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COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ 14.333.631/0001-37

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Submetemos à apreciação dos senhores acionistas e colocamos à disposição das autoridades competentes e do público em 
geral as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2012, 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 Parecer dos auditores independentes e notas explicativas, 
destacamos abaixo os fatos mais relevantes deste exercício: 1) Em janeiro de 2012, a Seguradora passou a operar no consórcio de operações do seguro obrigatório de 
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, para as categorias 1,2,9 e 10 e para as categorias 3 e 4 de acordo com a Carta SUSEP n° 
177/2011/SUSEP – SERGER de 14/12/2011 e Circular PRESI – 003/2012 da Seguradora Líder – DPVAT; 2) Em 06/02/2012, a Seguradora adquiriu Ações Ordinárias 
Nominativas da Seguradora Líder – DPVAT, conforme Carta PRESI – 007/2012; 3) Em 17/02/2012, foi publicado no DOU a Portaria SUSEP n° 4.453 de 10/02/2012 a 
qual homologa as deliberações dos acionistas da Seguradora relativas ao aumento de capital em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), passando o capital para 
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais); e 4) Em 02/05/2012, a Seguradora aumentou a sua participação na Seguradora Líder em 1.246 ações nominativas, 
passando a deter 133.354 ações, correspondente a 0,88903% do capital, conforme Carta PRESI – 031/2012 datada de 02/05/2012. A Comprev Seguros e Previdên-
cia S. A. agradece aos seus acionistas a confiança depositada a administração da Seguradora, e às entidades que regulam a política de seguros do País, quais sejam: 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, IRB Brasil Resseguros S. A. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2013.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO
RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO (em reais) 

Nota 2012 2011
Ativo Circulante 49.537.771 21.785.502
Disponível 51.493 159.777
Aplicações – Títulos e valores Mobiliários 4 48.920.924 21.541.995
Créditos das operações com seguros 5 565.206 83.582
Despesas Antecipadas 148 148
Ativo Não Circulante 261.892 260
Despesas Antecipadas 111 260
Investimentos 6 175.599 –
Imobilizado 7 54.053 –
Intangível 8 32.129 –
Total do Ativo 49.799.663 21.785.762

Francisco Alves de Souza - Diretor Presidente; Marco Aurélio Moreira 
Alves - Diretor Vice-Presidente; Carson Alves Carvalho - Diretor Técnico-
Operacional; Guilherme Nascimento de Carvalho - Diretor Comercial; 
Nivaldo Freire Felix - CRC-RJ 053788/O-1 - Contador; Fabiana Silva de 
Oliveira - MIBA 1.302 - Atuário.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2012 2011
Outros recebimentos operacionais (Salvados, 
  Ressarcimentos e Outros) 1.135.351 (146.010)
Pagamento de Impostos (958.232) –
Outros Pagamentos Operacionais (1.085.899) –
Caixa liquido consumido atividades operacionais (908.780) (146.010)
Investimentos Financeiros
Aplicações (15.678.836) (21.473.353)
Vendas e Resgates  16.479.332 451.067
Caixa líq. gerado p/(consumido nas)ativ.operacionais 197.398 (21.168.296)
Fluxo de caixa das atividades de Financiamento
Capital Social – 21.000.000
Outros – Reserva de Capital – 328.073
Dividendos pagos (305.682) –
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas)
 atividades de financiamento (305.682) 21.328.073
Aumento/(Redução) de caixa e equivalente de caixa (108.284) 159.777
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 159.777 –
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 51.493 159.777

