmentos em que a 
Seguradora opera, aproveitando, em virtude do Acordo de Parceria 
mencionado, a experiência e a especialização das redes comerciais da 
MAPFRE e do Banco do Brasil, maximizando, desta forma, as sinergias 
operacional e comercial das unidades de negócio e promovendo constantes 
melhorias nos níveis de serviços prestados aos clientes. 
 
Agradecemos aos nossos acionistas, corretores, parceiros, clientes e 
segurados a confiança em nós depositada. Aos nossos profissionais, o 
reconhecimento pela dedicação e qualidade dos trabalhos realizados. 
 

São Paulo, 27 de agosto de 2012. 

A Diretoria 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 







Nota 30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Circulante 2.509.541 1.987.384

Dispon vel 59.853 44.814
Caixa e bancos 59.853 44.814

Aplica es 5 1.223.523 1.073.399

Cr ditos das opera es com seguros e resseguros 642.902 341.266
Pr mios a receber 7 439.549 294.539
Opera es com seguradoras 4.994 9.642
Opera es com resseguradoras 8 183.521 26.384
Outros cr ditos operacionais 14.838 10.701

Ativos de resseguro - provis es t cnicas 283.801 175.481

T tulos e cr ditos a receber 123.214 209.076
T tulos e cr ditos a receber 23 47.044 64.521
Cr ditos tribut rios e previdenci rios 19 63.397 128.218
Outros cr ditos 12.773 16.337

Outros valores e bens 138 188
Bens a venda 138 188

Despesas antecipadas 3.350 2.376

Custos de aquisi o diferidos 12 172.760 140.784
Seguros 172.760 140.784

Ativo n o circulante 2.015.342 1.732.224

Realiz vel a longo prazo 1.982.617 1.703.176

Aplica es 5 949.957 939.052

Cr ditos das opera es com seguros e resseguros 133.611 -                                         
Pr mios a receber 7 133.611 -                                         

Ativos de resseguro - provis es t cnicas 16.169 14.910

T tulos e cr ditos a receber 689.891 658.248
Cr ditos tribut rios e previdenci rios 19 86.516 83.245
Dep sitos judiciais e fiscais 16 603.375 575.003

Custos de aquisi o diferidos 12 192.989 90.966
Seguros 192.989 90.966

Investimento 4.072 4.086
Participa es socit rias 4.067 4.081
Outros investimentos 5 5

Imobilizado 9 16.862 16.262
Im veis de uso pr prio 1.716 1.801
Bens m veis 15.126 14.436
Outras imobiliza es 20 25

Intang vel 10 11.791                               8.700                                 
Outros intang veis 11.791 8.700

4.524.883 3.719.608Total do ativo

As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras intermedi rias.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN A DO BRASIL
BALAN OS PATRIMONIAIS 

30 DE JUNHO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO 2011
(Em milhares de Reais)

Ativo



Nota 30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011

Circulante 2.107.246 1.715.963

Contas a pagar 171.595 286.988
Obriga es a pagar 25.042 16.220
Impostos e encargos sociais a recolher 514 3.505
Encargos trabalhistas 7.054 4.989
Impostos e contribui es 138.985 262.274

D bitos de opera es com seguros e resseguros 479.218 281.844
Pr mios a restituir 45.297 48.050
Opera es com seguradoras 3.973 1.171
Opera es com resseguradoras 8 188.841 135.612
Corretores de seguros e resseguros 23 145.259 65.494
Outros d bitos operacionais 23 95.848 31.517

Dep sitos de terceiros 11 42.299 5.837

Provis es t cnicas - seguros 12 1.414.134 1.141.294
Danos 660.171 537.878
Pessoas 753.963 603.416

Passivo n o circulante 1.605.611 1.267.257

Contas a pagar 2.069 371

Provis es t cnicas - seguros 12/15 1.092.428 771.857
Danos 75.871 70.879
Pessoas 1.016.557 700.978

Outros d bitos 511.114 495.029
Provis es judiciais 16 511.114 495.029

Patrim nio l quido 812.026 736.388
Capital social 17 380.482 380.482
Reservas de capital 1.283 1.283
Reservas de lucros 180.817 362.817
Ajustes com t tulos e valores mobili rios 3.104 557
Lucros acumulados 255.091 -                                                   
(-) A es em tesouraria (8.751) (8.751)

Total do passivo 4.524.883 3.719.608

As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras intermedi rias.

Passivo

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN A DO BRASIL
BALAN OS PATRIMONIAIS 

30 DE JUNHO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO 2011
(Em milhares de Reais)



Nota 30 de junho de 2012 30 de junho de 2011

Pr mios emitido 18b 1.773.381 1.324.515
(-) Varia es de provis es t cnicas de pr mios (410.753) (133.153)
(=) Pr mios ganhos 1.362.628 1.191.362
(+) Receita com emiss o de ap lice 3.648 2.914
(-) Sinistros ocorridos 18c (651.117) (388.719)
(-) Custos de aquisi o 18d (349.487) (283.011)
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais (87.269) (166.478)
(+) Resultado com resseguro 18f 116.753 (41.523)

(+) Receita com resseguro 218.541 50.720
           (-) Despesas com resseguro (101.788) (92.243)
(-) Despesas administrativas 18g (55.706) (44.254)
(-) Despesas com tributos 18h (37.687) (38.912)
(-) Resultado financeiro 18i 86.856 82.889
(-) Resultado patrimonial 89 3.747
(=) Resultado operacional 388.708 318.015
(+) Ganhos ou perdas com ativos n o correntes 50 0
(=) Resultado antes dos impostos e participa es 388.758 318.015
(-) Imposto de renda 19a (70.759) (56.599)
(-) Contribui o social 19a (58.464) (46.802)
(-) Participa es sobre o resultado (4.444) (2.231)
(=) Lucro l quido 255.091 212.383
(/) Quantidade de a es 645.238                                        645.238                                      
(=) Lucro l quido por a o 0,395 0,329                                          

As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras intermedi rias.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN A DO BRASIL
DEMONSTRA ES DE RESULTADO

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais, exceto lucro l quido por a o)



Companhia de Seguros Alian a do Brasil

Demonstra es do resultado  abrangente
Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

30 de junho de 2012 30 de junho de 2011

Lucro l quido do semestre 255.091 212.383

Outros resultados abrangentes 2.547                             (395)                               
Varia o l quida no valor justo de ativos financeiros dispon veis para venda 4.245                             (658)                               
Imposto de renda e contribui o social sobre resultados abrangentes (1.698)                            263                                

Resultado abrangente do semestre, l quido dos impostos 257.638                         211.988                         

Resultado abrangente do semestre atribu vel aos:
Acionistas da empresa controladora 257.638                         211.988                         

As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras intermedi rias.



(-) A es em 
tesouraria Reserva legal Reserva de lucros

Saldo em 31 de dezembro de 2010 249.236                -                        1.283                    49.847                        568.568                               25 -                                      868.959                
Aumento de capital:

Portaria Susep no. 1212  de 25/05/2011 131.246                -                            -                           -                                  (131.246)                              -                                        -                            
Resgate de a es (vide nota 1) -                            -                            -                           -                                  (104.034)                              -                                        (104.034)               
T tulos e valores mobili rios -                            -                            -                           -                                  -                                          (395)                                   (395)                      
Juros sobre o capital pr prio pagos (4.420)                                 (4.420)                   
Lucro l quido do semestre -                            -                            -                           -                                  -                                          212.383                               212.383                
Saldo em 30 de junho de 2011 380.482                -                            1.283                    49.847                        328.868                               (370)                                   212.383                               972.493                
Saldo em 31 de dezembro de 2011 380.482                (8.751)                   1.283                    76.026                        286.791                               557                                    -                                          736.388                
Dividendos dliberados - AGO de 30/03/2012 -                            -                            -                           -                                  (182.000)                              -                                        -                                          (182.000)               
T tulos e valores mobili rios -                            -                            -                           -                                  -                                          2.547                                 -                                          2.547                    
Lucro l quido do semestre -                            -                            -                           -                                  -                                          -                                        255.091                               255.091                
Saldo em 30 de junho de 2012 380.482                (8.751)                   1.283                    76.026                        104.791                               3.104                                 255.091                               812.026                

As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras intermedi rias.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN A DO BRASIL
DEMONSTRA ES DAS MUTA ES DO PATRIM NIO L QUIDO

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

Capital Social
Reservas de 

capital

Reservas de lucros
Ajustes com t tulos e 
valores mobili rios Lucros acumulados Total



ATIVIDADES OPERACIONAIS 30 de junho de 2012 30 de junho de 2011
Recebimentos de pr mios de seguro, contribui es de previdencia e taxas de gest o e outras 1.538.477                  1.307.730                          
Recupera es de sinistros e comiss es 46.295                       4.386                                 
Outros recebimentos operacionais 14.375                       9.346                                 
Pagamentos de sinistros e comiss es (774.384)                   (609.767)                            
Pagamentos de sinistros (421.866)                   
Pagamentos de comiss es (352.518)                   
Repasses de pr mios por cess o de riscos (140.310)                   (62.596)                              
Pagamentos de despesas com opera es de seguros e resseguros (3.956)                       (3.323)                                
Pagamentos de despesas e obriga es (82.306)                     (69.257)                              
Pagamento de indeniza es e despesas em processos judiciais (18.569)                     (18.925)                              
Outros pagamentos operacionais (79.229)                     (734)                                   
Recebimentos de Juros e Dividendos -                            6.848                                 
Constitui o de Dep sitos Judiciais (3.875)                       (14.843)                              
Resgates de Dep sitos Judiciais -                            6.916                                 
Pagamentos de Participa es nos Resultados (3.406)                       (2.231)                                
Caixa Gerado pelas Opera es 493.112                     553.550                             
Impostos e Contribui es Pagos: (246.335)                   (166.170)                            
Juros Pagos 7                                
Investimentos financeiros:

Aplica es (1.409.977)                (723.935)                            
Vendas e resgates 1.365.914                  351.308                             
Rendimentos recebidos

Caixa L quido Gerado nas Atividades Operacionais 202.721                     14.753                               
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:

Investimentos -                            
Imobilizado (3.021)                       (1.079)                                
Intang vel (2.766)                       (3.867)                                
Diferido -                            

Caixa L quido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (5.787)                       (4.946)                                
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribui o de Dividendos e Juros sobre o Capital Pr prio (182.000)                   (3.757)                                
Outros 105                            
Caixa L quido Consumido nas Atividades de Financiamento (181.895)                   (3.757)                                
Aumento L quido de Caixa e Equivalentes de Caixa 15.039                       6.050                                 
Caixa e Equivalentes de Caixa no In cio do semestre 44.814                       17.812                               
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do semestre 59.853                       23.862                               
Aumento L quido de Caixa e Equivalentes de Caixa 15.039                       6.050                                 

RECONCILIA O ENTRE LUCRO L QUIDO E O FLUXO DE CAIXA L QUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
30 de junho de 2012 30 de junho de 2011

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro l quido do semestre 255.091                     212.383                             
Ajustes para:
  Deprecia es e amortiza es 2.512                         2.422                                 
  Resultado na venda de imobilizado (50)                            -                                     
  Provis o para risco de cr dito 3.958                         2.174                                 
  Resultado de equival ncia -                            234                                    
Varia o nas contas patrimoniais: -                            
Aplica es (161.029)                   (493.416)                            
Cr ditos das opera es de seguros e resseguros (435.247)                   (110.020)                            
Ativos de resseguro - provis es t cnicas (109.579)                   (10.514)                              
T tulos e cr ditos a receber 54.219                       19.515                               
Outros valores e bens 50                              89                                      
Despesas antecipadas (974)                          (1.104)                                
Custos de aquisi o diferidos (133.999)                   (28.117)                              
Contas a pagar (118.110)                   (19.875)                              
D bitos de opera es com seguros e resseguros 197.374                     167.725                             
Dep sitos de terceiros 36.462                       22.317                               
Provis es t cnicas - seguros 593.411                     240.805                             
Outros d bitos 16.085                       10.529                               
Aumento de capital na investida -                            -                                     
Juros sobre o capital pr prio -                            -                                     
Varia o de ajustes de TVM (PL) 2.547                         (394)                                   
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais 202.721                     14.753                               

As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras intermedi rias.

