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CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A.
CNPJ/MF nº 29.959.459/0001-07

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e societárias, 
submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da CES-
CEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro 2012, elaborada na forma da legislação societária bra-
sileira e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos - CNSP e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanha-
das das respectivas notas explicativas e pareceres elaborados pelos 
Auditores e Atuários Independentes. Mensagem da Administração: Em 
2012, a Seguradora encerrou a última fase de reestruturação das operações 
e quadro diretivo, marcada por uma fase de esforços para a integração das 
operações que envolveram a consolidação da marca CESCEBRASIL, dos 
canais de distribuição, do portfólio de produtos, da plataforma tecnológica 
integrada com nossa Matriz e da reestruturação do quadro diretivo da Segu-
radora no Brasil, com seus objetivos movidos pelo espírito de inovação e 
competitividade. Todo esse processo criou as bases na quais a CESCE-
BRASIL busca se tornar uma referência no mercado de seguros de garan-
tias e de crédito, sendo a opção das empresas que buscam esses produtos. 
Em um mercado com enorme potencial de crescimento, a Seguradora con-
tinuará a reforçar a sua estratégia de atuação abrangente em todo o Territó-
rio Nacional, visando capturar operações em mercados em desenvolvimen-
to com grande potencial de crescimento. Cenário econômico e operacional: 
A economia brasileira no exercício de 2012 manteve-se estável em decor-
rência da crise na economia europeia, pela taxa de juros SELIC para 7,25%, 

pelo nível de desemprego controlado, mantendo uma taxa de desocupação 
em 5,5% e inflação acumulada em 2012 de 5,84% medida pelo IPC-A. Go-
verno Federal registrou um aumento real na arrecadação de impostos de 
6,12%. Tais fatores somado ao mercado de seguro garantia e créditos que 
no ano de 2012 mostrou um pequeno avanço comparado ao mesmo período 
do ano passado possibilitou que a CESCEBRASIL mantivesse seu posicio-
namento no mercado. Desempenho Financeiro e Operacional: A CESCE-
BRASIL no ano de 2012 foi marcada por uma atividade comercial baixa e 
com pouca demanda para o seguro de Garantias, Crédito Interno e Crédito 
à Exportação. Apesar do contexto econômico, a Cescebrasil apresentou 
crescimento de aproximadamente 8%, nos prêmios atingindo R$ 92.011 mil 
em 2012, no entanto, encerrou o exercício com um prejuízo de R$ 27.406 
mil. As reformulações e reestruturações comerciais adotadas serão decisi-
vas para crescimento e para redução significativa de nossos custos adminis-
trativos e operacionais, objetivando mais agilidade em nossos processos 
internos à curto prazo. Nossas despesas administrativas foram impactadas 
pela nossa expansão comercial com a reformulação de nossos 4 escritórios. 
Os investimentos foram realizados dentro da política de investimentos apro-
vada pelo Conselho de Administração, sendo que a capacidade financeira 
está condizente com as normas legais previstas pela Superintendência  
de Seguros Privados - SUSEP. Os projetos na área de tecnologia contem-
plam a implantação de um Portal para os corretores realizarem suas  
operações, tornando o processo mais ágil e integrado com as demais áreas 

operacionais da Seguradora. Também introduzimos melhorias na nossa es-
trutura de Auditoria Interna, Controles Internos e procedimentos de com-
pliance e, com isso, nosso processo operacional tem se tornado cada vez
mais eficaz e eficiente. A política de nossa matriz é de reinvestimento dos 
resultados apurados, de maneira que possamos aumentar nossa capacida-
de de retenção nas operações e nos tornarmos mais competitivos.  
Governança Corporativa: Para a gestão das atividades operacionais, fo-
ram criados organismos dentro da Seguradora com os seguintes objetivos:
1. Comitê de Riscos e Sinistros: avaliação e aprovação das operações apre-
sentadas pela área comercial e dos processos de sinistros avisados.  
2. Comitê Financeiro: avaliação do fluxo de caixa e investimentos financei-
ros. 3. Comitê Jurídico: avaliação das atividades societárias e dos processos 
jurídicos em andamento. 4. Comitê de Controles Internos: avaliação dos  
resultados decorrentes das atividades desenvolvidas pela área de controles
internos e auditoria interna. 5. Comitê Comercial: avaliação e aprovação 
das atividades e desempenho das atividades comerciais. Dessa maneira, 
a condução das atividades operacionais tem uma gestão mais 
participativa entre a Diretoria e os respectivos gestores. Por fim, nossos 
agradecimentos às autoridades do mercado segurador e aos clientes,  
funcionários e colaboradores.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2013
Administração

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2012 (em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 
(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 

 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

 Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto 
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 

(Em milhares de reais)

Relatório da Administração

Ativo 2012 2011
Circulante 151.388 125.577
Disponível 4.992 1.141
 Caixa e bancos 4.992 1.141
Aplicações 50.907 41.586
 Títulos de renda fixa 24.171 6.583
 Títulos de renda variável 770 –
 Quotas de fundos de investimentos 25.966 35.002
 Outras aplicações – 1
Créditos das operações com seguros e resseguros 36.372 30.851
 Prêmios a receber 26.164 21.456
 Operações com seguradoras 140 144
 Operações com resseguradoras 8.343 4.938
 Outros créditos operacionais 4.481 4.994
 Provisão para riscos de crédito (2.756) (681)
Ativos de resseguro - Provisões técnicas 46.467 37.642
 Sinistros pendentes de pagamento 16.418 2.614
 IBNR-Sinistros ocorridos e não avisados 555 464
 Prêmio de resseguro diferido 29.494 34.564
Títulos e créditos a receber 8.790 8.973
 Títulos e créditos a receber 7.634 6.950
 Créditos tributários e previdenciários 1.003 1.964
 Depósitos judiciais e fiscais 4 8
 Outros créditos 149 51
Outros valores e bens 2 –
Despesas antecipadas 52 46
Custo de aquisição diferidos 3.806 5.338
Ativo Não Circulante 34.978 9.514
Realizável a Longo Prazo 31.192 3.044
Créditos das operações com seguros e resseguros 9.998 –
 Prêmios a receber 9.998 –
Ativos de resseguro - Provisões técnicas 10.930 –
 Prêmio de resseguro diferido 10.930 –
Títulos e créditos a receber 8.159 3.044
 Títulos e créditos a receber 2.740 –
 Créditos tributários e previdenciários 4.565 2.191
 Depositos judiciais e fiscais 853 853
Custo de aquisição diferidos  2.105 –
Permanente 3.786 6.470
Investimentos 1.024 3.044
 Participações societárias - não financeiras 1.020 3.040
 Outros investimenos 4 4
Imobilizado 1.826 1.347
 Bens móveis 1.661 1.347
 Outras imobilizações 165 –
Intangível 936 2.079
 Outros intangíveis 936 2.079
Total do Ativo 186.366 135.091

Passivo e Patrimônio Líquido 2012 2011
Circulante 132.083 108.969
Contas a pagar 9.536 5.977
 Obrigações a pagar 496 1.308
 Impostos e encargos sociais a recolher 2.095 1.738
 Encargos trabalhistas 654 540
 Impostos e contribuições 6.292 2.391
Débitos das operações com seguros e resseguros 30.149 20.801
 Prêmios a Restituir 220 104
 Operações com seguradoras 62 410
 Operações com resseguradoras 28.333 18.640
 Corretores de seguros e resseguros 1.103 1.465
 Outros débitos operacionais 431 182
Depósito de terceiros 2.668 1.110
 Depósito de terceiros 2.668 1.110
Provisões técnicas - seguros 89.729 81.081
 Provisão de prêmios não ganhos 42.650 54.231
 Provisão de sinistros a liquidar 33.270 18.187
 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 12.815 7.904
 Outras provisões 994 759
Passivo Não Circulante 25.509 352
Realizavél a Longo Prazo 25.509 352
Débitos das operações com seguros e resseguros 7.979 –
 Operações com resseguradoras 6.476 –
 Corretores de seguros e resseguros 1.503 –
Provisões técnicas - seguros 16.561 –
 Provisão de prêmios não ganhos 16.561 –
Outros débitos 969 352
 Provisões trabalhista 53 50
 Provisões cíveis 916 300
 Outras provisões – 2
Patrimônio Líquido 28.774 25.770
 Capital social 44.862 20.943
 Aumento de capital 15.344 1.810
 Reservas de lucros 3.017 3.017
 Prejuízo acumulado (34.449) –

  
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 186.366 135.091

2012 2011
Prêmios Emitidos Líquidos 92.011 85.064
Variações das Provisões Técnicas de Prêmios (3.162) 4.061
Prêmios Ganhos 88.849 89.125
Receitas com Emissão de Apólices 1.769 1.767
Sinistros Ocorridos (38.231) (13.735)
Custos de Aquisição (7.411) (6.974)
Outras Receitas e Despesas Operacionais (14.737) (5.536)
Resultado com Resseguro (23.916) (40.592)
 Receita com Resseguro 17.425 18.267
 Despesa com Resseguro (41.341) (58.859)
Despesas Administrativas (25.938) (19.339)
Despesas com Tributos (6.977) (1.993)
Resultado Financeiro (1.059) 1.725
Resultado Patrimonial (1.266) (1.455)
Resultado Operacional (28.917) 5.903
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes (109) (7)
Resultado Antes dos Impostos e Participações (29.026) 5.896
Imposto de Renda 1.175 (2.166)
Contribuição Social 705 (1.244)
Participações Sobre o Resultado (260) (337)
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício (27.406) 2.149
Total do Resultado Abrangente (27.406) 2.149
Quantidade de Ações 87.687.816 22.379.881
Prejuízo/Lucro por Ação - R$ (0,31) 0,10

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Reserva de lucros
Capital 
Social

Aumento de Capital 
em aprovação

Reserva 
legal

Reserva 
de retenção acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2011 20.943 1.810 404 464 – 23.621
Lucro líquido no exercício – – – – 2.149 2.149
Constituição de reserva legal – – 107 – (107) – 
Constituição de reserva de retenção – – – 2.042 (2.042) – 
Em 31 de dezembro de 2011 20.943 1.810 511 2.506 – 25.770
Aumento de capital social em aprovação 
 (AGE de 21/06/2012) – 412 – – – 412
Incorporação CESCEBRASIL Seguros de Crédito S/A 22.109 – – – (7.043) 15.066
Aumento de Capital Social 
 (Portaria SUSEP n. 4.848 de 17/09/2012) 1.810 (1.810) – – – – 
Aumento de capital social em aprovação 
 (AGE de 31/10/2012) nota 18 – 14.932 – – – 14.932
Prejuízo do exercício – – – – (27.406) (27.406)
Em 31 de dezembro de 2012 44.862 15.344 511 2.506 (34.449) 28.774
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1. Contexto operacional: A CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédi-
to S.A. é uma Seguradora de capital fechado e tem por objeto social a explo-
ração das operações de seguros e resseguros nos ramos de seguro garan-
tia, crédito interno e seguro de crédito à exportação, operando através de 
sucursais nos principais centros econômicos do país e está localizada na 
Alameda Santos, nº 787, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP. No Brasil, o Gru-
po CESCE é representado pela Seguradora CESCEBRASIL Seguros de 
Garantias e Crédito S.A. devidamente autorizada a atuar nos ramos de se-
guro de garantias, crédito interno e seguros de crédito à exportação, em 
todo território nacional. O Grupo CESCE é especializado na gestão integra-
da de risco comercial e seu principal acionista é o estado espanhol, tendo 
ainda participação acionária dos principais bancos e empresas Seguradoras 
da Espanha. O seu objeto social é prover seguro às empresas contra os 
riscos de falta de pagamento decorrentes das vendas dos seus produtos e 
da prestação de serviços, tanto no mercado interno como no externo, além 
de garantias de cumprimento de obrigações contratuais. Em 31 de maio de 
2012 os administradores da CESCEBRASIL em conformidade com o dis-
posto na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e tendo em vista o processo de re-
estruturação operacional no Brasil iniciado em 2.012, que prevê entre outros 
a simplificação da estrutura societária do grupo em que as Seguradoras fa-
zem parte, concluíram a operação de incorporação da CESCEBRASIL Se-
guros de Crédito S.A. pela CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito 
S.A. Atendendo aos interesses das Seguradoras e de seu grupo, maximi-
zando sua estrutura operacional e permitindo um melhor aproveitamento 
dos recursos das Seguradoras. A incorporação trará vantagens às Segura-
doras e ao grupo a qual pertencem, resultando em benefícios de ordem 
operacional, financeira e comercial. No contexto da reestruturação operacio-
nal a administração da Seguradora conta, inclusive, com a eventual neces-
sidade de novos aportes de capital de sua controladora na Espanha com o 
objetivo principal de manter a solvência e os limites de capital mínimos re-
queridos para a operação dos negócios no Brasil. Após a aprovação  
prévia expedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),  
pela Carta nº 048/2012/SUSEP-SEGER, referente o Processo SUSEP 
nº 15414.004206/2011-85 e pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 
31 de maio de 2012, a CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. 
incorporou o Acervo Líquido Contábil da CESCEBRASIL Seguros de Crédi-
to S.A., formado por todos os seus ativos, direitos, deveres e obrigações 
resultantes ou relacionadas a CESCEBRASIL Seguros de Crédito S.A., ava-
liado pelo seu respectivo valor patrimonial contábil. Em 17 de setembro de 
2012, através da Portaria SUSEP nº 4.848, foi aprovada a incorporação e 