HISTÓRICO
Capital 
Social

Aumento
de Capital

Reserva 
de capital

Reserva 
Legal

Retenção 
de lucros

Lucros
Acumulados Total

Patrimônio liquido em 31/12/2010 – – – – – – –
Integração de capital aprovado em 12/09/2011 – Portaria
  SUSEP Nº 4198/2011 17.000.000 – – – – – 17.000.000
Aumento de capital - AGE de 17/10/2011 (aprovado em
  10/02/2012 – DOU 17/02/2012 – 4.000.000 – – – – 4.000.000
Rendimento de capital – – 328.073 – – – 328.073
Resultado do exercício – – – – – 321.770 321.770
Destinação de resultados
. Reserva Legal – – – 16.088 – (16.088) –
. Dividendos – – – – – (76.421) (76.421)
. Outras Reservas de Lucros – – – – 229.261 (229.261) –
Patrimônio liquido em 31 de dezembro de 2011 17.000.000 4.000.000 328.073 16.088 229.261 – 21.573.422
Integralização de Capital 4.000.000 (4.000.000) – – – – –
Lucro Líquido do exercício – – – – – 1.880.716 1.880.716
Destinação do Resultado
. Reserva Legal – – – 94.036 – (94.036) –
. Dividendos – – – – (229.261) (446.670) (675.931)
. Retenção de Lucros – – – – 1.340.010 (1.340.010) –
Patrimônio liquido em 31 de dezembro de 2012 21.000.000 – 328.073 110.124 1.340.010 – 22.778.207
NOTAS EXPLICATIVAS Às Demonstrações Contábeis em 31/12/2012 e 
2011 (Em Reais). 1. Contexto operacional: A Comprev Seguros e Previdência 
S.A. (Seguradora) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída 
pela AGE de 04.07.2011, com sede na Avenida Mem de Sá, 247 - 1º andar - 
Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ, e tem por objeto social operar no grupa-
mento de Seguros de Pessoas e de Planos de Previdência Complementar 
Aberta, podendo como sócia ou acionista participar de outras sociedades ob-
servadas as disposições legais Autorizada a operar nos Ramos Vida e de Pla-
nos de Previdência Complementar Aberta, através da Portaria SUSEP nº 4198 
de 12/09/2011. Neste exercício operou com a participação através de convênio 
com a Seguradora Líder do Consorcio DPVAT, foram desenvolvidas atividades 
financeiras e administrativas, estas últimas voltadas à organização estrutural da 
CIA, para o exercício pleno das atividades operacionais a serem desenvolvidos. 
Sua composição acionária é formada da seguinte forma: União Previdenciária 
Cometa do Brasil - COMPREV com 80,71%; Francisco Alves de Souza com 
14,29%; Hortência Maria Moreira Alves 1%; Clarissa Moreira Alves 1%; Marco 
Aurélio Moreira Alves 1%; Carson Alves Carvalho 1% e Guilherme Nascimento 
de Carvalho 1% das ações ordinárias normativas. A Comprev Seguros e Previ-
dência S.A.,através da carta SUSEP 177/2011/SUSEP-SEGER de 14/12/2011, 
está autorizada a operar no ramo de seguro DPVAT. Conforme instrumento de 
consórcio em 10.10.2007 foi constituído a Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A., na qual a Seguradora participará com um percentual a ser 
definido de acordo com o volume do seu capital social. A partir de janeiro de 
2012, a Seguradora Passou a operar no ramo de Seguro DPVAT.  a) Região da 
Federação em que Opera. Autorizada pela Superintendência de Seguros Pri-
vados - SUSEP a Seguradora operar em todo o Território Nacional. 2 Elabora-
ção e apresentação das demonstrações contábeis: As presentes demons-
trações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades super-
visionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular nº 430, de 
05.03.2012, a Seguradora não identificou diferenças em práticas anteriores 
adotadas no Brasil, aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela SUSEP, 
que requeressem ajustes contábeis nas demonstrações contábeis. A Diretoria 
da Seguradora através de reunião realizada em 30/01/2013 autorizou a emis-
são das demonstrações contábeis de 31/12/2012. 3 Principais práticas con-
tábeis: a)  Apuração do Resultado. É apurado pelo regime de competência, 
que estabelece que as receitas e despesas sejam incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento; b) Aplicações 
Financeiras. As aplicações estão classificadas e avaliadas, segundo os se-
guintes critérios: b.1) Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores 
mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentementee 
de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, onde os ganhos e 
as perdas realizadas e não realizadas sobre esses títulos são reconhecidos 
diretamente no resultado. b.2) Títulos Mantidos até o vencimento - Incluem 
os títulos e valores mobiliários para os quais a administração possui a intenção 
e a capacidade financeira para manter até o vencimento, sendo contabilizados 
ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos. A capacidade fi-
nanceira é definida pela existência de reservas, provisões e fundos, expresso 
na mesma moeda, e exigíveis em prazo igual ou superior ao vencimento dos 
correspondentes títulos. b.3) Títulos Disponíveis para venda - Incluem os títu-
los e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias descritas nos 
itens (b1) e (b2). Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo 
os seus rendimentos auferidos reconhecidos na demonstração de resultado e 
os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda 
não realizados reconhecidos em conta especifica do patrimônio líquido, líquido 
dos correspondentes efeitos tributários. Os ganhos e as perdas, quando reali-
zados, são reconhecidos mediante a identificação especifica na data de nego-
ciação na demonstração do resultado, em contrapartida de conta especifica do 
patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. c) Estima-
tivas Contábeis. A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requerque a administração use de julga-
mento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão jurí-
dica. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao pro-
cesso de sua determinação. A Seguradora revisa as estimativas e premissas 
pelo menos anualmente. d) Créditos das operações com Seguros. Refere-
-se, basicamente, a recebimento da Seguradora Líder dos Consórcios do Se-
guro DPVAT S.A, a titulo de 50% do resultado da participação acionária, cadas-
tro e regulação de processos DPVAT. e) Investimentos. O investimento na 
Seguradora Líder é avaliado pelo custo de aquisição. f) Redução ao Valor 
Recuperável - Ativos Financeiros (Incluindo Recebíveis). Um ativo financei-
ro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem seu valor recupe-
rável avaliado sempre que apresente indícios de perda. Um ativo tem perda no 
seu valor recuperável se há evidência que um evento de perda ocorreu após o 
reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo nos fluxos de caixa. Os 
valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo semestral-
mente para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. A redução do 
valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor contábil 
residual exceder o valor de recuperação que será o maior valor entre o valor 
estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade 
geradora de caixa. g) Imobilizado/Intangível. O imobilizado e intangível estão 
contabilizados seguindo-se o critério de participação no convênio com a segu-
radora líder do consórcio DPVAT, e da mesma forma a depreciação e amortiza-
ção. h) Ativos e passivos circulantes e não circulantes. Os direitos e as 
obrigações são demonstrados pelos valores calculáveis e realizáveis, incluindo 
os rendimentos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do 
balanço, quando aplicáveis. A classificação de curto e longo prazo obedece aos 
artigos 179 e 180 da Lei nº 6.404/76, alterados pela Lei n°11.638. i) Provisões 
Judiciais e Técnicas - Seguros. Constituída em montante considerado sufi-
ciente pela administração da Seguradora para fazer face a cobertura de even-
tuais perdas, sendo atualizada até a data do balanço, observada a natureza de 
cada contingência e apoiada na opinião dos seus consultores jurídicos e atua-
riais. A Seguradora contabilizou, conforme estabelecido pela resolução CNSP 
nº192/2008, a provisão de sinistros ocorridos mas não avisados para o ramos 
DPVAT, com base nos valores informados pela Seguradora Líder dos Consór-
cios do Seguro DPVAT. A provisão IBNR, dos demais ramos de sinistros, é 
atualizada por meio de cálculos atuariais que tem como base a provisão de si-
nistros a liquidar. l) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. 
Calculados e registrados com base nas regras fiscais vigentes na data da ela-
boração das demonstrações contábeis. A Seguradora adota o sistema de Lucro 
Real, para tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lu-
cro, utilizando, respectivamente, as alíquotas de 15% mais 10% a titulo de adi-
cional para Imposto de Renda, quando a base deste ultrapassa R$ 60.000,00 
no trimestre,e de 15% para a Contribuição Social. m) Moeda Funcional e Mo-
eda de Apresentação. As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
reais (R$), sendo esta a moeda funcional e a principal moeda do ambiente 
econômico em que a Seguradora opera. n) Derivativos. Em 2012 e 2011, a 
Seguradora não operou com instrumentos financeiros derivativos. 4 Aplica-
ções - Títulos e valores mobiliários: A metodologia de avaliação adotada pela 
administração da Seguradora considerou os títulos e valores mobiliários repre-
sentados através das rubricas de títulos de renda fixa públicos e cotas de fun-
dos de investimento em 31/12/2012 na classificação de Títulos mantidos ate o 
vencimento e Títulos para negociação, respectivamente, pois os mesmos são 
exclusivamente para garantia das reservas técnicas da Seguradora, que cor-
respondem a sinistros a liquidar com expectativas de perdas prováveis informa-
das pelos consultores jurídicos, cujas constituições e/ou pagamentos ocorrem 
frequentemente. Durante o exercício, não foram efetuadas reclassificações dos 
títulos e valores mobiliários entre as categorias acima descritas. Em 31/12/2012: 