DEMONSTRA ES DOS FLUXOS DE CAIXA
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN A DO BRASIL

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Companhia de Seguros Alian a do Brasil (doravante referida tamb m como Companhia ),  uma sociedade an nima de capital fechado, sediada em 
S o Paulo, autorizada pela Superintend ncia de Seguros Privados - SUSEP a operar em todos os ramos de seguros em todo o territ rio nacional e atua 
com os ramos riscos de pessoas, seguros rurais e seguro habitacional. A Companhia est  sediada na Avenida das Na es Unidas, 11711, 21  andar, 
S o Paulo e cadastrada no CNPJ sob o n  28.196.889/0001-43. A Companhia, no desenvolvimento de suas atividades, atua de forma integrada com o 
Banco do Brasil (doravante referido tamb m como BB ) e empresas a ele ligadas, mantendo com essas empresas algumas opera es, as quais est o 
detalhadas na Nota Explicativa 20. 
 
Em 5 de maio de 2010 o Banco do Brasil (BB) firmou acordo de parceria com o Grupo MAPFRE, por meio da BB Seguros Participa es S.A. (subsidi ria 
integral do BB) e da MAPFRE Brasil Participa es S.A., para atua o conjunta em certos segmentos do mercado segurador. 
 
Em decorr ncia do processo de prepara o do Grupo Banco do Brasil para a parceria com a MAPFRE, foi transferida a titularidade das a es que a 
Companhia possu a da Alian a do Brasil Seguros S.A. para a Alian a REV Participa es S.A. (anteriormente denominada BB Alian a REV Participa es 
S.A.), referida tamb m como Alian a REV, atrav s de resgate das a es da Companhia possu das pela Alian a Participa es S.A. (anteriormente 
denominada BB Alian a Participa es S.A.), referida tamb m como Alian a Participa es.  
 
Em 30 de junho de 2011 a parceria entre o Banco do Brasil e o Grupo MAPFRE foi concretizada, dando origem ao GRUPO SEGURADOR BANCO DO 
BRASIL E MAPFRE, representado por duas Sociedades Holdings, conforme composi o acion ria abaixo: 
 
a) BB MAPFRE SH1 Participa es S.A., com foco de atua o nos segmentos de seguros de pessoas, imobili rio e rural. 
b) MAPFRE BB SH2 Participa es S.A., com atua o nos segmentos de seguros de danos, inclu dos os seguros de ve culos e exclu dos os seguros 

imobili rio e rural. 
 

Em 30 de junho de 2012 o Grupo apresentava a estrutura abaixo, cujo controle acion rio foi aprovado pela Portaria Susep n  4.676 de 25 de junho de 
2012. 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)
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Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

2. ELABORA O E APRESENTA O DAS DEMONSTRA ES FINANCEIRAS 
 
a) Declara o de conformidade 

 
As demonstra es financeiras intermedi rias foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP 430/12, de 5 de mar o de 2012, com efeitos 
retroativos a partir de 1  de janeiro de 2012, e os pronunciamentos t cnicos, as orienta es e as interpreta es emitidas pelo Comit  de Pronunciamentos 
Cont beis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante denominadas pr ticas cont beis adotadas no Brasil 
aplic veis s institui es autorizadas a funcionar pela SUSEP , sendo 2011, portanto, o primeiro ano de ado o integral dos CPCs homologados pela 
SUSEP. A circular SUSEP 430/12 revoga a circular SUSEP 424/11. 
 
Conforme anexo III da circular SUSEP no 430/12, a demonstra o de fluxo de caixa (DFC), est  sendo divulgada pelo m todo direto. 
 
Essas demonstra es financeiras intermedi rias foram aprovadas pela Diretoria em 27 de agosto de 2012.  

 
b) Comparabilidade 

 
As demonstra es financeiras intermedi rias est o sendo apresentadas com informa es comparativas de per odos anteriores, conforme disposi es do 
CPC n  21 e da Circular n  430, de 5 de mar o de 2012. Para o balan o patrimonial, utilizamos as informa es constantes no per odo findo 
imediatamente precedente (31 de dezembro de 2011), e para as demais pe as, utilizamos o mesmo per odo intermedi rio do ano anterior (semestre findo 
em 30 de junho). 
 

c)     Continuidade 
 
A Administra o considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus neg cios no futuro. Adicionalmente, a Administra o n o tem 
o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar d vidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstra es financeiras intermedi rias foram preparadas com base nesse princ pio. 

d) Base para mensura o 
 
As demonstra es financeiras intermedi rias foram elaboradas de acordo com o custo hist rico, com exce o dos seguintes itens materiais no balan o 
patrimonial: 
i. instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

ii. ativos financeiros dispon veis para venda mensurados pelo valor justo; 
iii. ativos mantidos at  o vencimento; 
iv. provis es t cnicas, mensuradas de acordo com as determina es da SUSEP. 
 

e) Moeda funcional e de apresenta o 
 
As demonstra es financeiras est o sendo apresentadas em Reais (R$), que  a moeda funcional da Companhia. Exceto quando indicado, as 
informa es est o expressas em milhares de reais e arredondadas para o milhar mais pr ximo.  
 

f) Uso de estimativas e julgamentos 
 

A prepara o de demonstra es financeiras intermedi rias de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Administra o registre 
determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais s o estabelecidas a partir de julgamentos e 
premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquida o das opera es podem divergir dessas estimativas em fun o da subjetividade 
inerente ao processo de sua determina o.  
 
Estimativas e premissas s o revistas periodicamente. Revis es com rela o a estimativas cont beis s o reconhecidas no per odo em que as 
estimativas s o revisadas e em quaisquer per odos futuros afetados. Informa es sobre reas em que o uso de premissas e estimativas  
significativo para as demonstra es financeiras e nas quais, portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do pr ximo exerc cio 
est o inclu das nas seguintes notas explicativas: 

 
 Nota 3b Instrumentos financeiros; 
 Nota 3g Classifica o dos contratos de seguros e de investimento; 
 Nota 3h Mensura o dos contratos de seguros; 
 Nota 3j Custos de aquisi o diferidos; 
 Nota 3k Provis es t cnicas; 
 Nota 3l Teste de adequa o dos passivos; 
 Nota 7 Pr mios a receber (no que se refere a provis o para risco de cr dito); e 
 Nota 15 e 16 Provis es judiciais. 

g) Segrega o entre circulante e n o circulante 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

A Companhia efetuou a segrega o de itens patrimoniais em circulante quando atendem as seguintes premissas:  
 

 espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da entidade; 
 est  mantido essencialmente com o prop sito de ser negociado. 

 
3. PRINCIPAIS POL TICAS CONT BEIS 
 
As pol ticas cont beis utilizadas na prepara o das demonstra es financeiras intermedi rias est o demonstradas a seguir. Essas pol ticas foram 
aplicadas consistentemente para todos os per odos apresentados. 

 
a. Caixa e equivalentes a caixa  

 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa que possuem vencimento de curt ssimo prazo e liquidez imediata e est o registrados no 
Dispon vel . 

b. Instrumentos financeiros  
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) designados pelo valor justo por meio do resultado, (ii) mantidos at  o 
vencimento, (iii) dispon veis para venda e (iv) empr stimos e receb veis. A classifica o dentre as categorias  definida pela Administra o no momento 
inicial e depende da estrat gia pela qual o ativo foi adquirido. 
 
i. Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 
 
Um ativo financeiro  classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negocia o e seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma decis es de compra e venda, baseadas em seus valores justos 
de acordo com a gest o de riscos e estrat gia de investimentos. Esses ativos s o medidos pelo valor justo, e mudan as no valor justo desses ativos s o 
reconhecidas no resultado do semestre. 
 
ii. Ativos financeiros mantidos at  o vencimento  
 
S o classificados nessa categoria caso a Administra o tenha inten o e a capacidade de manter esses ativos financeiros at  o vencimento. Os 
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investimentos mantidos at  o vencimento s o registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redu o ao valor recuper vel.  
 
iii. Ativos financeiros dispon veis para venda 
 
Compreende os ativos financeiros n o classificados em nenhuma das categorias anteriores.  Ap s o reconhecimento inicial, eles s o medidos pelo valor 
justo e as mudan as, que n o sejam perdas por redu o ao valor recuper vel s o reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro 
do patrim nio l quido. Quando um investimento  baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes  transferido para o resultado do 
semestre. 
 
iv. Empr stimos e receb veis 
 
Compreende, principalmente, os receb veis originados de contratos de seguros, tais como os saldos de pr mios a receber de segurados e valores a 
receber e direitos junto  resseguradores e cosseguradoras, que s o avaliados, periodicamente, quanto  sua recuperabilidade. Existindo evid ncia 
objetiva de que tenha ocorrido perda no valor recuper vel, essa perda  reconhecida no resultado do semestre. 
 
v. Determina o do valor justo 
 
Os valores justos t m sido apurados para prop sitos de mensura o e/ou divulga o. Quando aplic vel, as informa es adicionais sobre as premissas 
utilizadas na apura o dos valores justos est o divulgadas na Nota Explicativa n  5c. 
 
 

c. Instrumentos derivativos 
 
 

i. Contratos de investimentos 
 
A Companhia mant m opera es envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados,  prote o de riscos associados com a varia o de taxas 
de juros dos investimentos e as varia es dos pre os de soja e d lar associados s emiss es de pr mios dos produtos do ramo de agroneg cio. As 
opera es com derivativos s o registradas e negociadas na BM&FBovespa. 
 