consequente extinção da CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A., 
com versão de todos os seus bens, direitos, deveres e obrigações para 
CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A., sem solu-
ção de continuidade. Os valores dos ativos e passivos incorporados, na da-
ta-base de 31 de maio de 2012, estão abaixo representados:
Ativo 31 de maio de 2012
Circulante 26.448
 Caixa e equivalentes de caixa 2.656
 Aplicações financeiras 9.533
 Créditos de operações com seguros e resseguros 9.681
 Títulos e créditos a receber 3.016
 Despesa de comercialização diferida 121
  Despesa de resseguro - retrocessão diferida 1.428
 Outros ativos 14
Não circulante 2.606
 Aplicações financeiras 1.407
 Títulos e créditos a receber 495
 Imobilizado 100
 Intangível 604
Total do ativo 29.053
Passivo
Circulante 14.638
 Contas a pagar 1.983
 Débitos das operações de seguros e resseguros 2.709
 Depósitos de terceiros 531
 Provisões técnicas de seguros e resseguros 9.415
Total do passivo 14.638
Acervo líquido contábil(*) 15.177
 Eliminação de empréstimos entre incorporada
  e incorporadora (111)
Acervo líquido contábil incorporado 15.066
(*)No acervo líquido contábil de ser considerado o valor de R$ 761 mil refe-
rente ao prejuízo da CESCEBRASIL Seguros de Créditos S.A. apurado em 
31/05/2012. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As de-
monstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, associadas às normas expedidas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP) e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) aprovados pelo regulador, e estão sendo apresentadas segundo cri-
térios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 

430 de 5 de março de 2012, e alterações posteriores que instituiu o novo
plano de contas e o modelo de publicação das demonstrações financeiras
das Seguradoras, com adoção a partir de 1º de janeiro de 2012. A demons-
tração do fluxo de caixa de 2011, para fins de comparação, está sendo apre-
sentada pelo método indireto conforme permitido pela Circular SUSEP
430/12. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da
Seguradora em 27 de fevereiro de 2013. 2.1 Normas e interpretações de
normas que ainda não estão em vigor: A Seguradora avaliou os Pronun-
ciamentos Técnicos do CPC que ainda não estão em vigor e constatou que
nenhum deles tem aplicabilidade em seus negócios, entre eles: • CPC 09 -
“Demonstração do Valor Adicionado (DVA)”, CPC que tem por objetivo esta-
belecer critérios para a elaboração da Demonstração do Valor Adicionado
exigido apenas nas demonstrações financeiras consolidadas. 2.2 Moeda
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstra-
ções financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico no qual a Seguradora atua (“moeda funcional”). A moeda funcio-
nal da Seguradora é o real, também utilizada na apresentação das demons-
trações financeiras. 2.3 Demonstração do resultado abrangente: A de-
monstração do resultado abrangente se refere à mutação que ocorre no
patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros
eventos. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais polí-
ticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da
Seguradora estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas
consistentemente para todos os exercícios apresentados, exceto quanto in-
dicado o contrário. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: A Seguradora consi-
dera como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades, que compre-
endem o caixa e as contas correntes em bancos, considerados na rubrica
“Disponível”. 3.2 Ativos financeiros: As aplicações financeiras são efetua-
das em títulos de renda fixa públicos e privados, e de acordo com a Circular
SUSEP nº 430/2012 e normas específicas do CMN, os títulos e valores mo-
biliários são classificados de acordo com a intenção de sua negociação, em
quatro categorias específicas: (a) Classificação: A classificação depende
da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos
ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos

Atividades Operacionais 2012 2011
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício (27.406) 2.149
Ajustes para:
Equivalência Patrimonial 1.266 (1.455)
Depreciações e amortizações 516 272
Amortização de ativos intangíveis 644 733
Descontinuação de ativo intangível 634 – 
(Ganho) ou perda na alienação de imobilizado
 e intangível 109 7
Variações das contas patrimoniais
Aplicações (9.321) 5.666
Créditos das operações de seguros, incluindo
 ativos oriundos de contratos de seguros (15.519) 2.793
Ativos de resseguro e retrocessões -
 provisões técnicas (19.755) 10.212
Créditos fiscais e previdenciários (1.413) 2.544
Despesas antecipadas (6) 53
Outros ativos (3.552) (1.723)
Depósitos judiciais e fiscais 4 (1)
Contas a pagar 3.560 (917)
Débitos de operações com seguros e resseguros 17.327 (8.655)
Depósitos de terceiros 1.558 695
Provisões técnicas – seguros e resseguros 25.209 (8.873)
Provisões judiciais 617 175
Caixa gerado/(consumido) pelas operações (25.528) 3.675
Impostos e contribuições pagos – (3.410)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades
 Operacionais (25.528) 265
Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (540) (440)
Despesas de desenvolvimento (79) – 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades
 de Investimento (619) (440)
Atividades de Financiamento
Incorporação da CESCEBRASIL Seguros de
 Crédito S.A. 15.066 – 
Aumento de Capital 14.932 – 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades
 de Investimento 29.998 – 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 3.851 (175)
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.141 1.316
 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 4.992 1.141
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício 3.851 (175)

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2012 (Em milhares de reais)
financeiros. (i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos 
para esse fim, principalmente no curto prazo. Os ativos dessa categoria são 
classificados no ativo circulante. No exercício a Seguradora não realizou 
operações com instrumentos financeiros derivativos. (ii) Empréstimos e 
recebíveis: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não de-
rivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em 
um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos 
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a 
data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 
31 de dezembro de 2012 e de 2011 compreendem em caixa e equivalentes 
de caixa e a conta prêmios a receber de clientes. (iii) Ativos financeiros 
disponíveis para venda: São avaliados pelo valor justo, os seus rendimen-
tos intrínsecos reconhecidos na demonstração do resultado e os ganhos e 
perdas, decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realiza-
dos, reconhecidos no patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efei-
tos tributários. Nas datas de negociação dos títulos, os ganhos e perdas são 
transferidos para o resultado. (iv) Ativos financeiros mantidos até o ven-
cimento: Aqueles para os quais a administração possui a intenção e a ca-
pacidade financeira para manter até o vencimento são contabilizados ao 
custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos 
fechamentos dos balanços. A capacidade financeira é definida em projeções 
de fluxos de caixa, desconsiderando a possibilidade de venda desses títu-
los. Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, não haviam títulos classificados 
nessa categoria. (b) Reconhecimento e mensuração: As compras e ven-
das regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da negocia-
ção, ou seja, na data em que a Seguradora se compromete a comprar ou 
vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são 
debitados na demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado. Os ganhos ou as perdas decorrentes 
de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado são registrados na demonstração do resultado em 
“Receita financeira” ou “Despesa financeira”, respectivamente, no período 
em que ocorrem. Para os ativos financeiros classificados como “Disponíveis 
para venda”, quando aplicável, essas variações são registradas na rubrica 
“Outros resultados abrangentes”, no patrimônio líquido, até o momento da 
liquidação do ativo financeiro, quando, por fim, são reclassificadas para o 
resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 a Segurado-
ra não mantinha títulos registrados como mantidos para venda. (c) Ativos 
financeiros avaliados ao custo amortizado (incluindo prêmios a rece-
ber de segurados): A Seguradora avalia anualmente se há evidência de 
que um determinado ativo classificado na categoria, empréstimos ou recebí-
veis (ou se um grupo de ativos) esteja deteriorado ou impaired. Caso um 
ativo financeiro seja considerado como impaired, a Seguradora somente 
registra a perda no resultado do exercício se houver evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos que ocorram após a data 
inicial de reconhecimento do ativo financeiro nesta categoria e se o valor da 
perda puder ser mensurado com confiabilidade pela administração. As per-
das são registradas e controladas em uma conta retificadora do ativo finan-
ceiro. Para a análise de impairment, a Seguradora utiliza diversos fatores 
observáveis que incluem: • dificuldades significativas do emissor ou do deve-
dor; • quebra de termos contratuais, tais como default ou não cumprimento 
dos pagamentos devidos pelo devedor; • é provável que o emissor ou deve-
dor entre em falência ou concordata; • desaparecimento de um determinado 
ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobiliários); • informações 
observáveis que indicam que há uma redução mensurável dos fluxos de 
caixa futuros de um grupo de ativos (para o acesso coletivo de impairment), 
embora esta redução não possa ser atribuída individualmente para os ativos 
individualmente não significativos. Para avaliação de impairment de ativos 
financeiros classificados nesta categoria a Seguradora reconhece os valo-
res de perdas incorrida decorrentes dos valores a receber a mais de 60 dias, 
independente de existirem outros valores a receber de determinado deve-
dor, conforme orientação da Circular SUSEP nº 430/2012, considera se 
existe evidência objetiva de impairment para ativos individualmente signifi-
cativos. Se a Seguradora considerar que não existe evidência de que um 
ativo individualmente significativo esteja impaired, a Seguradora inclui o ati-
vo em um grupo de ativo de risco de crédito com características similares e 
acessa este ativo para impairment juntamente com os demais ativos finan-
ceiros que serão testados em uma base coletiva. Para o cálculo coletivo de 
impairment a Seguradora agrupa os ativos em uma base de características 
de risco de crédito (como por exemplo, ratings internos, indústria ou tipos de 
contrato de seguro para avaliação de prêmios a receber). Estas característi-
cas são relevantes para a determinação dos fluxos de caixa coletivos dos 
grupos avaliados. Os ativos individualmente significativos que são avaliados 
para impairment em uma base individual não são incluídos na base de cál-
culo de impairment coletivo. A Seguradora designa os prêmios a receber 
para acesso de impairment nesta categoria e os estudos econômicos de 
perda considera emissões feitas em exercícios anteriores e elimina eventos 
de cancelamento de apólices não diretamente associados com perdas origi-
nadas por fatores de risco de crédito, tais como cancelamentos, baixa dos 
ativos por sinistros, emissões incorretas ou modificações de apólices solici-
tadas por corretores que resultam na baixa do ativo em conformidade com a 
Circular SUSEP nº 430/2012. 3.3 Ativos não financeiros: Ativos não finan-
ceiros sujeitos a depreciação ou amortização (incluindo ativos intangíveis 
não originados de contratos de seguros) são avaliados para impairment 
quando ocorram eventos ou circunstâncias que indiquem que o valor contá-
bil do ativo não seja recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida 
no resultado do exercício para o valor pelo qual o valor contábil do ativo ex-
ceda o valor recuperável do ativo. O valor recuperável é definido pelas práti-
cas contábeis adotadas, como o maior valor entre o valor em uso e o valor 
justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos). Para fins de testes 
de impairment de ativos não financeiros os ativos são agrupados no menor 
nível para o qual a Seguradora consegue identificar fluxos de caixa individu-
ais gerados dos ativos, definidos como unidades geradoras de caixa. 3.4 
Ativos intangíveis - outros intangíveis: (a) Softwares: Os custos associa-
dos à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, 
controlados pela Seguradora, são reconhecidos como ativos intangíveis 
quando os seguintes critérios são atendidos: (i) É tecnicamente viável con-
cluir o software para que ele esteja disponível para uso. (ii) A administração 
pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo. (iii) O software pode ser 
vendido ou usado. (iv) O software gerará benefícios econômicos futuros pro-
váveis, que podem ser demonstrados. (v) Estão disponíveis recursos técni-
cos, financeiros e outros recursos adequados para concluir o desenvolvi-
mento e para usar ou vender o software. (vi) O gasto atribuível ao software 
durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança. Outros 
gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhe-
cidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento 
previamente reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo 
em exercício subsequente. Os custos durante sua vida útil estimada (vida 
útil definida), não superior a cinco anos e são alocados as suas respectivas 
unidades geradoras de caixa e avaliados para impairment periodicamente 
pela Seguradora. (b) Licenças de uso de software adquiridos: As licen-
ças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorri-
dos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para 
ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável 
de até cinco anos. 3.5 Imobilizado: O custo do ativo imobilizado é reduzido 
por depreciação acumulada do ativo até a data de preparação das demons-
trações financeiras. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gas-
tos que são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis 
e para que o ativo esteja em condições de uso. Gastos subsequentes são 
capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecido como um 
componente separado do ativo imobilizado somente quando é provável que 
benefícios futuros econômicos associados com o item do ativo irão fluir para 
a Seguradora e o custo do ativo possa ser avaliado com confiabilidade. 
Quando ocorre a substituição de um determinado componente ou ‘parte’ de 
um componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os 
outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do 
exercício conforme incorridos. A depreciação de outros itens do ativo imobi-
lizado é calculada segundo o método linear e conforme o exercício de vida 
útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação utilizadas pela Seguradora 
estão divulgadas na Nota 13. O valor residual dos ativos e a vida útil dos 
bens são revisados, e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O 
valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o 
valor recuperável do ativo é inferior ao seu valor contábil. 3.6 Classificação 
de contratos de seguro e contratos de investimento: A Seguradora emi-
te diversas modalidades de contratos de seguro de garantias e créditos que 
transferem riscos de seguro, financeiro ou ambos. A Seguradora classifica 