Composição da Carteira
Venci-
mento Quantidade

Valor de 
custo

Valor de
 Mercado

Mantidos até o vencimento
LFT - Letras Financeiras
   do Tesouro 07/03/2015 500 2.724.382 2.724.382
Total de Títulos mantidos
   até o vencimento 2.724.382 2.724.382
Para Negociação
Fundos de Investimento
Fundo Imobiliario
   Comprev FII 2.029.554,16479 2.003.841 2.003.841
BB Institucional RF 7.796,007916 36.249 36.249
CSHG Rlprev FIA 4.447.402,78579 8.409.347 8.409.347
CSHG Soberano FI RF 5.516.959,13919 9.867.812 9.867.812
Fundo BB FI RF DPVAT 6.421.395,9395 7.788.074 7.788.074
Fundo Bradesco FI RF DPVAT 6.401.876,3198 7.818.537 7.818.537
Fundo CEF FI RF DPVAT 1.092.883,0791504 1.182.208 1.182.208
Fundo ICATÚ VANGU. FI RF DPVAT 739.309,8256958 795.670 795.670
Fundo ITAÚ FI RF DPVAT 640.868,2296 7.746.663 7.746.663
Fundo SAFRA FI RF DPVAT 5.054,3351286 548.141 548.141
Total de títulos para 
  negociação 46.196.542 46.196.542
Total de aplicações em 
  31/12/2012 48.920.924 48.920.924
Em 31/12/2011: 

Composição da Carteira
Venci-
mento Quantidade

Valor de 
custo

Valor de
 Mercado

Mantidos até o vencimento
LFT - Letras Financeiras 
  do  Tesouro 07/03/2015 3.493 17.542.042 17.542.042

Total de Títulos mantidos
  até  o vencimento 17.542.042 17.542.042

Para Negociação
Fundos de Investimento
CSHG RLPREV FIA 2.524.975,6387 3.999.953 3.999.953
Total de títulos para 
  negociação 3.999.953 3.999.953