Derivativos s o reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transa o s o reconhecidos no resultado quando incorridos. Ap s o 
reconhecimento inicial, os derivativos s o mensurados pelo valor justo, e as varia es no valor justo s o registradas no resultado do per odo e est o 
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classificados na categoria ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado. 
 

ii. Contratos de seguros 
 
Quando um derivativo embutido  identificado, a Companhia analisa se o instrumento principal pode ser mensurado ao valor justo confiavelmente e efetua 
uma an lise dos contratos de seguro e contratos de resseguro para avalia o da exist ncia de derivativos embutidos. Nenhum derivativo embutido foi 
identificado nos per odos apresentados. 
 

d. Redu o ao valor recuper vel  
 

i. Ativos financeiros 
 
Um ativo tem perda no seu valor recuper vel se uma evid ncia objetiva indica que um evento de perda ocorreu ap s o reconhecimento inicial do ativo 
financeiro.  
 
As perdas s o reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica revers o da 
perda de valor, a diminui o na perda de valor  revertida e registrada no resultado. 
 
Perdas de valor (redu o ao valor recuper vel) nos ativos financeiros dispon veis para venda s o reconhecidas pela reclassifica o da perda cumulativa 
que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patrim nio l quido para o resultado. A perda cumulativa que  reclassificada de outros 
resultados abrangentes para o resultado  a diferen a entre o custo de aquisi o, l quido de qualquer reembolso e amortiza o de principal, e o valor 
justo atual, decrescido de qualquer redu o por perda de valor recuper vel previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recupera o 
subsequente no valor justo de um ativo financeiro dispon vel para venda para, o qual tenha sido registrada perda do valor recuper vel,  reconhecida em 
outros resultados abrangentes. 
 
Os pr mios de seguros tamb m s o testados quanto  sua recuperabilidade, e uma provis o para perda no valor recuper vel relativa aos pr mios a 
receber  calculada de forma coletiva, sendo determinada com base em crit rios que levam em considera o, entre outros fatores, o hist rico de perdas 
incorridas nos pr mios a receber oriundos de contratos de seguros dos ltimos 24 meses. Para a referida provis o, n o  considerado nenhum 
componente espec fico de perda relacionado a riscos significativos individuais. 

ii. Ativos n o financeiros  
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Ativos sujeitos  deprecia o (incluindo ativos intang veis n o originados de contratos de seguros) s o avaliados por imparidade quando ocorrem eventos 
ou circunst ncias que indiquem que o valor cont bil do ativo possa n o ser integralmente recuper vel.  
 

 reconhecida uma perda por imparidade pelo montante pelo qual o valor cont bil do ativo exceda seu valor recuper vel, que  o maior valor entre o 
pre o l quido de venda e seu valor de uso. Uma perda por imparidade  revertida se houver mudan a nas estimativas utilizadas para se determinar o 
valor recuper vel e  revertida somente na extens o em que o valor de contabiliza o do ativo n o exceda o valor de contabiliza o que teria sido 
determinado, l quido de deprecia o e amortiza o. 
 

e. Imobilizado 
 
O ativo imobilizado de uso pr prio compreende im veis de uso pr prio, equipamentos, m veis, m quinas e utens lios, ve culos utilizados na condu o dos 
neg cios da Companhia. O imobilizado de uso  demonstrado ao custo hist rico. A Companhia n o adotou a aplica o facultativa da reavalia o do custo na 
ado o inicial ocorrida em 2010, conforme nos itens 22 e 51 do ICPC 10, ao ativo imobilizado e  propriedade para investimento e previstos nos 
pronunciamentos t cnicos CPC 27, 28, 37 e 43, em virtude da proibi o prevista na Circular SUSEP n  430/12.  O custo do ativo imobilizado  reduzido por 
deprecia o acumulada do ativo (exceto para terrenos, cujo ativo n o  depreciado) at  a data de 30 de junho de 2012. O custo hist rico do ativo imobilizado 
compreende gastos que s o diretamente atribu veis para a aquisi o dos itens capitaliz veis e para que o ativo esteja em condi es de uso. 

 
Gastos subsequentes s o capitalizados ao valor cont bil do ativo imobilizado ou reconhecidos como um componente separado do ativo imobilizado, somente 
quando  prov vel que benef cios futuros econ micos associados com o item do ativo ir o fluir para a Companhia e o custo do ativo possa ser avaliado com 
confiabilidade. Quando ocorre a substitui o de um determinado componente ou parte  de um componente, o item substitu do  baixado, apropriadamente. 
Todos os outros gastos de reparo ou manuten o s o registrados no resultado do per odo, conforme incorridos. 

 
A deprecia o do ativo imobilizado  calculada segundo o m todo linear e conforme o per odo de vida til estimada dos ativos.  As taxas de deprecia o 
utilizadas pela Companhia est o divulgadas na nota 9.  

 
A Administra o da Companhia considerou adequada  sua realidade a manuten o dos prazos de estimativa de vida til anterior  aplica o das normas 
cont beis advindas pela lei 11.638/07, bem como considerou adequado n o atribuir valor residual aos bens em virtude do hist rico de ganhos irrelevantes no 
momento da aliena o, troca ou descarte desses bens. 

f. Ativos intang veis 
 

Gastos de desenvolvimento interno de sistema, inclu do o custo de m o de obra direta, s o reconhecidos como ativo intang vel somente se os custos de 
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desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confi vel e se os benef cios econ micos futuros forem prov veis, e existir ainda a inten o e recursos 
suficientes para concluir o desenvolvimento desse sistema.  
 
Gastos subsequentes s o capitalizados somente quando aumentam os benef cios econ micos futuros incorporados no ativo espec fico a que se referem. 
Todos os demais gastos s o contabilizados como despesas  medida que s o incorridos. 

g. Classifica o dos contratos de seguros e de investimento 
 

As principais defini es das caracter sticas de um contrato de seguro est o descritas no CPC 11  Contratos de seguros. Al m disso, a Superintend ncia de 
Seguros Privados por meio da Carta Circular SUSEP/DECON/GAB/N. 007/08 estabeleceu crit rios para identifica o de um contrato de seguro. 
 
A Companhia classifica os contratos emitidos como contratos de seguro quando os contratos transferem risco significativo de seguro. Como guia geral, 
define-se risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benef cios adicionais ao segurado na ocorr ncia de um evento futuro incerto espec fico 
que possa afet -lo de forma adversa. Contratos de investimento s o aqueles contratos que n o transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro 
insignificante.  
 
Nesse contexto, a Administra o procedeu s devidas an lises dos contratos emitidos com base nas normas supracitadas e n o identificou contratos 
classificados como contratos de investimento. 
 
 
h. Mensura o dos contratos de seguros 

Os pr mios de seguros e as despesas de comercializa o s o contabilizados por ocasi o da emiss o das ap lices ou faturas, l quidos dos custos de 
emiss o, sendo a parcela de pr mios ganhos reconhecida no resultado, de acordo com o per odo decorrido de vig ncia do risco coberto.  
 
As receitas de pr mios e as correspondentes despesas de comercializa o, relativas aos riscos vigentes ainda sem emiss o das respectivas ap lices, s o 
reconhecidas ao resultado no in cio da cobertura do risco, em bases estimadas. 
 
Os juros cobrados sobre o parcelamento de pr mios de seguros s o apropriados como receitas financeiras  em base pro rata dia  ao longo do per odo de 
pagamento das parcelas dos pr mios.  
 
As opera es do seguro DPVAT s o contabilizadas com base nas informa es recebidas da Seguradora L der dos Cons rcios do Seguro DPVAT S.A.  
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i. Resseguro 

Os contratos de resseguro s o classificados como contrato de seguros, pois pressup em a transfer ncia de um risco de seguro significativo. A transfer ncia 
de riscos de seguro por meio de contratos de resseguros  efetuada no curso normal das atividades da Companhia com o prop sito de limitar sua perda 
potencial, por meio da diversifica o de riscos.  
 
As opera es de resseguro s o substancialmente mantidas com o IRB Brasil Resseguros S.A.(IRB) e s o contabilizadas com base nos movimentos 
operacionais e financeiros enviados pelo IRB e as opera es mantidas com outros resseguradores s o registradas com base em presta es de contas que 
est o sujeitas  an lise pelos resseguradores. O diferimento dos pr mios de resseguros cedidos  realizado de forma consistente com o respectivo pr mio de 
seguro relacionado.  
 
Os valores a receber, relacionados com a opera o de resseguro, incluem saldos a receber de resseguradores relacionados com valores a serem 
ressarcidos, nos termos dos contratos de transfer ncia de riscos, e as parcelas do ressegurador nas provis es t cnicas constitu das. Os valores a pagar aos 
resseguradores s o calculados de acordo com as disposi es contratuais previamente definidas. 
 
j. Custos de aquisi o diferidos 

Compreendem as comiss es relativas ao custo de aquisi o de ap lices de seguros, sendo a apropria o ao resultado realizada de acordo com o per odo 
decorrido de vig ncia do risco coberto. Os custos diretos e indiretos incorridos durante o per odo financeiro, decorrentes da subscri o ou renova o de 
contratos de seguro e/ou contratos de investimento com direitos a benef cios discricion rios (DPF) s o diferidos na medida em que esses custos sejam 
recuper veis a partir de pr mios futuros. Todos os demais custos de aquisi o s o reconhecidos como despesa, quando incorridos. Os custos de aquisi o 
diferidos s o baixados quando da venda ou liquida o dos respectivos contratos. 

k. Provis es t cnicas 
 
As provis es t cnicas s o constitu das e calculadas em conson ncia com as determina es e os crit rios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e pela Superintend ncia de Seguros Privados (SUSEP), assim resumidas: 
 
A Provis o de Pr mios n o Ganhos (PPNG)  constituida para a cobertura dos sinistros a ocorrer, considerando indeniza es e despesas relacionadas aos riscos 
vigentes na data base do c lculo. A PPNG tamb m representa as parcelas dos pr mios que ser o apropriados ao resultado no decorrer dos prazos de vig ncia dos 
seguros. O c lculo  individual por ap lice ou endosso dos contratos vigentes na data base de constitui o, pelo m todo pro rata dia  tomando-se por base as datas 
de in cio e fim de vig ncia do risco segurado. O fato gerador da constitui o dessa provis o  a emiss o da ap lice ou endosso. 
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A Provis o de Pr mios n o Ganhos dos Riscos Vigentes mas n o Emitidos (PPNG-RVNE) representa o ajuste da PPNG, dada a exist ncia de riscos assumidos cuja 
ap lice ainda n o foi operacionalmente emitida.  calculada com base em metodologia envolvendo a constru o de tri ngulos de run-off  que consideram o intervalo 
entre a data de in cio de vig ncia do risco e a data de emiss o das ap lices, em bases retrospectivas, no per odo de 24 meses. 