os contratos emitidos como contratos de seguro quando os contratos  
transferem risco significativo de seguro. Como guia geral, a Seguradora de-
fine risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios 
adicionais significativos aos segurados na ocorrência de um evento de segu-
ro (com substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos 
caso o evento segurado não ocorra. Contratos de investimento são aqueles 
contratos que não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro 
insignificante. Os contratos de resseguro também são classificados segundo 
os princípios de transferência de risco de seguro do CPC 11 - “Contratos de 
Seguros”, equivalente ao IFRS 4. Os contratos de resseguro que não aten-
dem à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 são classifi-
cados como ativos financeiros. Na data de adoção do CPC 11, a Segurado-
ra não identificou contratos de seguro ou resseguro que deveriam ser 
classificados como contratos de investimento, e consequentemente, todos 
os contratos foram classificados como contratos de seguro por transferir ris-
co significativo de seguro para a Seguradora ou para as entidades ressegu-
radoras em que a Seguradora opera. 3.7 Passivos oriundos de contratos 
de seguros: A Seguradora utilizou as diretrizes do CPC 11 para avaliação 
dos contratos de seguro na adoção inicial dos IFRS. Segundo o CPC 11, a 
Seguradora utilizou a isenção de aplicar as políticas contábeis anteriores, ou 
seja, BR GAAP (políticas e práticas contábeis adotadas no Brasil que estão 
relacionadas abaixo) utilizada para avaliação dos passivos de contratos de 
seguro e ativos de contratos de resseguro. Além da utilização desta isenção, 
a Seguradora aplicou as regras de procedimentos mínimos para avaliação 
de contratos de seguro tais como: (a) teste de adequação de passivos, (b) 
avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de segu-
ro, dentre outras políticas contábeis previstas e permitidas segundo o CPC 
11 para uma entidade que adota essas normas pela primeira vez. A Segura-
dora não aplicou os princípios de Shadow Accounting (ou Contabilidade 
Reflexa) já que não possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou bene-
fícios aos segurados, sejam impactados por ganhos ou perdas não realiza-
dos de títulos classificados como disponíveis para a venda segundo o CPC 
40 que são registrados em reserva do patrimônio líquido. As provisões téc-
nicas são constituídas de acordo com as determinações do CNSP e da Su-
perintendência de Seguros Privados (SUSEP), cujos critérios, parâmetros e 
fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritas a 
seguir: (i) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela 
parcela dos prêmios emitidos e retidos, correspondentes ao exercício de 
risco não decorrido do prazo de vigência de cada apólice, segundo parâme-
tros e normas determinadas pelo CNSP, atualizada monetariamente no caso 
de seguros indexados. A provisão de prêmios não ganhos referente aos 
Riscos Vigentes e ainda Não Emitidos (RVNE) é constituída conforme Nota 
Técnica Atuarial submetida à SUSEP, em que são justificadas as metodolo-
gias de estimação, conforme Resolução CNSP no 162/06 e alterações pos-
teriores. (ii) A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base 
na estimativa de pagamentos prováveis, avisados até a data das demonstra-
ções financeiras, líquidos de recuperações, resseguros e cosseguros cedi-
dos e determinada com base nas notificações de sinistros avisadas. (iii) A 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) é constituída 
para todos os ramos de atuação da Seguradora, com base em metodologia 
submetida e aceita pela SUSEP e leva em consideração a experiência de 
sinistralidade da Seguradora. (iv) As receitas de comercialização de contra-
tos de resseguro e custos de originação dos contratos (DAC) são amortiza-
dos no decorrer do prazo de vigência das apólices. 3.7.1 Teste de adequa-
ção dos passivos Liability Adequacy Test (LAT): Conforme requerido 
pelo CPC 11, em cada data de balanço a Seguradora elabora o teste de 
adequação dos passivos para todos os contratos em força na data de exe-
cução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como valor líquido 
contábil todos os passivos de contratos de seguro permitidos segundo o 
CPC 11, deduzidos dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos 
contratos de seguros. Para esse teste, a Seguradora elaborou uma metodo-
logia que considera a sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa fu-
turos que também incluem as despesas incrementais e acessórias de liqui-
dação de sinistros utilizando-se premissas atuais para o teste. Para este 
teste, os contratos são agrupados em uma base de contratos de riscos simi-
lares (ou características de risco similares) ou em contratos cujo risco de 
seguro é gerenciado em conjunto pela administração, conforme critérios 
estabelecidos pela Circular SUSEP nº 457/12. Alguns contratos permitem 
que a Seguradora adquira a titularidade sobre determinados ativos recupe-
rados de terceiros ou adquira o direito de venda destes ativos como parte do 
processo de ressarcimento ou execução de garantias de terceiros. Quando 
estes ativos são recuperados em data subsequente a Seguradora classifica 
o ativo na categoria de outros ativos, com avaliação ao valor justo, deduzido 
dos custos de venda do ativo para colocação do ativo em condições de uso 
por terceiros. Alguns contratos permitem que a Seguradora adquira a titula-
ridade sobre determinados ativos recuperados de terceiros ou adquira o di-
reito de venda destes ativos como parte do processo de ressarcimento ou 
execução de garantias de terceiros. Quanto estes ativos são recuperados 
em data subsequente a Seguradora classificado o ativo na categoria de ou-
tros ativos, com avaliação ao valor justo, deduzido dos custos de venda do 
ativo para colocação do ativo em condições de uso por terceiros. O Teste de 
Adequação de Passivo indicou que não houve necessidade de complemen-
to nas provisões técnicas da Seguradora no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2012 e de 2011. 3.8 Contas a pagar: As obrigações a pagar são 
inicialmente reconhecidas ao valor justo de mercado e quaisquer efeitos 
significativos de ajuste a valor presente são reconhecidos segundo o méto-
do da taxa efetiva de juros até a data de liquidação. 3.9 Benefícios a empre-
gados: De acordo com CPC 33 a Seguradora possui participação nos lu-
cros de acordo com o disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente 
acordado com os funcionários e outros benefícios de curto prazo (Nota 22). 
3.10 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: A con-
tribuição social foi constituída pela alíquota de 15%, conforme disposto na 
Medida Provisória nº 413/08 convertida na Lei nº 11.727 de 23 de junho de 
2008. O imposto de renda foi constituído pela alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10% para os lucros que excedem R$ 240 mil no exercício. Os 
créditos tributários, decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios 
contábeis e os fiscais de apuração de resultados, são registrados no exercí-
cio de ocorrência do fato e são calculados com base nas alíquotas de 15% 
e 25%. As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 
0,65% e para a COFINS pela alíquota de 4%, na forma da legislação vigen-
te. A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos repor-
tados inclui as despesas de impostos correntes e os efeitos de tributos dife-
ridos. A Seguradora reconhece no resultado do período os efeitos dos 
impostos de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários 
sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde 
nestes casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio 
líquido. Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos 
passivos (ou liability method) segundo o CPC 32 sobre diferenças temporá-
rias e prejuízos fiscais originadas entre as bases tributárias de ativos e pas-
sivos e valores contábeis respectivos destes ativos e passivos. As taxas 
utilizadas para constituição de impostos diferidos são as taxas vigentes na 
data de preparação do balanço patrimonial. Impostos diferidos ativos são 
reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis 
estejam disponíveis. 3.11 Outras provisões, ativos e passivos contingen-
tes: A Seguradora reconhece uma provisão somente quando a existe uma 
obrigação presente como resultado de um evento passado, quando é prová-
vel que o pagamento de recursos deverá ser requerido para liquidar a obri-
gação e quando a estimativa pode ser feita de forma confiável para a provi-
são, de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25 - “Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”. Quando alguma destas ca-
racterísticas não é atendida a Seguradora não reconhece uma provisão. As 
provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do desconto a 
valor presente é material. A Seguradora constitui provisões em face a de-
sembolsos futuros que possam decorrer de ações judiciais em curso de na-
tureza cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas a partir de 
uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Segura-
dora e de sua Controlada, dos processos judiciais em curso e das perspec-
tivas de resultado desfavorável implicando num desembolso futuro. Ativos 
contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a admi-
nistração dispõe de adequado controle da situação de um evento futuro cer-
to, apesar de não ocorrido, e depende apenas dela, ou quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recur-
sos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os tributos cuja exi-
gibilidade está sendo questionada na esfera judicial são registrados levan-
do-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relaciona-
dos a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da proba-
bilidade de sucesso, têm seus montantes reconhecidos integralmente nas 
demonstrações financeiras e são atualizadas monetariamente de acordo 