Total de aplicações em
  31/12/2011 21.541.995 21.541.995

5 Créditos das operações com Seguros: Considerando a relevância de seu sal
do, detalhamos a rubrica como segue: 2012 2011
Consórcio DPVAT 460.561 –
Consórcio DPVAT - Cadastro 1.550 –
Consórcio DPVAT - Regulação 102.578 –
Outros   517 –
Total 565.206 –
6 Investimentos: Os investimentos referem-se a participação acionária de 0,88903% 
na Líder Seguradora. 7 Imobilizado: Considerando a relevância de seu 
saldo, detalhamos a rubrica como segue: 2012 2011
Equipamentos 46.041 –
Software 10.610 –
Móveis 13.288 –
Veículos 3.039 –
Benfeitorias em imóveis de terceiros 27.421 –
(–) depreciação (46.346) –
Total 54.053 –
8 Intangível: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como 
segue: 2012 2011
Desenvolvimento de software 35.017 –
(–) amortização (2.888) –
Total 32.129 –
9 Obrigações a pagar: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a 
rubrica como segue: 2012 2011
Alugueis 5.000 –
Serviço de Terceiros a Pagar  7.268 10.765
Total 12.268 10.765
10 Impostos e contribuições: Considerando a relevância de seu saldo, detalha
mos a rubrica como segue: 2012 2011
Imposto de Renda 269.823 59.923
Contribuição Social 165.493 62.438
Total 435.316 122.361
11 Operações com partes relacionadas 2012 2011
Ativo Circulante
Fundos de investimento 2.003.841 –
Passivo circulante
Dividendos a pagar 446.670 76.420
Resultado
Receitas financeiras 23.246 –
Remuneração dos administradores 32.177 –
12. Provisões técnicas: a) Constituição: As provisões técnicas aplicáveis às so-
ciedades seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP a operar em seguros e/ou plano de previdência complementar aberta 
são constituídas de acordo com as disposições das Resoluções CNSP nº 162/06, 
181/07, 195/08 e 204/09 em conformidade com Nota Técnica Atuarial – NTA. As 
Provisões Técnicas apresentadas são oriundas do convênio DPVAT distribuído de 
acordo com o percentual de participação administrado pela Seguradora Líder do 
Consórcio DPVAT. Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica
como segue: 2012 2011
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados 12.047.187 –
Provisão para despesas administrativas 346.762 –
Provisões de sinistros a liquidar – administrativas 1.890.384 –
Provisões de sinistros a liquidar – judiciais 11.585.997 –
Total 25.870.330 –
b) Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados 2012 2011
Saldo no início do exercício – –
Adições 13.841.485 –
Baixas (1.794.298) –
Saldo no fim do exercício 12.047.187 –
c) Provisão de sinistros a liquidar 2012 2011
Saldo no início do exercício – –
Adições 23.837.451 –
Baixas (10.361.070) –
Saldo no fim do exercício 13.476.381 –
13. Provisões jurídicas: Referem-se a processos judiciais de ações fiscais impetra-
das contra a Seguradora. As parcelas depositadas em juízo totalizam R$ 65.656. A 
administração, apoiada por pareceres dos seus assessores jurídicos, considera que as 
questões judiciais tributárias apresentam reduzidas possibilidades de resultarem em 
prejuízos. 14. Patrimônio líquido: a) Capital Social: Em 17 de fevereiro de 2012, foi 
publicada no DOU a Portaria SUSEP nº 4.453 de 10/02/2012, onde consta a apro-
vação das deliberações dos acionistas da Seguradora relativas ao aumento do ca-
pital social.O Capital Social totalmente subscrito e integralizado passou a ser de R$ 
21.000.000 e está representado por 21.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. b) Reserva de Capital: Constituída pelo valor original dos rendimentos 
das aplicações financeiras dos recursos aportados pelos acionistas quando da cons-
tituição da Seguradora, e apurado no período de 04/07 a 21/09/2011, que antecedeu 
a autorização para funcionamento concedida através da Portaria SUSEP nº 4.198, 
de 12/09/2011, o registro na JUCERJA efetivado em 21/09/2011. c) Reserva Legal: 
É constituída em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas, com base de 
5% do lucro líquido do exercício até atingir 20% do capital. d) Retenção de Lucro: O 
saldo remanescente da conta de Lucros acumulados foi transferido para esta conta, 
observando a nova Lei 11.638/07. e) Dividendos: Em 2012, a Seguradora distribuiu 
dividendos no valor de R$ 675.931. 15. Destinação do lucro líquido do exercício: 
O resultado líquido do exercício no montante total de R$ 1.880.716 foram assim des-