 
A Provis o de Sinistros a Liquidar (PSL)  constitu da por estimativa de pagamentos prov veis brutos de resseguros e l quidos de recupera o de cosseguro cedido, 
com base nas notifica es e avisos de sinistros recebidos at  a data do balan o, e inclui provis o para os sinistros em discuss o judicial constitu da conforme crit rios 
definidos e documentados em Nota T cnica Atuarial (NTA). Os valores provisionados s o atualizados monetariamente e incluem estimativa de custos a serem 
incorridos com honor rios de sucumb ncia. A provis o de sinistros a liquidar judicial est  classificada integralmente no exig vel a longo prazo. 
 
A Provis o de Sinistros Ocorridos mas n o Avisados (IBNR  Incurred But Not Reported) representa o montante esperado de sinistros ocorridos e n o avisados at  a 
data-base das demonstra es financeiras.  calculada com base em m todo atuarial que apura a melhor estimativa com base no hist rico de cada segmento de 
neg cio em rela o aos sinistros ocorridos e n o avisados e conforme definido em cada Nota T cnica Atuarial. Inclui provis o para opera es realizadas atrav s dos 
cons rcios do seguro DPVAT, constitu da com base nas informa es fornecidas pela Seguradora L der dos Cons rcios do Seguro DPVAT S.A. 

A Resolu o CNSP n  162, de 26 de dezembro de 2006, em seus artigos 5  e 21 , com altera es introduzidas pela Resolu o CNSP n  181, de 17 de dezembro de 
2007, estabeleceu a obrigatoriedade de constitui o de uma provis o t cnica denominada Provis o Complementar de Pr mios (PCP). A PCP deve ser calculada pro 
rata dia , tomando por base as datas de in cio e fim de vig ncia do risco e o pr mio comercial retido, e as contribui es retidas ou pr mios l quidos recebidos, e o seu 
valor ser  a diferen a, se positiva, entre a m dia da soma dos valores apurados diariamente no m s da constitui o e a PPNG ou a PRNE constitu da naquele m s e 
no mesmo ramo, considerando todos os riscos vigentes, independentemente se emitidos ou  se recebidos. 

A Provis o de Insufici ncia de Pr mios (PIP) representa a necessidade de cobertura de poss veis insufici ncias das provis es de pr mios para cobertura das 
obriga es futuras relacionadas aos contratos de seguros. As estimativas baseiam-se na proje o do fluxo de caixa futuro dos direitos e obriga es de cada contrato, 
considerando-se hip teses e premissas em fun o de cada tipo de risco.  
 
Os fluxos de caixa s o estimados at  o final de vig ncia da ap lice e n o consideram renova es, novos contratos ou certificados, exceto por uma ap lice de seguro 
de vida em grupo, cujos termos contratuais n o permitem o reajuste dos pr mios em fun o do envelhecimento dos segurados e cuja metodologia de elabora o do 
fluxo de caixa est  detalhada no item i, a seguir. 
 
Para a proje o do montante dos sinistros futuros referentes aos riscos vigentes na data base de c lculo,  utilizado modelo estat stico de regress o. Com isso, a partir 
da experi ncia passada da carteira, que  obtida pela rela o trimestral entre o sinistro e pr mio retido dos ltimos 12 trimestres,  projetada a taxa de sinistralidade 
futura para os trimestres subseq entes  data base de c lculo (de acordo com o fluxo de esgotamento da PPNG). Por fim, a expectativa de sinistros ser  o produto da 
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taxa de sinistralidade futura e a varia o da Provis o de Pr mios n o Ganhos projetada. Para a apura o do montante das Despesas Administrativas, s o utilizados os 
gastos administrativos dos ltimos 12 trimestres, tais como, gastos com pessoal, aluguel, tributos e materiais diversos, sobre o pr mio ganho, determinando desta 
forma um ndice de Despesa Administrativa Futura (DAF). A expectativa das despesas administrativas  o produto do ndice da DAF e a varia o da Provis o de 
Pr mios n o Ganhos projetada. E, por fim, para a proje o da PPNG futura e das despesas de comercializa o diferida futura,  aplicado o diferimento pelo prazo de 
vig ncia do risco. 

i) PIP constitu da para ap lice sem reajuste de pr mios em fun o do envelhecimento do segurado (Vide nota 12) 
 
Diferentemente dos demais planos de seguro de pessoas comercializados, o produto em refer ncia  uma ap lice fechada com renova o anual 
autom tica com cobertura de Invalidez Permanente Total por Doen a  IPD e sem previs o de reajuste do pr mio por mudan a de faixa et ria dos 
segurados. De forma a manter o equil brio atuarial dessa ap lice, sem impactar o resultado futuro da carteira, utiliza-se crit rio espec fico para 
apura o da Provis o de Insufici ncia de Pr mios (PIP). 

 
O crit rio de constitui o da PIP Ouro Vida Revisado est  definido em Nota T cnica Atuarial e  baseado na aloca o mensal em um fundo exclusivo, dos 
recursos oriundos da redu o dos carregamentos comerciais e administrativos acrescidos do resultado mensal do produto e do rendimento financeiro. 
Semestralmente esse montante  testado atuarialmente atrav s da proje o atuarial das receitas e despesas inerentes aos seguros vinculados a ap lice 
Ouro Vida Revisado, at  a extin o completa da ap lice. Na data base 30/06/2012, o montante atuarial era equivalente ao montante desse fundo. 

 
l. Teste de adequa o dos passivos 
 
Conforme requerido pelo CPC 11, a cada data de balan o, deve ser elaborado o teste de adequa o dos passivos para todos os contratos em curso na data 
de execu o do teste. Este teste  elaborado considerando-se como valor cont bil todos os passivos de contratos de seguros deduzidos das despesas de 
comercializa o diferidas e dos ativos intang veis diretamente relacionados aos contratos de seguros. A Superintend ncia de Seguros Privados instituiu e 
definiu as regras para a elabora o deste teste por meio da Circular n  410/2010, que teve seus efeitos suspensos pela Circular n  446/2012 para as 
demonstra es financeiras intermedi rias referentes ao semestre de 2012, todavia este foi realizado com os mesmos crit rios anteriormente vigentes e 
nenhuma insufici ncia foi identificada.  
 
Os contratos e certificados relativos aos ramos DPVAT, DPEM e SFH/SH n o foram objetos de an lise neste teste. 
 
As principais premissas utilizadas no teste foram: 
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m. Passivos financeiros 

 
Compreendem substancialmente fornecedores, contas a pagar e as contas que comp em o grupo d bitos com opera es de seguros  que s o reconhecidos 
inicialmente ao valor justo. 

 
n. Provis es, passivos e ativos contingentes 

 
Uma provis o  reconhecida em fun o de um evento passado, e se a mesma possa ser estimada de maneira confi vel, e  prov vel que um recurso 
econ mico seja exigido para liquidar a obriga o.  
 
As conting ncias passivas s o objeto de avalia o individualizada, efetuada pela assessoria jur dica da Companhia, com rela o s probabilidades de perda. 
Estas s o provisionadas quando mensur veis e quando a probabilidade de perda  avaliada como prov vel , conforme crit rios estabelecidos no 
pronunciamento t cnico CPC 25 do Comit  de Pronunciamentos Cont beis, consideradas as orienta es previstas nas Cartas Circulares 
SUSEP/DECON/GAB no 15/06 e 17/06. 
 
Passivos contingentes s o divulgados se existir uma poss vel obriga o futura resultante de eventos passados ou se existir uma obriga o presente 
resultante de um evento passado, e o seu pagamento n o for prov vel ou seu montante n o puder ser estimado de forma confi vel. 
 
Ativos contingentes s o reconhecidos contabilmente somente quando h  garantias reais ou decis es judiciais favor veis definitivas, sobre as quais n o 
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de xito prov vel s o apenas divulgados. 
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o. Benef cios aos empregados 
 

Obriga es de curto prazo 
 

As obriga es de benef cios de curto prazo para empregados s o reconhecidas pelo valor esperado a ser pago e lan adas como despesa  medida que o 
servi o respectivo  prestado. 

 
Obriga es por aposentadorias 

 
A Companhia implantou um plano de previd ncia complementar para os empregados na modalidade de contribui o definida. Um plano de contribui o 
definida  um plano de benef cios sob o qual a Companhia paga contribui o fixa para uma entidade separada, no caso a Brasilprev Seguros e Previd ncia 
S.A., e n o ter  nenhuma obriga o legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obriga es por contribui es aos planos de previd ncia de 
contribui o definida s o reconhecidas no resultado como despesas de benef cios a empregados, no per odo em que esses servi os s o prestados pelos 
empregados. 

Outros benef cios de curto prazo 
 

Outros benef cios de curto prazo tais como seguro sa de, assist ncia odontol gica, seguro de vida e de acidentes pessoais, estacionamento, vale transporte, 
vale-refei o e alimenta o e treinamento profissional s o oferecidos aos funcion rios e administradores e reconhecidos no resultado do exerc cio  medida 
que s o incorrridos. 
 
 
p. Outras receitas e despesas oriundas dos contratos de seguros  

Compreendem substancialmente as despesas oriundas das contribui es ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR) provisionadas mensalmente. As 
despesas com ap lices e contratos tamb m s o registradas nesse grupo, e s o reconhecidas no resultado  medida que s o incorridas. 
 
q. Receitas e despesas financeiras 

 
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre ativos financeiros (incluindo ativos financeiros dispon veis para venda), ganhos na aliena o de 
ativos financeiros dispon veis para venda, varia es no valor justo de ativos financeiros designados por meio do resultado a valor justo e ganhos nos 
instrumentos derivativos que s o reconhecidos no resultado. A receita de juros  reconhecida no resultado, atrav s do m todo dos juros efetivos. 
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As despesas financeiras abrangem despesas com atualiza o monet ria das provis es t cnicas, varia es no valor justo de ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado, perdas por redu o ao valor recuper vel (imparidade) reconhecidas nos ativos financeiros e perdas nos instrumentos 
derivativos que est o reconhecidos no resultado.  

 
r. Imposto de renda e contribui o social 

 
O imposto de renda  calculado  al quota de 15% sobre o lucro tribut vel, acrescida de 10% sobre a parcela do lucro tribut vel anual excedente a R$ 120 no 
semestre e a contribui o social sobre o lucro l quido  calculada  al quota de 15% sobre o lucro tribut vel. 
 
A despesa com imposto de renda e contribui o social compreende os impostos de renda correntes e diferidos, os quais n o s o reconhecidos no resultado 
quando relacionados a itens diretamente registrados no patrim nio l quido ou em outros resultados abrangentes. 