com a legislação fiscal (taxa SELIC mais juros). 3.12 Arrendamentos:  
A Seguradora não mantém operações com arrendamento mercantil no exer-
cício. 3.13 Capital social: As ações emitidas pela Seguradora são classifi-
cadas como um componente do patrimônio líquido quando a Seguradora
não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros ativos para terceiros. 
Custos incrementais, diretamente atribuíveis à emissão das ações próprias
são registrados no patrimônio líquido, deduzidos dos recursos recebidos.
3.14 Reconhecimento da receita 3.14.1 Apuração do resultado: O resul-
tado é apurado pelo regime de competência e considera: (i) os prêmios de
seguros e as despesas de comercialização, contabilizados por ocasião da 
emissão das apólices ou faturas e reconhecidos nas contas de resultados,
pelo valor proporcional no prazo de vigência do risco; (ii) as receitas e des-
pesas de prêmios e comissões relativas a responsabilidades repassadas a
outros resseguradores, pelo regime de competência. As receitas e os custos
relacionados às apólices com faturamento mensal, cuja emissão da fatura
ocorre no mês subsequente ao período de cobertura, são reconhecidos por 
estimativa, calculados com base no histórico de emissão. Os valores estima-
dos são mensalmente ajustados quando da emissão da fatura/apólice. Os 
saldos relativos aos riscos vigentes e não emitidos foram calculados e regis-
trados conforme metodologia definida em Nota Técnica Atuarial. 3.14.2 Re-
ceitas de juros: As receitas de juros de instrumentos financeiros (incluindo
as receitas de juros de instrumentos avaliados ao valor justo através do re-
sultado) são reconhecidas no resultado do exercício segundo o método do
custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro 
é reduzido como resultado de perda por impairment, a Seguradora reduz o
valor contábil do ativo ao seu valor recuperável, correspondente ao valor
estimado dos fluxos de caixa futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e
continua reconhecendo juros sobre estes ativos financeiros como receita de 
juros no resultado do exercício. Os juros cobrados sobre o parcelamento de 
prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo
prazo do parcelamento dos correspondentes prêmios de seguros. 3.15 Res-
seguro: Os processos de resseguros são registrados no sistema operacio-
nal da Seguradora, de acordo com cada contrato negociado, para cada uma
das linhas de coberturas. Os contratos de resseguros facultativos são nego-
ciados de acordo com as políticas e a legislação em vigor, sendo a confor-
midade do processo monitorado pela superintendência de resseguros da 
Seguradora. No processo de resseguro facultativo, executado pela área Téc-
nica da Seguradora, as operações devem ser aprovadas através do controle
de aceitação de risco. Além disso, toda a documentação do processo de 
resseguros é devidamente verificada pela gerência de resseguros da Segu-
radora. Para evitar o risco de crédito com corretores de resseguros e resse-
guradoras, foram estabelecidos procedimentos e políticas que visam a ma-
nutenção da liquidez das operações. Para tratar tais questões, foi criado um 
comitê, o qual decide sobre as operações novas e em curso. Todas as alte-
rações nos termos e condições de resseguros estão de acordo com os ma-
nuais e políticas de subscrição. Toda e qualquer mudança ocorrida nos ter-
mos e condições dos tratados de resseguro são comunicadas para os
subscritores pela superintendência de resseguros da Seguradora. Antes 
desta comunicação as áreas subscrição/produto executam as alterações no 
sistema de acordo com as novas condições da apólice. 3.16 Distribuição 
de dividendos: Para o exercício de 2012, em razão do prejuízo apurado, 
não houve distribuição de dividendos aos acionistas. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos utilizados pela administração na preparação
das demonstrações financeiras em conformidade com o CPC: (a) Esti-
mativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros: 
As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Segu-
radora representam a área onde a Seguradora aplica estimativas contábeis 
mais críticas na preparação das demonstrações financeiras em conformida-
de com o CPC. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser 
consideradas na estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar em 
última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de informação internas
e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que pos-
sam influenciar as tomadas de decisões da administração e atuários da Se-
guradora para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do
valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha 
ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos 
valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As 
provisões que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são
aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de grandes riscos 
(como exemplo, riscos especiais). A Seguradora divulga análises de sensibi-
lidade para estas premissas (Nota 5). (b) Cálculo de impairment de ativos:
A administração avalia anualmente seus ativos para a verificação da neces-
sidade de registro de impairment quando existem evidências claras de que 
o ativo pode não ser recuperável conforme o CPC 01 - “Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos”. (c) Estimativas e julgamentos utilizados na ava-
liação de provisões para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas: 
A Seguradora possui um grande número de processos judiciais trabalhistas, 
fiscais e cíveis em aberto na data de preparação das demonstrações finan-
ceiras. Consequentemente, o processo utilizado pela administração para a
contabilização e construção das estimativas contábeis levam em considera-
ção a assessoria jurídica de especialistas na área, evolução dos processos
e status (ou instância) de julgamento de cada caso específico. Adicional-
mente, a Seguradora utiliza seu melhor julgamento sobre estes casos, infor-
mações históricas de perdas onde existe alto grau de julgamento aplicado 
para a constituição destas provisões segundo CPC 25 - “Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes”. (d) Cálculo de valor justo de
ativos financeiros: Conforme requerido pelo CPC 40, a Seguradora aplica 
as regras para avaliação de valor justo de instrumentos financeiros designa-
dos nas categorias “disponíveis para a venda” e ativos “ao valor justo através 
do resultado”. Nesse processo a Seguradora estabelece metodologias de 
avaliação de valor justo com base em inputs diretamente observáveis no 
mercado. (e) Estimativas utilizadas para avaliação de créditos tributá-
rios: Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja pro-
vável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Esta é uma área 
que requer a utilização de alto grau de julgamento da administração da Se-
guradora na determinação das estimativas futuras quanto à capacidade e
determinação de horizonte de geração de lucros futuros tributáveis. 5. Ge-
renciamento de riscos: 5.1 Resumo da estrutura de gerenciamento de
risco: A Seguradora detém em sua estrutura políticas e procedimentos que 
visam o gerenciamento de riscos. A estrutura existente é adequada aos ris-
cos a que a Seguradora encontra-se exposta e é compatível com a natureza 
e a complexidade das operações e dos produtos comercializados. A Segu-
radora mantém em sua estrutura um Comitê de Gerenciamento de risco que
mantém reporte imediato junto à Diretoria da Seguradora assim como o 
Conselho de Administração e que tem como objetivo auxiliar a administra-
ção na revisão e na discussão de informações acerca do gerenciamento dos
riscos empresariais, incluindo as políticas, procedimentos, práticas e repor-
tes com relação aos riscos de subscrição, crédito, investimento, operacional 
e de liquidez, assim como a aderência da Seguradora com os requerimentos
legais e regulatórios. 5.2 Risco de seguro: Os fatores que agravam o risco 
de seguro incluem a habilidade de diversificação de risco, tipo do risco,
questões geográficas e o tipo de indústria. A Seguradora possui diversos 
mecanismos que tem como principal objetivo a minimização do risco de
seguro ou redução de custos operacionais na liquidação de sinistros ou pa-
gamento de benefícios aos segurados. • Segmento de risco seguros de ga-
rantias - o seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixada na
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações as-
sumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, adiantamen-
tos, inexecução dentro do prazo acordado, fornecimento e prestação de
serviços, até o valor da garantia fixado na apólice. Encontram-se também
garantidos por este contrato de seguro, os valores das multas e indeniza-
ções devidos à Administração Pública, tendo em vista o disposto no inciso III 
do artigo 80 da Lei nº 8.666/93. A avaliação dos riscos no seguro garantia 
consiste na avaliação do tomador, exigindo que esse não apresente proble-
mas financeiros no presente e no futuro para cumprir com suas obrigações
de execução ou pagamento. Em todas avaliações são observadas capacida-
de patrimonial e de geração de lucros a liquidez e solvência dos tomadores. 
A avaliação é realizada com base nos dados mantidos pela Seguradora os 
quais foram obtidas através de diferentes fontes de informações, tais como 
agências de informações, bancos, câmaras de comércio, informações ge-
rais do mercado, etc. • Segmento de risco seguros de crédito - a gestão dos
limites de crédito concedidos é realizada através da análise das informações 
constantes em base de dados e informações da Seguradora, sendo que os 
principais focos da avaliação são: liquidez, solvência, moralidade e capaci-
dade de geração de resultado. As informações são obtidas através de agên-
cias de informações, câmaras de comércio e informações gerais, sendo que
a Seguradora monitora a posição desses devedores e tomadores com certa 
periodicidade, a fim de verificar se sua posição financeira atualizada está
adequada para a manutenção dos limites concedidos. A capacidade finan-
ceira dos tomadores é reavaliada periodicamente, a fim de verificar se sua 



198 – São Paulo, 123 (38) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2012 (Em milhares de reais)
posição financeira não se deteriorou de forma significativa desde a emissão 
dos limites de créditos vigentes. A concentração de riscos (Provisão de Prê-
mios não ganhos - PPNG) para os produtos de seguro garantias e créditos 
estão distribuídos por região da seguinte forma: Provisão de Prêmios não 
ganhos - PPNG Bruta

Região

Produto Nordeste Sudeste Sul
Total  
Geral

Crédito à Exportação – 2.447 (230) 2.217
Crédito Doméstico – 1.956 522 2.478
Garantia de Concessões Públicas – 118 – 118
Garantia de Obrigações Privadas – 13.283 4.032 17.315
Garantia de Obrigações Públicas 617 32.858 1.326 34.801
Garantia Judicial – 2.282 – 2.282
Total geral 617 52.944 5.650 59.211
Provisão de Prêmios não ganhos - PPNG Resseguro

Região

Produto Nordeste Sudeste Sul
Total  
Geral

Crédito à Exportação – (1.950) 189 (1.761)
Crédito Doméstico – (1.685) (358) (2.043)
Garantia de Concessões Públicas – (116) – (116)
Garantia de Obrigações Privadas – (12.834) (3.344) (16.178)
Garantia de Obrigações Públicas (524) (31.516) (1.207) (33.247)
Garantia Judicial – (2.142) – (2.142)
Total geral (524) (50.243) (4.720) (55.487)
(a) Análise de sensibilidade: Para fins de análise da sensibilidade em re-
sultados, foram utilizados os sinistros retidos e as despesas com liquidação 
de sinistros em função de sua relevância na precificação de riscos. A tabela 
abaixo demonstra os resultados dos testes de sensibilidade, líquida da par-
ticipação dos resseguradores:

31/12/2012
Impacto causado 

no (vi)
Resultado  
do teste

Premissas atuariais Ativo Passivo PLA Resultado
Aumento de 1,0% na Sinistralidade,  
 aplicada à Provisão de IBNR (i) 34 42 (8) (8)
Redução de 1,0% na Sinistralidade,  
 aplicada à Provisão de IBNR (ii) (34) (42) 8 8
Aumento de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (iii) 2 2 – –
Redução de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (iv) (2) (2) – –

31/12/2011
Impacto causado  

no (vi)
Resultado  
do teste

Premissas atuariais Ativo Passivo PLA Resultado
Aumento de 1,0% na Sinistralidade,  
 aplicada à Provisão de IBNR (i) 137 179 (42) (42)
Redução de 1,0% na Sinistralidade,  
 aplicada à Provisão de IBNR (ii) (133) (174) 42 42
Aumento de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (iii) 7 9 (2) (2)
Redução de 0,5% no Índice de 
 Inflação, aplicado sobre a PSL (iv) (7) (9) 2 2
(i) Aumentando em 1,0 (um) ponto percentual a taxa de sinistralidade verifi-
cada e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas datas base 
analisadas. (ii) Reduzindo em 1,0 (um) ponto percentual a taxa de sinistrali-
dade verificada e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas 
datas base analisadas. (iii) Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índi-
ce de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, 
constantes da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respec-
tivas datas base analisadas, e mantendo as demais variáveis. (iv) Redução 
de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os 
sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a 
Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e manten-
do as demais variáveis. (v) Agravando em 10,0 (dez) pontos percentuais a 
Taxa de Sinistralidade futura (TS) verificada e mantendo as demais variáveis 
aplicadas às respectivas datas base analisadas. (vi) Valores obtidos após a 
dedução do imposto de renda e contribuição sindical. (b) Riscos financei-
ros: A carteira de investimentos está substancialmente protegida de riscos 
financeiros, os riscos são monitorados através de instrumentos e modelos 
de análise de risco, pela BRAM Bradesco Asset Management, que leva em 
consideração o cenário econômico e os requerimentos regulatórios que nor-
teiam os negócios e ativos financeiros da Seguradora. Com o objetivo de 
promover uma melhor gestão e controle da carteira e dos riscos financeiros 
existentes, é realizado o estudo de Gestão de Ativos e Passivos a fim de 
adequar os parâmetros da carteira de ativos à do passivo, garantindo assim 
a solvência e os recursos de caixa necessários à operação. Os principais 
fatores de risco que afetam o negócio da Seguradora são:

31 de Dezembro de 2012

Classe Premissas
Saldo  

contábil
Variação 

resultado
Novo  
saldo

Ativos pós-fixados públicos

Títulos Públicos
Redução de  

0,99% na taxa 19.921 (197) 19.724

Letras financeiras
Redução de  

1,07% na taxa 323 (3) 320
Títulos Renda Variável 770 – 770
Certificados de Depósitos
 Bancários 3.927 – 3.927
Fundo de investimentos – – –
Quotas de Fundo de
 Investimentos (DPVAT) 25.966 – 25.966
Total geral 50.907 (201) 50.706
Impacto líquido dos efeitos
 tributários  37  

31 de Dezembro de 2011

Classe Premissas
Saldo  

contábil
Variação 

resultado
Novo 
saldo

Ativos pós-fixados públicos

Títulos Públicos
Redução de  

1,19% na taxa 4.678 55 4.733

Letras financeiras
Redução de  

1,19% na taxa 1.042 12 1.054
Certificados de Depósitos
 Bancários 863 – 863
Fundo de investimentos 12.497 – 12.497
Quotas de Fundo de
 Investimentos (DPVAT) 22.505 – 22.505
Outras aplicações 1 – 1
Total geral 41.586 67 41.653
Impacto líquido dos efeitos 
 tributários  37  
A Seguradora possui como política de gestão de risco financeiro, a contrata-
ção de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasileiro, 
cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta 
liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente 
de gestão de risco de liquidez. As tabelas a seguir apresentam todos os 
ativos financeiros detidos pela Seguradora classificados mensurados ao jus-
to valor. (c) Risco de mercado: (i) Taxa de juros: Para reduzir a exposição 
às variações nas taxas de juros do mercado doméstico, a Seguradora reali-
za suas aplicações financeiras em títulos públicos e títulos privados indexa-
das à variação do CDI. (ii) Câmbio: A Seguradora não possui instrumentos 
financeiros derivativos atrelados ao câmbio ou outro indicador. Para todos os 
instrumentos financeiros, o CPC 40, requer a divulgação relacionada a men-
suração do valor justo com base nos seguintes níveis: • Preços quotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos  
(nível 1). • Inputs de outros preços quotados não incluidos em nivel 1 os 
quais são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) 
ou indiretamente (derivado dos preços) (nível 2). • Inputs para o ativo  
ou passivo que não são com base em dados observáveis do mercado

(input não observável) (nível 3). As aplicações financeiras da Seguradora 
estão classificados como:

31/12/2012 31/12/2011

Nível I Nível II
Valor de  
mercado Nível I Nível II

Valor de 
mercado

Quotas de fundo 
 de investimentos 25.966 – 25.966 22.505 – 22.505
Letras 
 Financeiras do 
  Tesouro - LFT 19.313 – 19.313 3.500 – 3.500
Ações IRB – 770 770 – – –
Certificado de 
 Depósitos 
  Bancários – 4.250 4.250 – 863 863
Fundos de 
 Investimentos – – – – 12.497 12.497
Outros – – – – 1.042 1.042
Notas do Tesouro 
 Nacional - Série B 608 – 608 1.178 – 1.178
Outras aplicações – – – – 1 1

46.657 4.250 50.907 27.183 14.402 41.586
(d) Risco de liquidez: Risco de liquidez é relacionado ao descasamento da 
estrutura de ativos e passivos com relação aos fluxos efetivos de pagamen-
to destes. São analisados mensalmente indicadores de liquidez oriundos 
dos saldos de contas do balanço. (e) Risco de crédito: Para o controle e 
avaliação do risco de crédito, a Seguradora utiliza a classificação de risco de 
crédito das emissões não bancárias e bancárias das agências classificado-
ras de risco em funcionamento no País. Se duas ou mais agências classifi-
carem o mesmo papel, a Seguradora adotará, para fins de classificação de 
risco de crédito, aquela mais conservadora. A política de gestão de riscos da 
Seguradora visa assegurar que a carteira de investimentos esteja adequada 
ao perfil e limites de risco apropriados ao negócio da empresa e alinhados à 
política de investimento definida. A Seguradora busca realizar a gestão dos 
ativos financeiros através da diversificação das aplicações quanto ao nível 
de exposição e limites de alocação dos ativos, visando mitigar os riscos e 
garantir retornos sustentáveis. A tabela a seguir apresenta os ativos finan-
ceiros, distribuídos por ratings de crédito fornecidos pelas agências classifi-
cadoras de risco. Composição da carteira por classe e por categoria 
contábil em 31 de dezembro de 2012:

Classificação AAA
sem  

rating
Valor de  
Mercado

Caixa e Bancos 4.985 7 4.992
Empréstimos e recebíveis - Prêmios a receber – 36.162 36.162
Operações com resseguradoras 8.343 – 8.343
Disponíveis para negociação:
 Ativos pós-fixados 50.137 770 50.907
  Públicos 19.921 – 19.921
   Letras do Tesouro Nacional 19.313 – 19.313
   Notas do Tesouro Nacional NTN-B 608 – 608
  Privados 30.216 770 30.986

Classificação AAA
sem  

rating
Valor de  
Mercado

  Letras Financeiras 323 – 323
  Certificado de Depósitos Bancários 3.927 – 3.927
  Quotas de Fundos de Investimentos (DPVAT) 25.966 – 25.966
 Ações IRB – 770 770
Exposição máxima ao risco de crédito 63.465 36.939 100.404
Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 
31 de dezembro de 2011:

Classificação AAA
sem  

rating
Valor de  
Mercado

Caixa e Bancos 1.132 9 1.141
Empréstimos e recebíveis - Prêmios a receber – 21.456 21.456
Operações com resseguradoras 4.938 – 4.938
Disponíveis para a venda:
 Ativos pós-fixados 41.586 – 41.586
  Públicos 4.678 – 4.678
  Letras Financeiras do Tesouro 3.500 – 3.500
  Notas do tesouro nacional NTN-B 1.179 – 1.179
  Privados 36.908 – 36.908
  Letras Financeiras 1.042 – 1.042
  Certificado de Depósitos Bancários 863 – 863
  Fundo de Investimentos 12.497 – 12.497
  Quotas de Fundos de Investimentos 22.505 – 22.505
  Outros 1 – 1
Exposição máxima ao risco de crédito 47.656 21.465 69.317
O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo (como instru-
mentos mantidos para negociação e disponível para venda) é baseado em 
preços cotados em mercado ativo na data de balanço. O preço cotado usado
para ativos financeiros mantidos pela Seguradora é de mercado. Estes ins-
trumentos são incluídos em nível 1. (f) Risco de capital - capital adicional
para risco de subscrição e de crédito: No Brasil, acompanhando a ten-
dência mundial de fortalecimento do mercado segurador, a SUSEP divulgou
normas que alteraram, a partir de janeiro de 2008, as regras de alocação de 
capital dos riscos provenientes da subscrição para os diversos ramos de
seguros e também os critérios de atuação do órgão regulador em relação à 
eventual insuficiência de capital das seguradoras. A partir de 2011, passa-
ram a vigorar regras de alocação de capital para os riscos provenientes das 
operações de crédito realizadas com congêneres, resseguradores e entida-
des financeiras. O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da Seguradora está
sendo apresentado na Nota 19. Visando a adoção das melhoras práticas de 
gestão de risco, a Seguradora esta estudando modelo interno para cálculo
do capital requerido. 6. Caixa e equivalente de caixa: Composto pelos va-
lores da rubrica “Disponível”:

2012 2011
Caixa e saldos bancários 4.992 1.141
 4.992 1.141
7. Ativos financeiros: 7.1 Aplicações (ao valor justo por meio de resul-
tado): A classificação das aplicações financeiras por categoria e prazo de
vencimento é apresentada da seguinte forma em 31 de dezembro de 2012 
e 31 de dezembro de 2011:

31 de Dezembro de 2012

Sem  
vencimento

De 1 a  
60 dias

De 61 a  
120 dias

De 121 a  
180 dias

De 181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Valor de  
mercado

Valor  
de custo 

atualizado Percentual
Valor justo por meio do resultado 26.736 – 9.272 – 201 14.698 50.907 50.907 100%
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) – – – – – 4.250 4.250 4.250 8%
 Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) – – 9.272 – 201 9.840 19.313 19.313 38%
 Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) – – – – – 608 608 608 1%
 Ações IRB 770 – – – – – 770 770 2%
 Quotas e fundos de investimentos (DPVAT) 25.966 – – – – – 25.966 25.966 51%
Total 26.736 – 9.272 – 201 14.698 50.907 50.907 100%

31 de dezembro de 2011

Sem  
vencimento

De 1 a  
60 dias

De 61 a  
120 dias

De 121 a  
180 dias

De 181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Valor de  
mercado

Valor  
de custo  

atualizado Percentual
Valor justo por meio do resultado 35.002 – 407 863 1.042 4.272 41.586 41.586 100
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) – – – 863 – – 863 863 2%
 Letras Financeiras de Tesouro (LFT) – – 407 – – 3.093 3.500 3.500 8%
 Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) – – – – – 1.178 1.178 1.178 3%
 Letras financeiras – – – – 1.042 – 1.042 1.042 3%
 Fundos de renda fixa 12.497 – – – – – 12.497 12.497 30%
 Quotas e fundos de investimentos (DPVAT) 22.505 – – – – – 22.505 22.505 54%
Mantidos até o vencimento – – – – – 1 1 1 100%
 Outros – – – – – 1 1 1 100%

35.002 – 407 863 1.042 4.272 41.586 41.586 100%
A taxa de juros contratada para as aplicações da carteira é o CDI.
As movimentações das aplicações no exercício estão abaixo demonstradas:

31/12/2011 Aplicações Resgates Rendimentos 31/12/2012
Títulos de renda fixa 6.583 72.968 (56.147) 767 24.171
Quotas de fundo de investimentos 35.002 28.032 (39.706) 2.638 25.966
Outras aplicações 1 – (1) – –
Ações IRB – 770 – – 770
Circulante 41.586 101.770 (95.854) 3.405 50.907
7.2 Ativos em cobertura de provisões técnicas

31/12/2012 31/12/2011
Títulos de Renda Fixa Privados 4.250 1.905
Quotas Fundos de Investimentos 25.967 35.002
Títulos de Renda Fixa Públicos 19.921 4.678
Títulos de Renda Variável 770 –
Total dos ativos em cobertura 50.907 41.585
Provisões Técnicas - seguros 106.290 81.081
(–) Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas (57.397) (37.641)
(–) Comissões sobre Prêmios de resseguros (15.615) (14.848)
(–) Provisões Técnicas - seguros DPVAT (25.955) (22.496)
(–) Depósitos Judiciais (853) (853)
Total a ser coberto 6.468 5.243
Excedente de Cobertura 44.440 36.342
8. Operações de seguros e resseguros: 8.1 Prêmios a receber

31/12/2012 31/12/2011

Ramos

Prêmios a  
Receber  

de Segurados

Redução  
ao Valor  

Recuperável

Prêmios a  
Receber  
Líquido

Período  
médio de  

parcelamento

Prêmios a  
Receber 

de Segurados

Redução 
ao Valor  

Recuperável

Prêmios a  
Receber  
Líquido

Período  
médio de  

parcelamento
Garantia de operações privadas 3.426 (24) 3.402 2 10.848 (830) 10.018 1
Garantia de operações públicas 23.848 (1.824) 22.024 2 5.497 987 6.484 1
Garantia de concessões públicas 1 – 1 1 64 (21) 43 1
Garantia judicial 824 (69) 755 2 3.668 (812) 2.856 3
Crédito domestico 3.180 (130) 3.050 2 1.379 (5) 1.374 4
Crédito à exportação 4.883 (709) 4.174 2 – – – –
Total 36.162 (2.756) 33.406  21.456 (681) 20.775  
Circulante 26.164 (2.756) – – 21.456 (681) – –
Longo Prazo 9.998 – – – – – – –
Composição quanto aos prazos de vencimento:

31/12/2012 31/12/2011
A vencer 19.806 18.714
Vencidos até 30 dias 11.452       1.375
Vencidos de 31 a 60 dias 1.368 688
Vencidos de 61 a 120 dias 483 61
Vencidos de 121 a 180 dias 236 43
Vencidos de 180 a 365 dias 1.123 262
Vencidos há mais de 365 dias 1.694 313
Total 36.162 21.456
Redução ao Valor Recuperável (2.756) (681)
Total 33.406 20.775
8.2 Prêmios a restituir (passivo circulante): Os saldos registrados nesta rubrica referem-se substancialmente às restituições originadas das apólices do
ramo de seguro “Garantias de concessões públicas”. 8.3 Operações com seguradoras “ativo”

31 de dezembro de 2012 31 de dezembro de 2011

Ramos de seguro
Operações com  

seguradoras
Redução ao valor  

recuperável
Operações com  

seguradoras líquido
Operações com  

seguradoras
Redução ao  

valor recuperável
Operações com  

seguradoras líquido
Garantia de operações privadas 16 16 20 20
Garantia de concessões públicas 124  124 124   124

140  140 144  144
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8.4 Operações com seguradoras “passivo”
31/12/2012 31/12/2011

Ramos de Seguro
Operações com 

Seguradoras
Operações com  

Seguradoras
Garantia de operações privadas 176 403
Garantia de operações públicas (125) 7
Garantia Judicial 11 –
Total 62 410
8.5 Operações com resseguradoras “ativo”
Descrição 31/12/2012 31/12/2011
Sinistros Pagos 3.915 303
Prêmios a recuperar 1.365 2.040
Outros créditos conta corrente-Ressegurador Local 3.043 549
Outros créditos conta corrente-Ressegurador 
 Admitido 13 13
Outros créditos conta corrente-Ressegurador
 Eventual 7 2.033
Total 8.343 4.938
Abaixo demonstramos o prazo dos saldos em aberto:

31/12/2012

Descrição
Abertos em  
até um ano

Abertos em  
até dois anos

Total  
geral

Sinistros pagos 3.915 – 3.915
Prêmios a recuperar 1.365 – 1.365
Outros créditos conta corrente - 
 Ressegurador Local 3.043 – 3.043
Outros créditos conta corrente - 
 Ressegurador Admitido 13 – 13
Outros créditos conta corrente - 
 Ressegurador Eventual 7 – 7
Total 8.343 – 8.343

31/12/2011

Descrição
Abertos em  
até um ano

Abertos em  
até dois anos

Total  
geral

Sinistros pagos 303 – 303
Prêmios a recuperar 1.888 152 2.040
Outros Crédito conta corrente - 
 Resseg Local 550 – 550
Outros créditos conta corrente - 
 Ressegurador Admitido 12 – 12
Outros Crédito conta corrente - 
 Resseg Eventual 2.033 – 2.033
Total 4.786 152 4.938
8.6 Operações com resseguradoras “passivo”: Abaixo demonstramos as 
operações com resseguradoras, relacionadas ao repasse de prêmios, líqui-
das de comissão, registrados na rubrica “Débitos das operações com segu-
ros e resseguros - operações com resseguradoras”:
Descrição 31/12/2012 31/12/2012
Resseguradora Local 27.381 18.761
Resseguradora Admitida 5.812 (886)
Resseguradora Eventual 1.616 765
Total 34.809 18.640
Circulante 28.333 18.640
Longo Prazo 6.476 –
8.7 Outros créditos operacionais

31/12/2012 31/12/2011
Recuperação Corretagem 129 109
Acordos de recuperação de sinistros – 3.591
Ressarcimento 189 140
Despesa administrativa diferida 1.332 679
Outros Créditos - Resseguro ED 2.203 –
Outros Créditos 628 475
Total 4.481 4.994

8.8 Corretores de seguros e resseguros
31/12/2012 31/12/2011

Comissões sobre Prêmios - Direto 1.103 1.279
Comissões sobre Prêmios - Cosseguro – 124
Comissões a pagar 1.503 62
Total 2.606 1.465
8.9 Outros débitos operacionais

31/12/2012 31/12/2011
Repasse de ressarcimento 114 100
Repasse de ressarcimento - DPVAT 86 82
Contas a Pagar - DPVAT 229 –
Agentes e Correspondentes 2 –
Total 431 182
9. Ativos e passivos de seguros e resseguros - provisões técnicas: 9.1 
Ativos de seguros e resseguros

Sinistros  
pendentes  

de  
pagamento

IBNR  
sinistros  

Ocorridos  
e não  

avisados

31/12/2012

Ativo

Prêmio de  
resseguro  

Diferido Total
Garantia de operações 
 privadas 2.439 37 11.233 13.709
Garantia de operações 
 públicas 2.857 90 24.355 27.302
Garantia de concessões 
 públicas – – 84 84
Garantia judicial – 8 1.543 1.551
Crédito doméstico 3.873 356 1.767 5.996
Crédito à exportação 7.249 64 1.442 8.754
Total 16.418 555 40.424 57.397

31/12/2011

Ativo

Sinistros  
pendentes  

de  
pagamento

IBNR  
sinistros 

Ocorridos e 
não avisados

Prêmio de 
resseguro 

Diferido 
(*) Total

Garantia financeira – 1 – 1
Garantia de
 operações privadas – 178 18.977 19.155
Garantia de 
 operações públicas 2.571 95 9.921 12.587
Garantia de 
 concessões públicas – – 924 924
Garantia judicial – – 3.893 3.893
Crédito doméstico – 85 – 85
Crédito Interno 43 105 849 997
Total 2.614 464 34.564 37.642
(*) Prêmio de Resseguro Diferido

31/12/2012

Ativo

Provisão de  
Prêmios  

Não Ganhos

PCP e  
Comissão  

Diferida Total
Garantia de operações privadas 16.179 (4.945) 11.233
Garantia de operações públicas 33.247 (8.892) 24.355
Garantia de concessões públicas 116 (32) 84
Garantia judicial 2.142 (599) 1.543
Crédito doméstico 2.043 (276) 1.767
Crédito à exportação 1.761 (319) 1.442
Total 55.487 (15.063) 40.424

31/12/2011

Ativo

Provisão de  
Prêmios  

Não Ganhos

PCP e  
Comissão  

Diferida Total
Garantia de operações privadas 25.989 (7.012) 18.977
Garantia de operações públicas 14.421 (4.499) 9.921
Garantia de concessões públicas 1.298 (374) 924
Garantia judicial 5.961 (2.068) 3.893
Crédito doméstico 1.081 (232) 849
Crédito à exportação – – –
Total 48.749 (14.186) 34.564

9.2 Sinistros pendentes - ativo

31 de dezembro de 2012

Ativo

Garantia  
de ope- 
rações  

privadas

Garantia  
de ope- 
rações  

públicas

Crédito  
domés- 

tico

Crédito à  
expor- 
tação Total

Percen- 
tual

Ressegurador 
- local 1.378 2.540 1.785 7.112 12.815 78,05%

Ressegurador 
- admitida 1.059 299 2.005 115 3.478 21,18%

Ressegurador 
- eventual 2 18 83 22 125 0,76%

2.439 2.857 3.873 7.249 16.418 100,00%

31 de dezembro de 2011

Ativo

Garantia  
de ope- 
rações  

privadas

Garantia 
de ope-
rações 

públicas
Crédito    
interno Total

Percen- 
tual

Ressegurador - local 2.518 21 2.539 97,13

Ressegurador - admitida 43 18 61 2,33

Ressegurador - eventual  10 4 14 0,54

 2.571 43 2.614 100,00
A Seguradora estabeleceu contratos de resseguro com diversas compa-
nhias, sendo elas: • Ressegurador - local: IRB Brasil Resseguros S.A., Ma-
pfre RE do Brasil CIA de Resseguro, Munich RE do Brasil Resseguradora 
S.A., JMalucelli Resseguradora S.A. • Ressegurador - admitida: Axis RE 
Limited, Hannover Ruckversicherung AG, Scor Reinsurance Company, 
Swiss Reinsurance Company, Everest Reinsurance Company, Odyssey 
America Reinsurance Corporation, Partner RE Reinsurance Europe Limited, 
Transatlantic Reinsurance Company, XL RE Latin America Ltda. • Ressegu-
rador - eventual: Office National Du Ducroire (ONDD), Axis RE Limited.
9.3 Provisões técnicas

31/12/2012

Passivo

Prêmios  
não  

Ganhos

Sinistros  
a  

Liquidar

Sinistros  
Ocorridos  

mas não  
Avisados

Outras  
Provi- 

sões (*) Total
Garantia de operações
 privadas 17.313 3.033 70 96 20.512
Garantia de operações 
 públicas 34.801 3.687 143 142 38.773
Garantia de concessões 
 públicas 117 – – 4 121
Garantia judicial 2.283 – 8 70 2.361
Crédito doméstico 2.479 4.698 426 169 7.772
Crédito à exportação 2.218 8.332 80 166 10.796
DPVAT – 13.520 12.088 348 25.955
Outros – – – – –
Total 59.211 33.270 12.815 994 106.290
 (*) Refere-se a Provisão Complementar de Prêmios (PCP), no montante de 
R$ 646 e Provisão de Despesas Administrativas (PDA) - DPVAT, no montan-
te de R$ 348.

31/12/2011

Passivo

Prêmios  
não  

Ganhos

Sinistros  
a  

Liquidar

Sinistros  
Ocorridos  

mas não  
Avisados

Outras  
Provi- 

sões (*) Total
Garantia de operações 
 privadas 28.910 – 204 432 29.546
Garantia de operações 
 públicas 16.161 3.047 125 205 19.538
Garantia de concessões 
 públicas 1.292 – – 34 1.326
Garantia judicial 6.517 – – 27 6.544
Crédito doméstico – – 89 – 89
Crédito interno 1.351 54 111 – 1.516
DPVAT – 15.061 7.374 61 22.496
Outros – 25 1 – 26
Total 54.231 18.187 7.904 759 81.081
(*) Refere-se a Provisão Complementar de Prêmios (PCP), no montante de 
R$ 698 e Provisão de Despesas Administrativas (PDA) - DPVAT, no montan-
te de R$ 61.

Movimentação 31/12/2011
Constituição 
do exercício

Reversão
do exercício 31/12/2012

Prêmios não Ganhos 54.231 824.397 (819.417) 59.211
Sinistros a Liquidar -
 Administrativo 3.492 31.978 (24.444) 11.026
Sinistros a Liquidar -
 Judicial 14.695 15.800 (8.251) 22.244
Sinistros Ocorridos 
 mas não Avisados 7.904 18.944 (14.033) 12.815
Outras Provisões 759 9.909 (9.674) 994
Total 81.081 901.027 (875.819) 106.290
9.4 Provisões técnicas - PSL Judicial: As contingências passivas relacio-
nadas a sinistros em discussão judicial estão provisionadas com base nos 
pareceres de nossos consultores jurídicos, foram constituídas provisões 
pela administração suficientes para garantir eventuais perdas com estas 
ações e estão registradas na rubrica “Provisão de Sinistros a Liquidar”.