tinados: a) R$ 94.036 equivalentes a 5% à constituição da Reserva Legal; b) R$ 
446.670 para dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício, após 
deduzido o valor destinado a Reserva Legal, reconhecidos na rubrica Obrigações 
a pagar no passivo circulante; e c) R$ 1.340.010 para a constituição da reserva de 
Lucros a destinar. 16. Patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido: 
Nos termos das Resoluções CNSP nº 222/10, 227/10 e 228/10 o capital mínimo re-
querido (CMR) para funcionamento das sociedades seguradoras, a partir de 1º de 
janeiro de 2012 é composto por um capital base e um capital adicional baseado no 
risco de crédito. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais 
riscos identificados na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líqui-
do ajustado deverá ser aferida em relação ao maior dos valores entre a soma dos 
capitais base e adicional e a margem de solvência calculada na forma estabelecida 
pela Resolução CNSP nº 55/2001, conforme demonstrado abaixo
para a data base de 31/12/2012 e 31/12/2011: 2012 2011
Patrimônio Líquido Contábil  22.778.207 21.573.423
Despesas Antecipadas não relacionadas a resseguro (259) (408)
Patrimônio Líquido Ajustado A 22.777.948 21.573.015
Capital Base  15.000.000 15.000.000
Capital Adicional de Risco de Crédito  – –
Capital Mínimo Requerido B 15.000.000 15.000.000
Suficiência de capital  7.777.948 6.573.015
As deduções do Patrimônio Líquido estão de acordo com o disposto na Resolu-
ção CNSP nº 222/10, vigente desde janeiro de 2011. 17. Detalhamento das con-
tas da demonstração do resultado: Considerando a relevância de seus saldos, 
detalhamos as rubricas a seguir: 2012 2011
Prêmios Retidos 25.890.531 –
Prêmios Emitidos DPVAT 26.186.142 –
Variação Provisões Despesas Administrativas (295.611) –
Receita com emissão de apólice 1.635.382 –
Rendas com Taxas e Emissão de Apólices 1.635.382 –
Sinistros Ocorridos (22.663.933) –
Sinistros de Seguros (17.213.116) –
Honorários Advocatícios de Sinistro (1.582.967) –
Ressarcimento de Custos Operacionais (1.086.031) –
Investigação Perícia e Análise Médica (650.538) –
Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos
  mas não Avisados (1.904.203) –
Outros (227.078) –
Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.463.991) –
Outras Receitas Operacionais Consórcio 91.475 –
Outras Despesas Operacionais Consórcio (1.482.285) –
Despesas Diversas Consórcio (7.524) –
Outras Despesas (65.657) –

2012 2011
Despesas Administrativas (1.641.853) (57.164)
Pessoal (366.838) –
Serviços de Terceiros (116.495) (13.533)
Aluguel (60.000) –
Publicação (24.923) (18.190)
Localização e Funcionamento (109.949) (19.164)
Comunicação Institucional (193.472) –
Outras Despesas Administrativas (770.176) (6.277)
Despesas com Tributos 578.568 11.280

2012 2011
COFINS S/Receitas 449.608 –
PIS/Receitas 73.061 –
Contribuição Sindical 13.380 –
Taxa de Fiscalização 42.231 10.558
Outros 288 722
Receitas Financeiras 4.584.095 701.493
Rendimentos LFT 815.559 521.552
Operações a Termo 2.180.090 –
CSHG Soberano FI Renda Fixa 558.976 –
CSHG RLPREV FIA 927.663 –
Fundo Imobiliário COMPREV 23.246 –
Outras 78.561 179.941
Despesas Financeiras 2.239.574 99.691
Juros 2.171.127 –
Custódia de Títulos 50.827 2.374
Outras 17.620 97.317
Resultado Financeiro 2.344.521 601.802
18. Garantias das provisões técnicas de seguros: A parcela do ativo vinculado 
diretamente às provisões técnicas é de R$ 27.883.134 referentes a aplicações 
em quotas de fundos de investimento. 19. Ramos de Atuação da Seguradora: 
Os ramos de atuação da Seguradora, prêmios ganhos, sinistros retidos e índices 
de sinistralidade estão assim demonstrados:
Ramos Prêmios Ganhos Sinistros Retidos Sinistralidade (%)
DPVAT 25.890.531 (22.663.933) 87,54
20. Conciliação do I.R. e da contribuição social sobre o lucro líquido 

2012 2011
Resultado antes do imposto de renda e 
  contribuição social sobre o lucro líquido 3.141.610 533.358
Base de cálculo após as compensações 3.141.610 533.358
Despesa de IRPJ/CSLL do ano corrente (1.260.894) (211.588)
Alíquota efetiva 40% 40%
21. Conciliação entre o lucro líquido e caixa líquido gerado nas atividades 
operacionais 2012 2011
Lucro Líquido antes do I.R. e da contribuição social 3.141.610 533.358
Ajustes do resultado:
. Constituição (reversão) de provisões jurídicas 65.656 –
Variações nos ativos e passivos:
. Variação das Aplicações (27.378.929) (21.541.994)
. Variação das Operações de Seguros (481.624) –
. Variação de Títulos e Créditos a Receber – (83.582)
. Variação das Despesas Antecipadas 148 (408)
. Variação de Contas a Pagar 1.503 10.765
. Variação de Impostos e Encargos Sociais a Recolher 104 20
. Variação de Outras Contas a Pagar (1.991) 2.774
. Variação de Débitos Operações de Seguros e 
Resseguros (71.470) –
. Variação das Provisões Técnicas 25.870.330 –
Caixa das operações 1.145.337 (21.079.067)
Impostos pagos (947.939) (89.229)
Caixa líquido gerado (consumido) 
  nas atividades operacionais 197.398 (21.168.296)
22. Gerenciamento de Riscos: Os principais riscos a que a Seguradora está 
sujeita são os riscos de taxas de juros, de crédito e de liquidez. A Seguradora 
é uma controlada da União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV e, 
consequentemente utiliza-se da estrutura de gerenciamento de riscos desta 
Seguradora, administrando seus riscos de forma corporativa. A administração 
desses riscos contempla uma série de políticas e estratégias consideradas 
adequadas pela Administração. Essas políticas e estratégias, além de serem 
reavaliadas frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempes-
tiva da adequação das aplicações financeiras comparadas aos vencimentos 
dos passivos. A União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV possui 
um sistema de controles internos que se destina a garantir que as políticas 
e estratégias estão sendo cumpridas, de maneira que os resultados obtidos 
estejam de acordo com os objetivos definidos pela Administração da Segura-
dora. Quanto ao seguro DPVAT a análise de riscos segue os parâmetros da 
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.