O imposto corrente  o imposto a pagar sobre o lucro tribut vel do semestre, calculado com base nas al quotas vigentes na data de apresenta o das 
demonstra es financeiras e somado de eventual ajuste de imposto a pagar com rela o aos exerc cios anteriores. 

O imposto diferido  reconhecido com rela o s diferen as tempor rias entre os valores cont beis de ativos e passivos considerados na base de c lculo do 
imposto corrente e os correspondentes valores tribut veis ou dedut veis em per odos futuros. O imposto diferido  mensurado pela aplica o das al quotas 
vigentes sobre preju zos fiscais e diferen as tempor rias, sendo que o imposto diferido ativo  reconhecido quando  prov vel que lucros futuros sujeitos  
tributa o, contra os quais este imposto diferido ativo possa ser utilizado, estejam dispon veis. 
 

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS 
A Companhia, de forma geral, est  exposta aos seguintes riscos provenientes de suas opera es e que podem afetar, com maior ou menor grau, os 
seus objetivos estrat gicos e financeiros. 

 
 Risco de seguro 
 Risco de cr dito 
 Risco de liquidez 
 Risco de mercado 
 Risco operacional 
 

A finalidade desta nota explicativa  apresentar informa es gerais sobre estas exposi es, bem como os crit rios adotados pela Companhia na 
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gest o e mitiga o de cada um dos riscos acima mencionados. 
 
Estrutura de gerenciamento de riscos 

 
O gerenciamento de riscos  essencial em todas as atividades, sendo utilizado com o objetivo de adicionar valor ao neg cio,  medida que 
proporciona suporte s reas de neg cios no planejamento das atividades, maximizando a utiliza o de recursos pr prios e de terceiros.  
 
A Companhia conta com um sistema de gest o de riscos, constantemente aperfei oado, que segue as diretrizes dos modelos internacionais como 
COSO II-ERM e COBIT e as linhas mestras da Diretiva de Solv ncia II, aprovada pelo Parlamento Europeu. Alinhado  regulamenta o vigente e s 
pol ticas corporativas mundiais dos acionistas BANCO DO BRASIL E MAPFRE, o sistema est  baseado na gest o integrada de cada um dos 
processos de neg cio e na adequa o do n vel de risco aos objetivos estrat gicos estabelecidos. 
 
O processo de gerenciamento de riscos conta com a participa o de todas as camadas contempladas pelo escopo de governan a corporativa que 
abrange desde a Alta Administra o at  as diversas reas de neg cios e produtos na identifica o, tratamento e monitoramento desses riscos. 

 
O gerenciamento de todos os riscos inerentes s atividades de modo integrado  abordado dentro de um processo apoiado na estrutura de Controles 
Internos e Gest o de Riscos. Essa abordagem proporciona o aprimoramento cont nuo dos modelos de gest o de riscos e minimiza a exist ncia de 
lacunas que possam comprometer a correta identifica o e mensura o dos riscos. 

 
A gest o dos riscos corporativos  sustentada por ferramentas estat sticas como testes de adequa o de passivos, an lises de sensibilidade, c lculo 
de VaR, indicadores de sufici ncia de capital, dentre outras. A estas ferramentas, adiciona-se a parcela qualitativa da gest o de riscos, com os 
resultados de auto avalia o de riscos, coleta de informa es de perdas e an lises de resultados de testes e controles, e de auditorias. A integra o 
destas ferramentas permite uma an lise completa e integrada dos riscos corporativos. 

 
Para assegurar a unicidade ao processo de gerenciamento de riscos, constitu ram-se os seguintes comit s:  

 
 Comit  Financeiro: Constitu do com o car ter de an lise e a avalia o das quest es ligadas a aspectos de finan as.  de compet ncia desse 

Comit  acompanhar o desempenho financeiro e propor para aprecia o do Conselho de Administra o, dentre outros, as pol ticas e os limites 
para administra o dos riscos financeiros. 
 

 Comit  de Riscos e Controles Internos: Constitu do como rg o de apoio vinculado ao Comit  Executivo, no mbito da estrutura de 
governan a corporativa do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE, adiante designado apenas GRUPO, tendo como objetivo 
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avaliar e acompanhar, bem como auxiliar a alta dire o no processo de avalia o e decis o quanto aos riscos corporativos e controles internos, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administra o 

 
 Comit  de Auditoria: rg o estatut rio de assessoramento ao Conselho de Administra o que tem como atribui es, entre outras, revisar as 

demonstra es financeiras  luz das pr ticas cont beis vigentes; avaliar a qualidade do sistema de controles internos  luz da regulamenta o 
vigente e dos c digos internos; avaliar a efetividade das auditorias independente e interna; e propor ao Conselho de Administra o o 
aprimoramento das pol ticas, pr ticas e procedimentos identificados no mbito de suas atribui es.  
 

 Comit  Executivo: Cabe a este comit  zelar pela agilidade e qualidade do processo decis rio da Companhia. Possui atribui es espec ficas que 
colaboram com o ambiente de controles internos, tais como a gest o dos processos de preven o e combate a lavagem de dinheiro, a 
divulga o e dissemina o dos mais elevados padr es de conduta tica e a otimiza o de recursos.  
 

O relacionamento dos Comit s com a alta administra o respeita as al adas definidas pelo sistema normativo, contudo, sempre  respeitado o n vel 
de independ ncia requerido para as an lises t cnicas. Os Comit s t m em seus regimentos a defini o das atribui es e reportes. 

Ainda com o intuito de gerir os riscos aos quais  Companhia est  exposta, a Auditoria Interna possui um importante papel. A sua independ ncia de 
atua o e a continuidade dos exames efetuados colaboram para uma gest o de riscos adequada ao perfil da Companhia. A auditoria interna fornece 
an lises, aprecia es, recomenda es, pareceres e informa es relativas s atividades examinadas, promovendo, assim, um controle efetivo a um 
custo razo vel. 

O escopo da Auditoria Interna est  voltado ao exame e  avalia o da adequa o e efic cia do sistema de controle interno, bem como  qualidade do 
desempenho no cumprimento das atribui es e responsabilidades.

 
           Risco de seguro 

 
A Companhia define risco de seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra 
e onde haja incerteza sobre o valor de indeniza o resultante do evento de sinistro.  
 
Os contratos de seguro que transferem risco significativo s o aqueles onde a Companhia possui a obriga o de pagamento de um benef cio adicional 
significativo aos seus segurados em cen rios com subst ncia comercial, classificados atrav s da compara o entre cen rios nos quais o evento 
ocorra, afetando os segurados de forma adversa, e cen rios onde o evento n o ocorra. Pela natureza intr nseca de um contrato de seguro, o seu 
risco  de certa forma, acidental e consequentemente sujeito a oscila es. Para um grupo de contratos de seguro onde a teoria da probabilidade  
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aplicada para a precifica o e provisionamento, a Companhia entende que o principal risco transferido para a Companhia  o risco de que sinistros 
avisados e os pagamentos de benef cios resultantes desses eventos excedam o valor cont bil dos passivos de contratos de seguros. Essas situa es 
ocorrem, na pr tica, quando a frequ ncia e severidade dos sinistros e benef cios aos segurados s o maiores do que previamente estimados, segundo 
a metodologia de c lculo destes passivos. A experi ncia hist rica demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de riscos similares, menor seria 
a variabilidade sobre os fluxos de caixa que a Companhia incorreria para fazer face aos eventos de sinistros. 

 
A Companhia utiliza estrat gias de diversifica o de riscos e programas de resseguro, com resseguradoras que possuam rating de risco de cr dito de 
alta qualidade, de forma que o resultado adverso de eventos at picos e vultosos seja minimizado. N o obstante, parte dos riscos de cr dito e 
subscri o aos quais a Companhia est  exposta  minimizada em fun o da menor parcela dos riscos aceitos possu rem import ncias seguradas 
elevadas. 

 
      Concentra o de riscos 
 

As potenciais exposi es a concentra o de riscos s o monitoradas analisando determinadas concentra es em determinadas reas geogr ficas, 
utilizando uma s rie de premissas sobre as caracter sticas potenciais da amea a. O quadro abaixo mostra a concentra o de risco no mbito do 
neg cio por regi o e por produto de seguro baseada no valor de pr mio l quido de resseguro. 

Sensibilidade do risco de seguro 
 
As provis es t cnicas representam valor significativo do passivo e correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros das seguradoras com 
seus clientes.  
Em fun o da relev ncia do montante financeiro e das incertezas que envolvem os c lculos das provis es, foi considerada na an lise, as vari veis mais 
relevantes para cada tipo de neg cio. 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

 
Como fatores de risco elegeram-se as vari veis abaixo: 

 
a. Provis es t cnicas 

 
i. Provis o de IBNR: Simulamos como um poss vel e razo vel aumento no atraso entre a data de aviso e a data de ocorr ncia dos sinistros 

poderia afetar o saldo da provis o de IBNR e consequente resultado e o patrim nio l quido em 30/06/2012 e 31/12/2011. O par metro de 
sensibilidade utilizado considerou um agravamento nos fatores de IBNR relativo ao desenvolvimento dos sinistros, com base na 
variabilidade m dia desses fatores.  

 
ii. Provis o de Insufici ncia de Pr mios PIP para seguros de longo prazo  Ouro Vida Revisado  

 
Simulamos como um agravo de 5% na t bua de mortalidade utilizada para c lculo da PIP poderia ter afetado o saldo da PIP e 
conseq entemente o Resultado e Patrim nio L quido em 30/06/2012 e 31/12/2011 respectivamente. 
 
Simulamos como uma redu o de 1% na taxa de desconto utilizada para c lculo da PIP poderia ter afetado o saldo da PIP e 
conseq entemente o Resultado e Patrim nio L quido em 30/06/2012 e 31/12/2011 respectivamente. 

 
iii. Provis o de Insufici ncia de Pr mios PIP para seguros de curto prazo (a3): Simulamos como um agravo de 5% na premissa de 

sinistralidade da PIP afetaria o Resultado e Patrim nio L quido em 30/06/2012 e 31/12/2011 respectivamente. Os resultados obtidos 
demonstraram que mesmo com a eleva o de 5% na sinistralidade, a Provis o de Pr mios N o Ganhos  PPNG  mais que suficiente para 
cobertura dos sinistros e despesas  futuras. 

 
b. Sinistralidade: Simulamos como uma eleva o de 5% na sinistralidade da carteira teria impactado o Resultado e Patrim nio L quido em 

30/06/2012 e 31/12/2011 respectivamente. 
 

Considerando as premissas acima descritas, os valores apurados s o: 
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Risco de cr dito  
 
Risco de cr dito  o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro como consequ ncia de uma contraparte no contrato n o honrar a 
totalidade ou parte de suas obriga es contratuais para com a Companhia. A Administra o possui pol ticas para garantir que limites ou determinadas 
exposi es ao risco de cr dito n o sejam excedidos atrav s do monitoramento e cumprimento da pol tica de risco de cr dito para os ativos financeiros 
individuais ou coletivos que compartilham riscos similares e levando em considera o a capacidade financeira da contraparte em honrar suas obriga es e 
fatores din micos de mercado. 
 
O risco de cr dito pode se materializar por meio dos seguintes fatos: 

 Perdas decorrentes de inadimpl ncia, por falta de pagamento do pr mio ou de suas parcelas por parte dos segurados; 
 Possibilidade de algum emissor de t tulos privados n o efetuar o pagamento previsto no vencimento; 
 Incapacidade ou inviabilidade de recupera o de comiss es pagas aos corretores quando as ap lices forem canceladas;e 
 Colapso ou deteriora o na capacidade de cr dito dos cosseguradores, resseguradores, intermedi rios ou outras contrapartes. 

Exposi o ao risco de cr dito de seguro 
 
A exposi o ao risco de cr dito para pr mios a receber difere entre os ramos de riscos a decorrer e riscos decorridos, onde nos ramos de risco decorridos a 
exposi o  maior uma vez que a cobertura     em anteced ncia ao pagamento do pr mio de seguro. 
 
A Administra o entende que, no que se refere s opera es de seguros, h  uma exposi o significativa ao risco de cr dito, uma vez que a Companhia opera 
com produtos diversos tipos de produtos. A Administra o adota pol ticas de controle conservadoras para an lise de cr dito. 
 
Em rela o s opera es de resseguro, a Companhia est  exposta a concentra es de risco com resseguradoras individuais, devido  natureza do mercado 
de resseguro e  faixa estrita de resseguradoras que possuem classifica es de cr dito aceit veis. A Companhia adota uma pol tica de gerenciar as 
exposi es das contrapartes de resseguro, operando somente com resseguradores com alta qualidade de cr dito refletidas nos ratings atribu dos por 
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ag ncias classificadoras. Existem algumas opera es com a Resseguradora do Grupo MAPFRE. At  30 de junho de 2012, os parceiros de resseguros eram:  
 

 
 

 

 
 
Em 30 de junho de 2012 o total de ativos de resseguro recuper veis  de R$ 183.521 (R$ 26.384 em 2011) sendo que parte relevante desse saldo tinha como 
contraparte o IRB Brasil Resseguros S.A.  
 

Gerenciamento do Risco de Cr dito 
 

Os resseguradores s o sujeitos a um processo de an lise de risco de cr dito em uma base cont nua para garantir que os objetivos de mitiga o de risco de 
seguros e de cr dito sejam atingidos. 
 
A pol tica financeira prev  a diversifica o da carteira de investimentos (ativos financeiros), com o estabelecimento de limites de exposi o por emissor e a 
exig ncia de rating m nimo A  para aloca o. 
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Alguns focos de aten o para o risco de cr dito s o: evitar a concentra o de neg cios em resseguradores, em grupos de clientes, em um mesmo grupo 
econ mico ou at  em regi es geogr ficas. 
 
O gerenciamento de risco de cr dito referente aos instrumentos financeiros inclui o monitoramento de exposi es ao risco de cr dito de contrapartes 
individuais em rela o s classifica es de cr dito por companhias avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor s e Moody s. 

 
As diretrizes de resseguros tamb m colaboram para o monitoramento do risco de cr dito de seguros e s o determinadas atrav s de norma interna. 
 
A Companhia efetua diversas an lises de sensibilidade e testes de stress como ferramentas de gest o de riscos financeiros. Os resultados destas an lises 
s o utilizados para mitiga o de riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados e sobre o patrim nio l quido da Companhia em condi es 
normais e em condi es de stress. Esses testes levam em considera o cen rios hist ricos e cen rios de condi es de mercado previstas para per odos 
futuros e t m seus resultados utilizados no processo de planejamento e decis o e tamb m para identifica o de riscos espec ficos originados nos ativos e 
passivos financeiros detidos pela Companhia. 
 
Risco de liquidez   
 
O risco de liquidez est  relacionado tanto com a incapacidade de a Companhia saldar seus compromissos, quanto aos sacrif cios ocasionados na 
transforma o de um ativo em caixa necess rio para quitar uma obriga o.  
 
Forte posi o de liquidez  mantida por meio da gest o do fluxo caixa e equil brio entre ativos e passivos para manter recursos financeiros suficientes para 
cumprir as obriga es  medida que estas atinjam seu vencimento.  
 
Exposi o ao risco de liquidez 
 
O risco de liquidez  limitado pela reconcilia o do fluxo de caixa de nossa carteira de investimentos com os respectivos passivos. Para tanto, s o 
empregados m todos atuariais para estimar os passivos oriundos de contratos de seguro.  
 
Gerenciamento do risco de liquidez 

 
A administra o do risco de liquidez envolve um conjunto de controles, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de limites t cnicos, com 
permanente avalia o das posi es assumidas e instrumentos financeiros utilizados. S o aprovados, anualmente, pela Diretoria os n veis m nimos de liquidez 
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a serem mantidos, assim como os instrumentos para gest o da liquidez, tendo como base as premissas estabelecidas na Pol tica de Investimentos a qual  
aprovada pelo Conselho de Administra o.  
O gerenciamento do risco de liquidez  realizado pela Diretoria Geral de Administra o e Finan as e tem por objetivo controlar os diferentes descasamentos 
dos prazos de liquida o de direitos e obriga es. A Companhia monitora, por meio da gest o de ativos e passivos (ALM), as entradas e os desembolsos 
futuros, a fim de manter o risco de liquidez em n veis aceit veis e, caso necess rio, apontar com anteced ncia poss veis necessidades de redirecionamento 
dos investimentos. 
 
Outro aspecto importante referente ao gerenciamento de risco de liquidez  o casamento dos fluxos de caixa dos ativos e passivos. Para uma propor o 
significante dos contratos de seguros de vida o fluxo de caixa est  vinculado, direta e indiretamente, com os ativos que suportam esses contratos. Para os 
demais contratos de seguros, o objetivo  selecionar ativos com prazos e valores com vencimento equivalente ao fluxo de caixa esperado para os 
sinistros/benef cios destes ramos. 

 
As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de indeniza es e benef cios s o revisadas mensalmente.  
 
Essas estimativas s o inerentemente subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em manter o equil brio de ativos e passivos. 
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Risco de mercado  
 
Risco de mercado  o risco de altera es nos pre os de mercado, tais como as taxas de c mbio, taxas de juros e pre os de a es, nos ganhos da 
Companhia ou no valor de suas participa es em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado  gerenciar e controlar as 
exposi es a riscos de mercados, dentro de par metros aceit veis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno dos investimentos. 
 
A pol tica da Companhia, em termos de exposi o a riscos de mercado,  conservadora, sendo que o risco de mercado   calculado pela Diretoria de Risco 
do Banco do Brasil com base em cen rios de stress, hist rico e na metodologia de Value at Risk (VaR). Diariamente a Superintend ncia Financeira e a BB-
DTVM acompanham o resultado do VAR e apresentam periodicamente nas reuni es do Comit  Financeiro, visando identificar necessidades de realoca o. 
 
A metodologia adotada para a apura o do VaR  a s rie hist rica de 150 dias, com n vel de confian a de 95% e horizonte temporal de 1 dia til. 

 
Considerando o efeito da diversifica o entre os fatores de risco, a possibilidade de perda estimada pelo modelo do VAR, para o intervalo de 1 dia  de 
R$.2.123 (R$ 1.641  em 2011). No semestre analisado, as posi es que mais contribu ram, em termos de risco, foram as relacionadas aos pap is indexados 
a ndices de pre os. 
 
Os investimentos financeiros s o gerenciados ativamente com uma abordagem de balanceamento entre qualidade, diversifica o, liquidez e retorno de 
investimento. O principal objetivo do processo de investimento  aperfei oar a rela o entre taxa, risco e retorno, alinhando os investimentos aos fluxos de 
caixa dos passivos. Para tanto, s o utilizadas estrat gias que levam em considera o os n veis de risco aceit veis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, 
liquidez, limites de concentra o de ativos por emissor e risco de cr dito.  

 
Sensibilidade a Taxa de Juros 
 
Na presente an lise de sensibilidade, s o considerados os seguintes fatores de risco: (i) taxa de juros e (ii) cupons de t tulos indexados a ndices de infla o 
(INPC, IGP-M e IPCA) em fun o da relev ncia dos mesmos nas posi es ativas e passivas da Companhia.  
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A defini o dos par metros quantitativos utilizados na an lise de sensibilidade (100 pontos base para taxa de juros e para cupons de infla o) teve por base a 
an lise das varia es hist ricas de taxas de juros em per odo recente e premissa de n o altera o das curvas de expectativa de infla o, refletindo nos 
respectivos cupons na mesma magnitude da taxa de juros.  
 
 
Historicamente, a Companhia n o resgata antecipadamente ao seu vencimento os ativos classificados na categoria mantidos at  o vencimento, diante disto, 
os t tulos classificados nessa categoria foram exclu dos da base para a an lise de sensibilidade uma vez que a Administra o entende n o estar sens vel  
varia es na taxa de juros desses t tulos visto a pol tica de n o resgat -los antes do seu vencimento. Do total de R$ 2.173.386 de ativos financeiros, incluindo 
as opera es compromissadas, R$ 123.715 foram extra dos da base da an lise de sensibilidade por estarem classificados na categoria mantidos at  o 
vencimento  e R$ 813.039 e R$ 85.409 relativos  posi o de DPVAT. Desta forma, a an lise de sensibilidade foi realizada para o volume financeiro de R$ 
1.274.937 sendo que R$ 692.994 s o t tulos p blicos federais, com rendimentos pr -fixados, p s-fixados e indexados a ndice de pre os. Considerando o 
total analisado, os t tulos pr -fixados (NTN-F e LTN) representam 53,9%, os ndices de pre os (IPCA) representam 28,2 e os p s-fixados 17,9%, perfazendo 
um total de 54,4% em t tulos p blicos do total analisado. Dadas as premissas adotadas, observou que o resultado  impactado negativamente quando da 
eleva o de taxa de juros, tendo em vista que grande parte da sua carteira est  centrada em ativos pr -fixados e ndice de pre o (estes foram considerados 
como ativos pr -fixados na an lise de sensibilidade). Por outro lado, uma redu o na taxa de juros proporciona resultado positivo considerando a 
concentra o em taxas pr -fixados. 
 
Para elabora o da an lise de sensibilidade foram considerados os ativos financeiros existentes na data-base do balan o.  
 

Risco operacional  



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

 
Risco operacional  o risco de preju zos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-
estrutura e de fatores externos, exceto riscos de cr dito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exig ncias legais e regulat rias e de padr es 
geralmente aceitos de comportamento empresarial. 