PARECER ATUARIAL
Aos Administradores e Acionistas da Comprev Seguros e Previdência S/A. 
O presente Parecer Atuarial foi elaborado respeitando os princípios atuariais e as 
definições e exigências estabelecidas na Circular SUSEP nº 272/04, com base 
em 31/12/2012. Os estudos são conduzidos de acordo com a devida competência 
atuarial dos prêmios, sinistros, contribuições e benefícios. A Seguradora não 
teve riscos vigentes, sinistros avisados ou provisões constituídas, motivo pelo 
qual não há necessidade de apresentar uma avaliação das provisões técnicas 
atuariais e os resultados relacionados ao Teste de Adequação de Passivo (TAP) 
e ao Teste de Sensibilidade. Rio de Janeiro, 25/02/ 2013. Atuário Responsável: 
Fabiana Silva de Oliveira - MIBA: 1.302. Comprev Seguros e Previdência S/A - 
Carson Alves Carvalho - Diretor Técnico. co
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Nota 2012 2011
Passivo Circulante 26.955.800 212.340
Contas a Pagar
Obrigações a Pagar 9 12.268 10.765
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 124 20
Impostos e Contribuições 10 435.316 122.361
Outras Contas a Pagar 782 2.774
Débitos c/Operações Seguros e Resseguros 190.310 –
Créditos com pessoas ligadas 11 446.670 76.420
Provisões Técnicas Seguros 12 25.870.330 –
Passivo Não Circulante 27.021.456 212.340
Outros Débitos
. Provisões Jurídicas 13 65.656 –
Patrimônio Líquido 22.778.207 21.573.422
Capital Social 14a 21.000.000 17.000.000
Aumento de Capital – 4.000.000
Reservas de Capital 14b 328.073 328.073
Retenção de Lucros 14d 1.450.134 245.349
Total Passivo e Patrimônio Líquido 49.799.663 21.785.762

Nota 2012 2011
Prêmios Ganhos
Prêmios retidos 26.186.142 –
Variação das Provisões técnicas (295.611) –

17 25.890.531 –
Resultado operacional
Receita com emissão de apólices 17 1.635.382 –
Sinistros ocorridos 17 (22.663.933) –
Custos de aquisição (380.601) –
Outras receitas e despesas operacionais 17 (1.463.991) –
Despesas administrativas 17 (1.641.853) (57.164)
Despesas com tributos 17   (578.568) (11.280)
Resultado Patrimonial 122 –
Resultado financeiro 17  2.344.521 601.802
Resultado antes do I.R.  e contribuição 3.141.610 533.358
Imposto de Renda (779.059) (126.909)
Contribuição Social (481.835) (84.679)
Lucro líquido do exercício 1.880.716 321.770                   
Quantidade de ações 21.000.000 21.000.000
Lucro líquido por ação 0,09 0,02
Resultado abrangente total 1.880.716 321.770



Economia28
Diário Comercial Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ 14.333.631/0001-37

PARECER ATUARIAL
Aos Administradores e Acionistas da Comprev Seguros e Previdência S/A. O presente Parecer Atuarial foi elaborado respeitando os princípios atuariais e as definições e exigências estabelecidas na Circular SUSEP nº 272/04, 
com base em 31/12/2012. Os estudos são conduzidos de acordo com a devida competência atuarial dos prêmios, sinistros, contribuições e benefícios. A Seguradora não teve riscos vigentes, sinistros avisados ou provisões constituídas, 
motivo pelo qual não há necessidade de apresentar uma avaliação das provisões técnicas atuariais e os resultados relacionados ao Teste de Adequação de Passivo (TAP) e ao Teste de Sensibilidade. Rio de Janeiro, 25/02/ 2013. Atuário 
Responsável: Fabiana Silva de Oliveira - MIBA: 1.302. Comprev Seguros e Previdência S/A - Carson Alves Carvalho - Diretor Técnico.

continuação

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. Examinamos as demonstrações contábeis da COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 
e as respectivas demonstração do resultado, de resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis individuais de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Seguradora para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores 
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado em 24 de fevereiro de 2012, que não 
conteve qualquer modificação. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013. HORWATH BENDORAYTES AIZENMAN & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. JOSÉ BENDORAYTES FILHO - Contador - CRC 1RJ 040693/O-9.

Dilma defende a abertura de portos para
os investimentos da iniciativa privada 
Pedro Peduzzi e Danilo Ma-
cedo - ABr

A
presidente Dilma
Rousseff defendeu
ontem a abertura
dos portos para in-

vestimentos privados e des-
tacou que a Medida Provisó-
ria 595 - que estabelecerá as
novas regras para o setor
portuário - não retirará ne-
nhum direito dos portuários.