 
Gerenciamento do risco operacional 
 

A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementa o de controles para tratar riscos operacionais  atribu da  alta Administra o dentro de 
cada unidade de neg cio. A responsabilidade  apoiada pelo desenvolvimento de padr es gerais para a administra o de riscos operacionais nas seguintes 

reas: 
 

 exig ncias para segrega o adequada de fun es, incluindo a autoriza o independente de opera es; 
 exig ncias para a reconcilia o e monitoramento de opera es; 
 cumprimento com exig ncias regulat rias e legais; 
 documenta o de controles e procedimentos; 
 exig ncias para a avalia o peri dica de riscos operacionais enfrentados e a adequa o de controles e procedimentos para tratar dos riscos 

identificados; 
 exig ncias de reportar  preju zos operacionais e as a es corretivas propostas; 
 desenvolvimento de planos de conting ncia; 
 treinamento e desenvolvimento profissional; 
 padr es ticos e comerciais; e 
 mitiga o de risco, incluindo seguro quando eficaz. 

Dentro desse cen rio, a Companhia disp e de mecanismos de avalia o do seu sistema de compliance interno para evitar a possibilidade de perda 
ocasionada pela inobserv ncia, viola o ou n o conformidade com as normas e instru es internas. 

O ambiente de controles internos tamb m contribui para a gest o do risco operacional onde a matriz de riscos corporativos que  atualizada regularmente 
com base nas auto-avalia es de riscos e controles, auditorias internas e externas, testes do sistema de revis o dos controles e melhorias implantadas nas 
diversas reas internas. Adicionalmente, um programa de an lises peri dicas de responsabilidade da Auditoria Interna  aprovado anualmente pelo Conselho 
de Administra o com tr mite pelo Comit  de Auditoria. Os resultados das an lises da Auditoria Interna s o encaminhados ao Comit  de Auditoria e ao 
Conselho de Administra o. 
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Limita es da an lise de sensibilidade  
 
As an lises de sensibilidade n o levam em considera o que os ativos e os passivos s o altamente gerenciados e controlados. Al m disso, a posi o 
financeira poder  variar na ocasi o em que qualquer movimenta o no mercado ocorra.   medida que os mercados de investimentos se movimentam 
atrav s de diversos n veis, as a es de gerenciamento poderiam incluir a venda de investimentos, mudan a na aloca o da carteira, entre outras medidas de 
prote o.  

 
Outras limita es nas an lises de sensibilidade incluem o uso de movimenta es hipot ticas no mercado para demonstrar o risco potencial que somente 
representa a vis o da Companhia de poss veis mudan as no mercado em um futuro pr ximo, que n o podem ser previstas com qualquer certeza, al m de 
considerar como premissa que todas as taxas de juros se movimentam de forma id ntica. 
 
Gest o de capital 
 
O principal objetivo da Companhia em rela o  gest o de capital  manter n veis de capital suficientes para atender os requerimentos regulat rios 
determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintend ncia de Seguros Privados (SUSEP), al m de otimizar retorno para os 
acionistas. 
 
Durante o semestre e em per odos anteriores, a Companhia n o manteve n vel de capital abaixo dos requerimentos m nimos regulat rios. 
 
O Capital M nimo Requerido para o funcionamento das seguradoras  constitu do do capital base (montante fixo de capital) e um capital adicional (valor 
vari vel) que, somados, visam garantir os riscos inerentes s opera es. 
 
A Companhia apura o Capital M nimo Requerido (CMR) em conformidade com as regulamenta es emitidas pelo CNSP e pela SUSEP, utilizando as tabelas 
de fatores suavizadas em fun o de possuir modelo interno para o risco de subscri o. 
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5. APLICA ES 
 

 
 

 
Resumo da classifica o das aplica es financeiras 
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Movimenta o das aplica es financeiras 
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a. 
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b. Determina o do valor justo  
 
O valor justo das aplica es em fundos de investimento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas institui es financeiras administradoras 
desses fundos. Os t tulos de renda fixa p blicos alocados em carteira administrada tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de refer ncia 
divulgadas pela Associa o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). Os t tulos de renda vari vel tiveram seus valores 
justos obtidos a partir da ltima cota o publicada pela BM&FBovespa S.A.   Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros. Os t tulos de renda fixa privados 
alocados em carteira administrada tiveram suas cota es divulgadas pela Associa o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA) ou por meio da utiliza o de metodologia de precifica o definida pela BB Gest o de Recursos DTVM S.A (BB-DTVM). 

 
Para a determina o do valor justo das deb ntures s o utilizadas as cota es di rias fornecidas pela ANBIMA e para aquelas sem cota o utiliza-se 
metodologia pr pria  marked to model   com base nas cota es de neg cios realizados e divulgados no Sistema Nacional de Deb ntures (SND). Para fins 
de c lculo do valor justo e como alternativa  aus ncia de neg cios significativos, utilizam-se as cota es dos ltimos 21 neg cios efetivos divulgados pelo 
SND, com o devido tratamento estat stico de acordo com o manual de marca o a mercado dispon vel no site da BB-DTVM. Para os CDB s foi desenvolvido 
um modelo de marca o a mercado que utiliza como base e par metros os neg cios efetivados nos ltimos 15 dias nos fundos de investimento da BB Gest o 
de Recursos DTVM S.A., leil es e/ou consultas no mercado e emiss es prim rias registradas na CETIP S.A.  Mercados Organizados. 
 
Os crit rios de precifica o dos instrumentos financeiros derivativos s o definidos pelo administrador das carteiras e pelo custodiante, sendo utilizadas curvas 
e taxas divulgadas pela ANBIMA e BM&FBovespa para c lculos e apre amento constantes no manual de precifica o da institui o, em conformidade com o 
c digo de auto-regula o da Associa o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).  
 
O valor justo dos investimentos mantidos at  o vencimento  determinado apenas para fins de divulga o. 
 
c. Hierarquia de valor justo   
 

A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um m todo de avalia o. Os diferentes n veis foram definidos 
como se segue: 
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 N vel 1: t tulos com cota o em mercado ativo; 
 N vel 2: t tulos n o cotados nos mercados abrangidos no N vel 1  mas que cuja precifica o  direta ou indiretamente observ vel; 
 N vel 3: t tulos que n o possuem seu custo determinado com base em um mercado observ vel. 
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d. Desempenho 
 
A Administra o mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como par metro a varia o das taxas de rentabilidade dos Certificados de 
Dep sitos Interbanc rios (CDI). O desempenho global dos ativos financeiros, t tulos p blicos e t tulos privados que comp em a Carteira de Investimentos 
atingiu 5,49% no acumulado de janeiro a junho de 2012, representado 119,60% do CDI que foi de 4,59% no ano. 
 

 
6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 

Em 30 de junho de 2012, a Companhia possu a contratos futuros de DI, soja e d lar, conforme apresentados na tabela abaixo. O objetivo de atua o no 
mercado de derivativos  de prote o visando minimizar a exposi o a riscos de mercado, de taxa de juros e as varia es dos pre os de soja e d lar 
associados s emiss es de pr mio dos produtos do ramo de agroneg cio. A utiliza o de derivativos est  condicionada a avalia o do cen rio 
macroecon mico.. Os instrumentos financeiros derivativos est o demonstrados a seguir: 
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7. PR MIOS A RECEBER 

 
A Companhia n o possui nenhum pr mio de seguro a receber individualmente significativo.

 
Movimenta o de pr mios a receber  
 

 
Composi o por prazo de vencimento 
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O per odo m dio de parcelamento oferecido pela Companhia para liquida o dos pr mios pelos segurados  de 150 dias em 2012 e 2011. 
 
 

8. OPERA ES DE RESSEGUROS 
 

a) Ativo 

 
b) Passivo 
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9. IMOBILIZADO 

 

 
10. INTANG VEL  

 
11. DEP SITOS DE TERCEIROS 

 
As contas registradas em dep sitos de terceiros s o compostas por valores recebidos efetivamente, ainda n o baixados das contas de Pr mios a Receber, 
configurando uma conta transit ria onde s o registradas as opera es de cobran a de pr mios da Companhia. 
 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

 
 

12. DETALHAMENTO E MOVIMENTA O DAS PROVIS ES T CNICAS E CUSTOS DE AQUISI O DIFERIDOS 
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13. DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS 
 

O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de incerteza existente na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data 
de publica o do balan o. Partindo do ano em que o sinistro ocorreu e o montante estimado neste mesmo per odo, na primeira linha do quadro abaixo,  
apresentado como este montante varia no decorrer dos anos, conforme s o obtidas informa es mais precisas sobre a freq ncia e severidade do sinistro  
medida que os sinistros s o avisados para a Companhia.  
 
Nas linhas abaixo do quadro s o apresentados os montantes de sinistros esperados, por ano de ocorr ncia e, destes, os totais de sinistros cujo pagamento 
foi realizado e os totais de sinistros pendentes de pagamento, conciliados com os saldos cont beis. 
 
Este quadro contempla as opera es de seguros direto, cosseguro aceito, deduzido o cosseguro e resseguro cedido. N o est o inclu das as opera es do 
cons rcio DPVAT. 
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14. COBERTURA DAS PROVIS ES T CNICAS

15. PROVIS O DE SINISTRO A LIQUIDAR JUDICIAL   
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16. OUTRAS PROVIS ES JUDICIAIS N O RELACIONADAS A SINISTROS  
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17. PATRIM NIO L QUIDO  
 

a) Capital social 
 

Na Assembl ia Geral Extraordin ria de 31 de mar o de 2011 foi deliberado aumento de capital de R$ 131.246, aprovado pela Portaria SUSEP n  
1212 de 25/05/2011, tendo em vista o excesso na conta de Reserva de Lucros, observado em rela o ao limite do capital social. 
  
O capital social totalmente subscrito e integralizado, j  homologado pela SUSEP,  de R$ 380.482 (R$ 380.482 em 31 de dezembro de 2011) e est  
representado por 645.238 a es nominativas sem valor nominal (645.238 a es em 31 de dezembro de 2011), sendo 322.619 ordin rias e 322.619 
preferenciais, estas sem direito a voto e n o convers veis em a es ordin rias.  
 
A es ordin rias s o classificadas como patrim nio l quido. Custos adicionais diretamente atribu veis  emiss o de a es e op es de a es s o 
reconhecidos como dedu o do patrim nio l quido, l quido de quaisquer efeitos tribut rios. A es preferenciais n o d o direito a voto e possuem 
prefer ncia na liquida o da sua parcela do capital social. Em caso de n o distribui o de dividendos por tr s anos consecutivos, os detentores das 
a es preferenciais t m direito a um dividendo m nimo de 3% do lucro l quido no quarto ano. 

 
b) Dividendos e remunera es aos acionistas 
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Aos acionistas s o assegurados dividendos m nimos de 25% sobre o lucro l quido ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por A es. A parcela 
dos dividendos que excede o m nimo obrigat rio s   deduzida do patrim nio l quido quando efetivamente paga ou quando sua distribui o  
aprovada pelos acionistas, o que ocorrer primeiro. 
Em 30 de mar o de 2012 foi deliberada a distribui o de dividendos aos acionistas no valor de R$ 182.000, a t tulo de destina o de parte dos lucros 
do exerc cio de 2011.  

 
c) Reserva legal 
 
Constitu da ao final do exerc cio, na forma prevista na legisla o societ ria brasileira, podendo ser utilizada para a compensa o de preju zos ou para 
aumento do capital social. 

 
d) Reserva de lucros 

 
Constitu da por at  100% do lucro l quido remanescente ap s as dedu es estabelecidas no estatuto social. 
 
e) Ajustes de avalia o patrimonial 

 
Compreende ajustes correspondentes aos T tulos e Valores Mobili rios classificados como ativos financeiros dispon veis para venda, computando-se 
a varia o decorrente do ajuste do valor de mercado no Patrim nio L quido, pelo valor l quido dos efeitos tribut rios. 
 
f) A es em tesouraria 
 
Em Assembl ia Geral Extraordin ria, realizada em 29 de dezembro de 2011, os Acionistas decidiram adquirir pela Companhia 4.619 (quatro mil, 
seiscentas e dezenove) a es preferenciais, nominativas e sem valor nominal, de sua pr pria emiss o, sem diminui o do capital social, para 
perman ncia em tesouraria, no valor de R$ 8.751 pagos  Alian a Participa es S.A.  
 

18. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRA O DE RESULTADO  
 
a) Principais ramos de atua o  
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b) Pr mios l quidos 

c) Sinistros ocorridos

 
d) Custo de aquisi o 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

 
e) Outras receitas e despesas operacionais  

 

f) Resultado com resseguro 
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g) Despesas administrativas 

 
h) Despesas com tributos 
 

 

i) Resultado financeiro 
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19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI O SOCIAL  
 
a. Despesas de imposto de renda e contribui o social 
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b. Imposto de renda e contribui o social diferidos e tributos a recuperar 
 
O imposto de renda e contribui o social diferidos e tributos a compensar em 30 de junho de 2012, 31 de dezembro de 2011 e a varia o no semestre 
referem-se a: 
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20. TRANSA ES COM PARTES RELACIONADAS  
 

 (a) A Administra o identificou como partes relacionadas  Companhia, o Banco do Brasil S.A. e empresas a ele ligadas, o Grupo MAPFRE, seus 
administradores, conselheiros e demais membros do pessoal-chave da administra o e seus familiares, conforme defini es contidas no Pronunciamento 
T cnico CPC 05.  
 
(b) Com o Banco do Brasil e empresas a ele ligadas, a Companhia mant m opera es que geram receitas (basicamente a venda de seguros) e 

despesas (principalmente a compra de seguros dos ramos sa de e auto, t tulos de capitaliza o, a intermedia o e suporte na venda de seguros a 
terceiros, a administra o de sua carteira de investimentos e incentivos a vendas). As receitas est o registradas como Pr mios Emitidos  e as 
despesas nas rubricas "Outras despesas operacionais", "Despesas financeiras", "Despesas de comercializa o de seguros", Outras despesas de 
comercializa o  e Despesas Administrativas . O Besc Clube  Compromisso Social com os Catarinenses faz parte do conglomerado Banco do 
Brasil, com o qual a Companhia manteve opera es a partir de 31 de agosto de 2010, que geraram despesas (principalmente a intermedia o e 
suporte na venda de seguros a terceiros) registradas na rubrica Outras despesas operacionais . Ademais, a BB Corretora atua na cobran a de 
pr mios de seguro, repassando-os  Companhia somente ap s um per odo definido contratualmente. A Alian a do Brasil Seguros S.A. utiliza, desde 
a transfer ncia de carteiras realizada em 1  de setembro de 2010, parte da estrutura e recursos existentes na Companhia para o desempenho de 
suas opera es, de forma que o montante relativo a essa utiliza o  pago mensalmente, conforme estabelecido em contrato de rateio e 
ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos. 

 
(c) A Companhia mant m opera es de resseguro com a MAPFRE RE do Brasil e recupera o de despesas administrativas com a Mapfre Nossa 

Caixa. 
 
Os saldos em 30 de junho e as receitas e despesas incorridas no exerc cio est o resumidos no quadro abaixo:  
 



Notas explicativas s demonstra es financeiras intermedi rias 
30 de junho de 2012 
(Em milhares de Reais)

 
 

(d) Remunera o do pessoal chave - da administra o 
 
 contabilizada na rubrica Despesas Administrativas  a remunera o paga aos Administradores, que compreende benef cios de curto prazo. N o  

concedido qualquer tipo de benef cio p s-emprego e n o tem como pol tica pagar a empregados e administradores remunera o baseada em a es 
 

(e) Outras informa es 
 

N o s o efetuados pela Companhia empr stimos ou adiantamentos a qualquer subsidi ria, membros do Conselho de Administra o ou da Diretoria e seus 
familiares, conforme legisla o em vigor.  
As transa es com empresas relacionadas foram realizadas em condi es normais de mercado em rela o a pre os, prazos e taxas contratadas. 

21. PLANOS DE PREVID NCIA COMPLEMENTAR  
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A Companhia proporciona plano de previd ncia complementar aos seus colaboradores, cujos benef cios compreendem pens o e complemento de 
aposentadoria. O regime do plano  de contribui o definida, sendo que as contribui es efetuadas durante o per odo totalizaram R$ 317 (2011  R$ 
297). 

 
 
22. OUTRAS INFORMA ES 

 
a) T tulos e cr ditos a receber, do Ativo Circulante,  composto, substancialmente, por contas transit rias de recebimento de pr mios, incluindo o subs dio 

a receber do Minist rio da Agricultura, Pecu ria e Abastecimento, no valor de R$ 18.720 (2011  R$ 54.648) e saldo a receber da Alian a do Brasil 
Seguros S.A. relativo ao compartilhamento de despesas administrativas, no valor de R$ 27.556 (2011  R$ 8.782). 

b) O saldo apresentado em Corretores de seguros e resseguros refere-se s comiss es sobre pr mios emitidos pendentes e comiss es a pagar  
corretores. 

c)  Outros d bitos operacionais, est  representado principalmente, pela provis o do FESR, no montante de R$ 51.989 (2011  R$ 18.941) e pelo saldo 
pendente de comiss es de estipulantes e excedente t cnico a pagar, no valor de R$ 28.367 (2011  R$ 9.159). 
 
23. NORMAS, ALTERA ES E INTERPRETA ES DE NORMAS EXISTENTES QUE AINDA N O EST O EM VIGOR E N O FORAM ADOTADAS 

ANTECIPADAMENTE PELA COMPANHIA 
 IFRS 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros": em vigor para exerc cios que comecem a partir de 01 de janeiro de 2013 
 IAS 19 (revisada) "Benef cios a empregados": tendo vig ncia obrigat ria para todos os exerc cios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 

2013. 
 

 IFRS 10 "Demonstra es Financeiras Consolidadas": tendo vig ncia obrigat ria para exerc cios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013 
 IFRS 11 "Opera es conjuntas": tendo sua vig ncia obrigat ria para exerc cios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013 
 IFRS 12 "Informa es a serem divulgadas sobre participa es em outras sociedades": tendo sua vig ncia obrigat ria para exerc cios que 

iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013 
 IAS 27 (revisada) "Demonstra es financeiras individuais": tendo vig ncia obrigat ria para exerc cios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 

2013. 
 IAS 28 (revisada) "Investimentos em associadas e combina o de neg cios":  tendo vig ncia obrigat ria para exerc cios que iniciem a partir 

de 01 de janeiro de 2013. 
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IFRS 13 "Mensura o de valor justo": tendo vig ncia obrigat ria para exerc cios que iniciem a partir de 01 de janeiro de 2013. 

 
****** 



 

 

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA 
 
 
O Comitê de Auditoria da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 
é um órgão estatutário, de funcionamento permanente, subordinado ao Órgão 
de Administração da Seguradora e constituído em conformidade com a 
Resolução 118/2004, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Sua atuação 
abrange, também, a Aliança do Brasil Seguros S.A., na forma da legislação 
vigente. 
 
2. O Comitê é composto por três membros, com mandato individual de um ano, 
sendo permitida a recondução consecutiva ao cargo até o limite de cinco anos. 
Seus integrantes preenchem as condições exigidas pela regulamentação para 
o exercício da função, inclusive, em conjunto, experiência e conhecimentos 
comprovados em contabilidade e auditoria.  
 
3. As regras de funcionamento do Comitê de Auditoria estão formalmente 
estabelecidas em Regimento Interno próprio, aprovado pelo Conselho de 
Administração. Além do previsto na legislação, cabe ao Comitê, como 
estabelecido no Regimento Interno: assessorar a Administração no que 
concerne ao exercício de suas funções de auditoria e fiscalização; 
supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da Auditoria Independente; e 
supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da Auditoria Interna. 
 
4. Durante o exercício de 2012, o Comitê de Auditoria desenvolveu suas 
atividades de forma regular, como previsto na legislação e no Regimento 
Interno, reuniu-se periodicamente com Administradores, com responsáveis 
pelas auditorias interna e externa, e com representantes de diretorias, para 
verificar como os riscos inerentes às atividades das Companhias são 
identificados, monitorados e gerenciados. 
 
5. No decorrer do exercício de 2012, não houve registro de informações, nos 
canais disponibilizados pelo Comitê de Auditoria, de erro relevante, fraude ou 
descumprimento de dispositivos legais ou normativos aplicáveis. 
 
6. Com base nas informações recebidas da Administração, o Comitê de 
Auditoria verificou o cumprimento do disposto no art. 14, § 4°, da Resolução 
CNSP n° 168/2007, introduzido pela Resolução CNSP n° 232, de 25 de março 
de 2011. 
 
7. O sistema de controles internos das Companhias é compatível com o porte e 
a complexidade dos seus negócios e mostrou-se eficaz na mitigação de riscos 



não desejados, minimizando a possibilidade de ocorrências de danos materiais 
e de não conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. 
 
8. O Comitê de Auditoria revisou, previamente à publicação, as demonstrações 
financeiras referentes ao 1º Semestre de 2012, inclusive notas explicativas, 
relatórios da administração e relatórios, sem ressalvas, desta data, da Ernst & 
Young Terco Auditores Independentes S.S., concluindo que tais documentos 
estão adequados e foram produzidos de acordo com as normas legais 
vigentes. 
 
 
São Paulo, 28 de agosto de 2012. 
 
 
 

Egídio Otmar Ames 
Coordenador 

 
 
   
 

Gil Aurélio Garcia Gerson Eduardo de Oliveira 
Membro Titular Membro Titular 
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