"O Brasil tem que abrir
os portos. Nós temos um
imenso e desnecessário
custo em portos. Abrir os
portos não significa tirar 1
milímetro de direito do tra-
balhador portuário. Pelo
contrário, nós mantivemos
intacta a forma pela qual
esses direitos foram garan-
tidos. Mas implica, neces-
sariamente, em abrir à con-
corrência, porque um dos
nossos custos, chamado
custo Brasil, lá fora, é por-
tos", argumentou a presi-
dente, ao participar de reu-
nião do Conselho de De-
senvolvimento Econômico
e Social (CDES), no Palá-

cio do Planalto.
O ministro da Secretaria

Especial de Portos, Leônidas
Cristino, reiterou na terça-
feira que o objetivo da MP
595 foi definido a partir de
um diagnóstico de baixa efi-
ciência logística no escoa-

mento da produção e do
breve esgotamento da capaci-
dade instalada. Segundo ele,
até 2015, a capacidade dos
portos brasileiros não dará
mais conta da demanda, que
vem evoluindo a cada ano.

No último dia 22, o go-

verno e os portuários fecha-
ram um acordo para suspen-
der as greves nos portos até o
próximo dia 15 de março. Os
trabalhadores protestam por
mudanças na medida provi-
sória.

No discurso de ontem, a

presidente disse ainda que
as ferrovias também deverão
ser beneficiadas com as par-
cerias público-privadas. "Fi-
zemos um imenso esforço na
área de infraestrutura e que-
remos que esse esforço te-
nha resultado. Estamos fa-
zendo uma apresentação in-
ternacional em alguns gran-
des centros. Nós acredita-
mos que o Brasil precisa de
um modelo de rodovias sim-
ples já testado. O país pre-
cisa também de ferrovias e
hidrovias. É impossível con-
tinuar transportando miné-
rio, grãos só por estrada. O
modelo de ferrovias vai ser
objeto agora de avaliação
dos investimentos privados
nacionais e internacionais.
Queremos que essa seja uma
solução enormemente bem-
sucedida", disse.

Dilma Rousseff reiterou
que o Brasil não corre risco
de enfrentar racionamento de
energia. A presidente disse
que quem colocou "expecta-
tiva negativa gratuita no país"
está agora calado, lembrando
que, em 2013, serão agrega-

dos mais 10 mil megawatts
(MW) de energia ao sistema
elétrico brasileiro, e que o
país conta ainda com os 14
mil MW das termelétricas.

"Eu repito: não vai haver
racionamento de energia.
Quem disse isso em dezem-
bro e janeiro, hoje se cala.
Eles colocam expectativa ne-
gativa gratuita ao país, mas
este país tem segurança ener-
gética", disse a presidente.
"Não é admissível que se diga
que vai ter racionamento,
quando não vai haver racio-
namento. Eu acho que essa
irresponsabilidade afeta a
vida das pessoas, das empre-
sas", acrescentou.

Dilma voltou a defender
o aproveitamento do poten-
cial hidrelétrico, e que as tér-
micas são fundamentais
para garantir a segurança
energética em tempos de re-
servatórios baixos. "Todos
nós defendemos que não se
pode construir reservatórios
imensos, mas para não cons-
truirmos reservatórios imen-
sos temos de construir tér-
micas", disse.

Presidente garante que o Brasil não corre risco de enfrentar racionamento de energia

Ansiedade e baixa autoestima aumentam as
compras e elevam o risco de inadimplência 
Wellton Máximo - ABr

A alta da inadimplência
nos últimos anos não está re-
lacionada apenas ao crédito
farto e à falta de educação fi-
nanceira do brasileiro. Es-
tudo divulgado ontem pelo
Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) revela que
a ansiedade e a insatisfação
com a aparência estimulam
as compras por impulso e ele-
vam o risco de calote pelos
consumidores.

Segundo o levantamento,
fatores emocionais são o
principal motivo que leva os
brasileiros a consumir sem
planejamento. Um total de
85% dos entrevistados adqui-
rem bens por impulso e 43%

admitiram comprar em mo-
mentos de ansiedade, tris-
teza e angústia.

Os motivos para a ansie-
dade são diferentes conforme
a faixa de renda. Nas classes
A e B, a ansiedade em rela-
ção a eventos que se aproxi-
mam, como festas, jantares e
viagens, representa o princi-
pal motivo para as compras
sob impulso. Os consumido-
res das classes C e D, no en-
tanto, mencionaram a insa-
tisfação com a própria apa-
rência e a necessidade de exi-
bir um estilo de vida não con-
dizente com a renda.

Para a economista res-
ponsável pelo estudo, Ana
Paula Bastos, o aumento da
renda e da oferta de crédito

contribuiu para o aumento
da impulsividade entre os
consumidores. "Hoje, a po-
pulação tem acesso a produ-
tos e bens que não tinha. A
inserção no mercado de tra-
balho e de consumo gera an-
siedade e faz as pessoas agir
por impulso. Em vez de ser
um entretenimento saudável,
a compra gera problemas",
disse.

O estudo detectou ainda
que o brasileiro, apesar de se
considerar preparado, não
sabe lidar com o próprio di-
nheiro. Além do elevado per-
centual de compras por im-
pulso, o levantamento mos-
trou que 74% dos entrevista-
dos não têm nenhum investi-
mento, e 42% admitiram gas-

tar tudo o que ganham, sem
poupar nada. Nas classes A e
B, 28% dos consumidores
não conseguem guardar di-
nheiro, contra 53% nas clas-
ses C e D.

Em relação ao comporta-
mento durante as compras, a
pesquisa mostrou que 85%
dos consumidores pedem al-
gum desconto ao comprarem
à vista. No entanto, a pru-
dência não se repete nas
compras a prazo. A maior
parte dos entrevistados
(37%) declarou não prestar
atenção nas taxas de juros
embutidas nos financiamen-
tos, considerando apenas o
valor mensal da prestação.
Nas classes C e D, a desaten-
ção com os juros é ainda

mais marcante: 42%, contra
30% nas classes A e B.

Segundo a economista do
SPC Brasil, a falta de educa-
ção financeira ainda é um en-
trave ao consumo. No en-
tanto, o brasileiro está dis-
posto a aprender. "O consu-
midor ainda não sabe como
se precaver, mas a pesquisa
mostrou que ele quer apren-
der a planejar os gastos, o
que é positivo. Esse compor-
tamento se repete em todas
as classes", explicou.

Para evitar problemas,
Ana Paula aconselha ao con-
sumidor nunca gastar mais
do que ganha, evitar despe-
sas supérfluas e guardar di-
nheiro para imprevistos,
como desemprego e proble-

mas médicos. Em compras de
alto valor, ela recomenda
adiar o consumo por alguns
meses para poder dar entrada
maior e diminuir o número
de prestações. Trocar dívidas
no cartão de crédito e no che-
que especial, que têm juros
altos, por empréstimos pes-
soais com juros menores
também diminui o risco de
inadimplência.

A pesquisa da SPC ouviu
646 consumidores em todas
as capitais do país. O número
de entrevistados em cada ci-
dade foi decidido com base
no número de habitantes em
relação à população econo-
micamente ativa (PEA). O
estudo tem margem de erro
de 3,9%.

Um total de 85% dos entrevistados admitiram que adquirem muitos bens por impulso 

Estados Unidos reconhecem a cachaça como
mercadoria de origem exclusiva brasileira
Mariana Branco - ABr

Os Estados Unidos reco-
nheceram a cachaça como
produto de origem exclusiva
brasileira. A decisão vale a
partir de 11 de abril e signi-
fica que, para levar no rótulo
o nome de cachaça, o pro-
duto deverá ser fabricado no
Brasil e de acordo com os pa-
drões de qualidade brasilei-
ros. Atualmente, o destilado
é vendido nos EUA sob o

nome genérico de brazilian
rum. O Brasil também reco-
nhecerá como destilados ex-
clusivos norte-americanos o
bourbon e o tenessee whis-
key em um prazo de 30 dias.

O reconhecimento foi di-
vulgado ontem pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Na avaliação
do secretário de Relações In-
ternacionais da pasta, Célio
Porto, a mudança abrirá o
mercado dos EUA para a ca-

chaça brasileira. Para Vi-
cente Bastos, presidente do
Instituto Brasileiro da Ca-
chaça (Ibrac), haverá desen-
volvimento da produção do
destilado, com aumento das
exportações, atualmente em
um patamar modesto. "No
ano passado foram apenas
US$ 20 milhões, dos quais
US$ 2 milhões foram para os
Estados Unidos", disse. De
acordo com ele, a cadeia pro-
dutiva da cachaça emprega

cerca de 600 mil pessoas em
todo o país.

Para Bastos, além de im-
pulsionar o mercado, a alte-
ração nas regras norte-ameri-
canas é o primeiro passo para
assegurar a manutenção da
qualidade do produto. "Nós
temos que evitar o que ocor-
reu com a vodca e com o
rum. Um era da Rússia e o
outro do Caribe, mas trans-
formaram-se em destilados
genéricos, que qualquer país

pode fabricar. Além da perda
de mercado, isso traz perda
de qualidade. Com o reco-
nhecimento, para levar o
nome de cachaça, a bebida
terá que se espelhar em nos-
sos padrões. No Brasil há um
decreto definindo o que é ca-
chaça, mas tem que obter a
regulamentação do restante
dos países", disse, referindo-
se ao Decreto n° 4062/2001.

Segundo o presidente do
Ibrac, o reconhecimento dos

EUA é resultado de negocia-
ções iniciadas em 2001 com
a participação do governo e
do setor privado. Há conver-
sações iniciadas também
com a União Europeia sobre
o assunto. "Na Comunidade
Europeia há vários exem-
plos de marcas de destila-
dos, vinhos e queijos que
são considerados exclusi-
vos. Isso ajuda a assegurar
mercado para o país produ-
tor", disse.

A cadeia produtiva da cachaça emprega cerca de 600 mil pessoas em todo o país

Antonio Cruz - ABr

Dilma Rousseff: “abrir os portos não significa tirar um milímetro de direito do trabalhador portuário”