2012

Em  
quatro  

anos
Quanti- 

 dade

Mais de  
cinco  
anos

Quanti- 
dade Total

Quanti- 
dade

Garantia de operações
 públicas 827 2 1.830 4 2.657 6
Crédito à exportação 1.524 4 6.437 6 7.961 8

2.351 6 8.267 8 10.618 14

2011

Em  
quatro  

anos
Quanti- 

 dade

Mais de  
cinco  
anos

Quanti- 
dade Total

Quanti- 
dade

Garantia de operações
 públicas 175 1 2.395 4 2.570 5

175 1 2.395 4 2.570 5
10. Títulos e créditos a receber: 10.1 Títulos e créditos a receber

31/12/2012 31/12/2011
Participação nos lucros (*) 10.027 6.898
Outros 347 52
Total 10.374 6.950
(*) Refere-se aos valores a receber das resseguradoras, relacionados à par-
ticipação nos lucros previstos nos contratos entre as partes, auferidos nas 
cessões dos prêmios de resseguros, registrados por estimativa da adminis-
tração da Seguradora com base no volume de prêmios e sinistros gerados 
no período contratual e na sua competência contábil. Os saldos apresenta-
dos nesta rubrica, referem-se aos contratos firmados no exercício de 2008, 
2009, 2010 e de 2011, reconhecidos como valores a receber de participa-
ções nos lucros em 2012. A expectativa é de que tais saldos sejam realiza-
dos durante o exercício de 2013 e de 2014. 10.2 Créditos Tributários e 
Previdenciários: a) Composição créditos Tributários e Previdenciários

31/12/2012 31/12/2011
Ativo - Circulante
Crédito tributário
IRPJ a compensar 410 697
Antecipações IRPJ – 374
Contribuição social a compensar 290 414
Antecipação da contribuição social – 261
PIS e COFINS 303 218
Total circulante 1.003 1.964

Realizável a Longo Prazo 31/12/2012 31/12/2011
IRPJ sobre prejuízo fiscal 2.285 1.110
Contribuição social sobre base negativa 1.634 929
Total créditos diferidos 3.919 2.039
IRPJ sobre diferenças temporais 404 95
Contribuição social sobre diferenças temporais 242 57
Total créditos tributários sobre diferenças
 temporais 646 152
Total não circulante 4.565 2.191
Total de créditos tributários 5.568 4.155

(b) Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e con-
tribuição social sobre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças tem-
porárias

31/12/2012
Imposto  

de renda
Contribuição  

social Total
Saldo inicial em 1 de janeiro de 2012 1.205 986 2.191
(+) Constituição crédito tributário 1.175 705 1.880
(+) Saldos incorporados CESCEBRASIL
 Seguros de Créditos S.A. 309 185 494
Saldo final em 31 de Dezembro de 2012 2.689 1.876 4.565

31/12/2011
Imposto  

de renda
Contribuição  

social Total
Saldo inicial em 1 de janeiro de 2011 1.958 1.368 3.326
(–) Realização crédito tributário (753) (382) (1.135)
Saldo final em 31 de Dezembro de 2011 1.205 986 2.191
10.3 Depósitos judiciais e previdenciários

31/12/2012 31/12/2011
Depósito judicial de sinistros 853 853
Total 853 853

Os passivos contingentes decorrentes de litígios são avaliados pela admi-
nistração com o apoio dos consultores jurídicos da Seguradora e reconheci-
dos nas demonstrações financeiras quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa. Em função do andamento dos 
processos relativos a ações ligadas a sinistros, foram efetuados depósitos 
judiciais nos montantes descritos acima.
10.4 Outros créditos

31/12/2012 31/12/2011
Adiantamentos a funcionários 77 51
Adiantamento a fornecedores 13 –
Outros (*) 60 –
Total 149 51
11. Custos de aquisição diferidos

Custos de aquisição 
 diferidos

Saldos em  
31 de  

Dezembro  
de 2011

Consti- 
tuição Reversão

Saldos em  
31 de  

Dezembro  
de 2012

Garantia financeira 1 – (1) –
Garantia de operações 
 privadas 2.469 27.386 (28.238) 1.617
Garantia de operações 
 públicas 1.789 47.782 (45.832) 3.739
Garantia de concessões 
 públicas 193 1.077 (1.252)  18
Garantia judicial 789 6.009 (6.527) 271
Crédito interno 97 1.871 (1.786) 182
Crédito à exportação – 739 (655) 84
Total 5.338 84.864 (84.291) 5.911

Os custos de aquisição diferidos são representados por comissões sobre 
prêmios emitidos diferidos pro rata dia com base na vigência das apólices.
12. Investimento: 2012 2011
Participações societárias:
IRB - Brasil Resseguros S.A. (a) – 75
CESCE Brasil Serviços e Gestão de Riscos Ltda. (b) 840 2.801
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 180 164

1.020 3.040
Outros investimentos:
Obras de arte 4 4

1.024 3.044
(a) A participação societária foi reclassificada para as aplicações financeiras
por conta de instrumento particular de compra de venda de ações firmado,
com data de liquidação prevista em março 2013. (b) Segue o quadro do in-
vestimento em controlada:

Investimento em controlada
Saldos em  
31/12/2011

Resultado de  
participação  

em  
controlada

Saldos em 
31/12/2012

CESCE Brasil Serviços e
 Gestão de Riscos Ltda.-Nota 20.12 2.801 (1.961) 840
Total 2.801 (1.961) 840
Informações da controlada CESCE Serviços
 de gestão de risco Ltda: 31/12/2012 31/12/2011
Capital Social 5.963 5.963
Patrimônio Líquido no exercício 840 2.801
Resultado do exercício (1.961) 1.455
13. Imobilizado

31/12/2012 31/12/2011
Taxa 

anual de 
depre-
ciação

Depre-
ciação 

acumu-
lada

Saldo
líquido

Saldo
líquidoDescrição Custo

Benfeitorias em 
 imóveis de terceiros 20% 654 (489) 165 166
Equipamentos 20% 1.430 (1.069) 361 338
Instalações 10% 1.159 (569) 591 267
Móveis, máquinas 
 e utensílios 10% 1.106 (478) 628 531
Veículos 20% 356 (273) 82 45

4.705 (2.879) 1.826 1.347
14. Intangível

Intangível 2012 2011
Direito de uso de terceiros 3.294 4.237
(–) Amortização de uso de terceiros (2.776) (2.621)
Desenvolvimento de programas 1.178 475
(–) Amortização desenvolvimento de programas (761) (414)
Instalações – 810
(–) Amortização instalações – (408)

936 2.079
O intangível é constituído por despesas com direito de uso de sistemas de 
computação, sendo as amortizações efetuadas com base em taxa anual de 
20% e as instalações com base em taxa anual de 10%.
15. Obrigações a pagar: As obrigações a pagar da Seguradora são repre-
sentadas por:

31 de dezembro  
de 2012

31 de dezembro  
de 2011

Passivo descoberto - CESCEBRASIL 
 Serviços e Gestão de Riscos Ltda. – 460
Operações com partes relacionadas 1 129
Fornecedores 46 12
Dividendos – 412
Participação nos lucros a pagar 242 260
Outros 207 35
Total 496 1.308
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16. Impostos e contribuições a pagar: A Seguradora possui os seguintes 
impostos a pagar:

31 de dezembro  
de 2012

31 de dezembro  
de 2011

PIS e COFINS (*) 6.292 114

Imposto de Renda – 1.413

Contribuição social – 862

Outros – 2

Total 6.292 2.391
(*) Refere-se a principalmente à provisão para PIS e COFINS sobre receitas 
de comissões de resseguro. 17. Desenvolvimento de sinistros: As tabelas 
abaixo apresentam a evolução da tabela de desenvolvimento de sinistros 
administrativos e de sinistros judiciais acumulada bruta e líquida de ressegu-
ros das estimativas dos sinistros ocorridos e seus pagamentos até totaliza-
rem o passivo corrente. O objetivo desta tabela é demonstrar a consistência 
da política de provisionamento de sinistros da Seguradora. (a) Desenvolvi-
mento de sinistros brutos de resseguro: Sinistros administrativos bru-
to de resseguro

Data de aviso/cadastro 2006 2008 2010 2011 2012
Total  
geral

Até um ano 8.576 8.576
Um ano após 137 137
Dois anos após 184 184
Três anos após 60 60
A mais de cinco anos 173     173
Total geral 173 60 184 137 8.576 9.130
Provisões sinistros a liquidar DPVAT  1.897
Total do passivo incluso no balanço  11.027
(b) Desenvolvimento de sinistros líquidos de resseguro
(i) Sinistros administrativos líquido de resseguro

Data de aviso/cadastro 2006 2008 2010 2011 2012
Total  
geral

Até um ano 1.683 1.683
Um ano após 20 20
Dois anos após 77 77
Três anos após 48 48
A mais de cinco anos 138     138
Total geral 138 48 77 20 1683 1.966
Provisões sinistros a liquidar DPVAT 1.897
Provisão de sinistros resseguros 7.294
Total do passivo incluso no balanço 9.191

(ii) Sinistros judicial - bruto de resseguro
Data de aviso/cadastro 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total geral
Até um ano – –
Dois anos após 293 293
Três anos após 1.416 1.416
Quatro anos após 792 792
Cinco anos após 5.645 5.645
A mais de cinco anos 642 1.696 134      2.472
Total geral 642 1.696 134 5.645 792 1.416 293  10.618
Provisões sinistros a liquidar DPVAT 11.625
Total do passivo incluso no balanço 22.243
(iii) Sinistros judicial - líquido de resseguro
Data de aviso/cadastro 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total geral
Até um ano – –
Dois anos após 16 16
Três anos após 212 112
Quatro anos após 119 119
Cinco anos após 660 660
A mais de cinco anos 323 57 107      487
Total geral 323 57 107 660 119 212 16  1.414
Provisões sinistros a liquidar DPVAT 11.625
Provisão de sinistros resseguros 9.124
Total do passivo incluso no balanço 20.749

Conselho de Administração

José Américo Peón de Sã - Presidente

Victor Manuel Cabezas López - Conselheiro

Kurt Ernst Muller - Conselheiro

Enrique Asenjo Ayesta - Conselheiro

Manuel Fernando Antunes Alves - Conselheiro

Diretoria

Enrique Asenjo Ayesta - Diretor Presidente

Cristina Rocco Salazar - Diretora Técnica

Sandra Regina Siqueira de Sena - Diretora Administrativa Financeira

Enrique Asenjo Ayesta - Diretor Comercial

Contador

As provisões de retrocessão e DPVAT não são consideradas para fins de 
desenvolvimento. A inclusão destas provisões pode distorcer as informa-
ções apresentadas nesta tabela, tendo em vista que a retrocessão não é 
material e o DPVAT é calculado com base em regulamentação própria. Am-
bas as informações foram incluídas apenas para fins de conciliação com o 
passivo da Provisão de Sinistros a Liquidar. 18. Patrimônio líquido: (a) Ca-
pital social: O capital social subscrito e integralizado é representado por 
45.026.517 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas 
como segue:

Percentual
31/12/2012 31/12/2011

Consórcio Internacional de Asseguradores 
 de Crédito (CIAC) 99.99 99,99
Outros 0,01 0,01
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2012, após 
a aprovação da incorporação do Capital Social da CESCEBRASIL Seguros 
de Crédito S.A., o valor de R$ 22.109 (representado por 22.108.936 ações) 
foi incorporado ao capital social da controladora. Em Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 21 de junho de 2012, os acionistas decidiram in-
corporar os dividendos proposto no montante de R$ 412, resultando na 
adição de 930.800 ações ao capital social da controladora. Em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2012, os acionistas de-
cidiram aportar capital social à CESCEBRASIL no montante de R$ 14.932 
mil, resultando na adição de 42.661.299 ações ao capital social da controla-
dora. Tal aumento de capital está pendente de aprovação pela SUSEP até a 
presente data. (b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída por 5% 
do lucro líquido, limitado a 20% do capital social. O lucro do exercício, após 
dedução da reserva legal, é transferido para reserva de lucros para reinves-
timento nas operações da Seguradora, quando aplicável. (c) Ajustes de 
exercícios anteriores (reapresentação dos saldos patrimoniais de 31 
de dezembro de 2011 para fins de comparabilidade): (i) Durante o exer-
cício de 2012, a controlada CESCEBRASIL Serviços e Gestão de Riscos 
Ltda. reconheceu: (a) receitas de serviços prestados no exercício de 2011 
no montante de R$ 4.455 mil (R$ 3.412 mil líquido de impostos) que estava 
registrado no passivo da controlada e, (b) perda de R$ 557 mil pela não re-
alização de outras contas a receber. Com base em tais ajustes, a adminis-
tração da Seguradora corrigiu os saldos de equivalência patrimonial regis-
trados no exercício anterior, no montante de R$ 2.855 mil. (ii) Em decorrência 
do reconhecimento dos serviços prestados por sua controlada em exercí-
cios anteriores a 1º de janeiro de 2012, a administração da Seguradora efe-
tuou a baixa do valor de R$ 4.455 mil  e reversão do valor provisionado como 
perda de R$ 575 mil, resultando em um ajuste líquido de R$ 3.880 mil.  
A administração decidiu não reconhecer créditos tributários desse ajuste.
Resumo dos ajustes de exercícios anteriores efetuados Ajustes
Ajustes de exercícios anteriores em participação de controlada (i) 2.855
Ajustes de exercícios anteriores referente a contratos de
 resseguros de ativos (ii) (3.880)
Demais ajustes de exercícios anteriores efetuados (295)
Total de ajustes reclassificados em 2011 (1.320)
Os ajustes acima descritos foram retificados nos saldos patrimoniais e de 
resultado de 31 de dezembro de 2011,  para fins de comparabilidade, con-
forme previsto no Pronunciamento CPC 23 - “Políticas Contábeis, Mudanças 
de Estimativas e Retificação de Erro”, emitido pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis e aprovado pela Circular SUSEP nº 430 de 05 de março 
de 2012. 19. Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência: A par-
tir das regras de capital mínimo requerido, estabelecidas pela Resolução 
CNSP nº 227/2010, pela Circular SUSEP nº 411/2010 e pela Resolução 
CNSP nº 228/2010, bem como regras previstas na Resolução do CNSP nº 
55, de 3 de setembro de 2001, que dispõe sobre os critérios para o cálculo 
da margem de solvência, e Resolução do CNSP nº 85, de 19 de agosto de 
2002 e alterações posteriores, foram realizados todos os cálculos necessá-
rios para apurar a suficiência ou insuficiência do patrimônio líquido ajustado 
da CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. Os valores apura-
dos são:

31/12/2012 31/12/2011
Patrimônio líquido 28.774 25.770
Crédito tributário (3.919) (2.039)
Participação em controlada (1.020) (3.040)
Despesas antecipadas (52) (47)
Ativos intangíveis (a) (936) (2.079)
Obras de arte (a) (4) (3)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 22.843 18.562
Margem de solvência (b) 7.505 6.927
i) 20% do prêmio retido anual dos 
 últimos 12 meses 6.687 6.717
ii) 33% do sinistro retido anual médio dos 
 últimos 36 meses 7.505 6.927

31/12/2012 31/12/2011
Margem de solvência - maior valor entre a) e b) 7.505 6.927
Capital Base 15.000 15.000
Capital Adicional - Risco de Subscrição 819 985
Capital Adicional - Risco de Crédito 5.946 6.829
Benefícios da correlação entre os riscos – (443)
Capital Adicional Total 6.395 7.371
Capital de Risco (i) 21.395 22.371
Capital Mínimo Requerido (ii) 21.395 22.371
Suficiência/(Insuficiência) de Capital (iii) 1.448 (3.809)
(i) Foram utilizados os valores de prêmios e sinistros retidos do período de 
junho de 2011 a maio de 2012 da CESCEBRASIL Seguros de Crédito S.A. 
(seguradora incoporada, Nota 1) na apuração dos riscos de subscrição, em 
conformidade com o previsto no artigo 3º da Circular SUSEP nº 413/2010. 
(ii) O capital mínimo requerido é o maior valor entre a margem de solvência 
e o capital de risco. (iii) A suficiência de capital corresponde ao resultado 
obtido do cálculo do PLA menos capital mínimo requerido e considera o 
aumento de capital em aprovação pela SUSEP de R$ 14.932 mil. O patrimô-
nio líquido comparativo do exercício de 2011 foi ajustado conforme nota ex-
plicativa 18(c). Conforme descritos nas notas explicativas 1 e 18 (a), em 
decorrência do processo de reestruturação operacional iniciado em 2012, a 
Seguradora aumentou seu capital social em R$ 14.932 mil em 31 de outubro 
de 2012, com o objetivo, entre outros, de regularizar seus limites de capital 
mínimo requerido, em conformidade com as regulamentações em vigor da 
SUSEP. Em 31 de dezembro de 2012, considerando a integralização e pos-
terior aprovação do referido aumento de capital, a Seguradora apresenta 
suficiência de capital no montante de R$ 1.449 mil. 20. Detalhamento das 
contas da demonstração do resultado: 
20.1 Prêmios emitidos líquidos 2012 2011
Garantia financeira – 96
Garantia operações privadas 13.845 35.567
Garantia obrigações públicas 37.293 20.032
Garantia de concessões públicas (68) (714)
Garantia judicial 1.713 (348)
Crédito doméstico risco comercial 6.898 4.832
Crédito à Exportação 6.035 –
Convênio Dpvat 26.295 25.599
Total 92.011 85.064
20.2 Prêmio ganho 2012 2011
Garantia financeira – 305
Garantia operações privadas 25.448 29.762
Garantia obrigações públicas 18.662 17.192
Garantia de concessões públicas 1.106 2.478
Garantia judicial 5.943 9.161
Crédito doméstico risco comercial 5.740 4.657
Crédito à Exportação 5.952 –
Convênio Dpvat 25.998 25.570
Total 88.849 89.125
20.3 Receitas com emissão de apólices 2012 2011
Garantia operações privadas 38 76
Garantia obrigações públicas 88 110
Crédito doméstico risco comercial 1 1
Convênio Dpvat 1.642 1.580
Total 1.769 1.767
20.4 Sinistros ocorridos Indice de  

Sinistralidade %
2012 2011 2012 2011

Garantia financeira 1 3 0% (1%)
Garantia operações privadas (9.075) 8.238 66% (36%)
Garantia obrigações públicas (610) (294) 2% 4%
Garantia de concessões públicas (7) 14 11% (1%)
Garantia judicial (8) 57 0% (1%)
Crédito doméstico risco comercial (6.408) 499 93% (10%)
Crédito à Exportação 732 – (12%) 0%
Convênio Dpvat (22.856) (22.252) 87% 87%
Total (38.231) (13.735)
20.5 Custos de aquisição Indice de  

Comercialização %
2012 2011 2012 2011

Garantia financeira (1) (21) 103% 34%
Garantia operações privadas (2.834) (3.095) 58% 97%
Garantia obrigações públicas (2.375) (1.928) 65% 116%
Garantia de concessões públicas (171) (249) 88% 81%
Garantia judicial (824) (938) 73% 60%
Crédito doméstico risco comercial (513) (371) 85% 176%
Crédito à Exportação (311) – 37% 0%
Convênio Dpvat (382) (372) 23% 24%
Total (7.411) (6.974)

20.6 Outras receitas e despesas operacionais 2012 2011
Garantia financeira – (1)
Garantia operações privadas (1.111) (774)
Garantia obrigações públicas (5.816) (5.990)
Garantia de concessões públicas 5 148
Garantia judicial (721) 572
Crédito doméstico risco comercial (4.539) 1.932
Crédito à Exportação (1.150) –
Convênio Dpvat (1.404) (1.423)
Total (14.737) (5.536)
Resultado com resseguro
20.7 Receita com resseguro 2012 2011
Garantia financeira – 82
Garantia operações privadas 7.640 1.064
Garantia obrigações públicas 302 5.615
Garantia de concessões públicas 6 558
Garantia judicial 3.311 10.113
Crédito doméstico risco comercial 5.491 835
Crédito à Exportação 675 –
Total 17.425 18.267
20.8 Despesa com resseguro 2012 2011
Garantia financeira – (295)
Garantia operações privadas (16.241) (27.391)
Garantia obrigações públicas (11.667) (14.968)
Garantia de concessões públicas (763) (2.886)
Garantia judicial (4.435) (8.765)
Crédito doméstico risco comercial (3.599) (4.554)
Crédito à Exportação (4.636) –
Total (41.341) (58.859)
Total do resultado com resseguro (23.916) (40.592)
20.9 Despesas administrativas 2012 2011
Despesas com pessoal próprio (11.873) (9.922)
Despesas com serviço de terceiros (6.310) (2.695)
Despesas com localização e funcionamento (5.418) (4.771)
Despesas com publicação (60) (63)
Despesas com propaganda e publicidade (244) (36)
Despesas com donativos (142) (16)
Despesas administrativas convênio DPVAT (1.486) (1.710)
Despesas administrativas diversas (404) (126)
Total (25.938) (19.339)
20.10 Despesas com tributos 2012 2011
PIS e COFINS (5.347) (1.329)
Taxa de fiscalização (425) (314)
IOF (936) (328)
Outros (269) (22)
Total (6.977) (1.993)
20.11 Resultado financeiro: (a) Receitas financeiras 2012 2011
Receitas financeiras
Receitas com títulos renda fixa públicos 1.333 1.365
Receitas com títulos renda fixa privados 916 977
Receitas com títulos renda variável – 33
Receitas Fundos de investimentos DPVAT 2.195 2.451
Receitas com operações de seguros 5.237 1.259
Outras receitas financeiras 109 276
Total 9.790 6.361
(b) Despesas financeiras 2012 2011
Despesas com operações de seguros e resseguros (7.914) (3.971)
IOF (275) (510)
Outras despesas financeiras (2.660) (155)
Total (10.849) (4.636)
Resultado Financeiro (1.059) 1.725
20.12 Resultado patrimonial
Resultado patrimonial 2012 2011
Resultado com equivalência patrimonial
 CESCE Serviços (1.961) 1.455
Resultado com equivalência patrimonial
 IRB Resseguros 695 –
Total (1.266) 1.455
21. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social correntes

31/12/2012 31/12/2011

Imposto de renda e 
 contribuição social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Resultado antes dos impostos 
 e participações (29.026) (29.026) 5.896 5.896
Participação sobre o resultado (260) (260) (337) (337)
Equivalência patrimonial 1.266 1.266 (1.455) (1.455)
Outras exclusões – – 3.449 3.449
Provisões temporariamente 
 indedutíveis 2.156 2.156 43 43
Despesas indedutíveis 684 684 315 315
Reversão/Constituição impostos 
 diferidos – – 753 382
Base de cálculo (25.180) (25.180) 8.664 8.293
Alíquota nominal - % 25 15 25 15
IRPJ e CSLL – – (2.166) (1.244)
Sobre o prejuízo fiscal decorrente da apuração de imposto de renda e sobre 
a base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido, foram constituí-
dos créditos tributários, conforme descrito na Nota 10.2. 
22. Benefícios a empregados: A Seguradora possui benefícios de cur-
to prazo a empregados tais como: vale-alimentação, assistência médica 
e odontologia, seguro de vida, auxílio bolsa de estudo para graduação 
e pós-graduação. O passivo para tais obrigações foi calculado em conformi-
dade com a legislação vigente e definição do CPC 33 - “Benefícios a
Empregados”.

2012 2011
Vale alimentação (362) (611)
Assistência médica e odontológica (658) (325)
Seguro de vida (72) (24)
Instrução (90) (94)
Plano Previdência Complementar (181)  (5)
Uniformes  (2)  (2)
Outras Despesas Assistenciais (*)  (22)  (20)
Total  (1.387)  (1.081)
A Seguradora possui programa de participação nos lucros de acordo com o
disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcionários.
As demais provisões trabalhistas são calculadas segundo normas e leis tra-
balhistas em vigor na data de preparação das demonstrações financeiras e 
registradas segundo regime de competência e conforme os serviços são 
prestados pelos funcionários. 23. Partes relacionadas: As operações co-
merciais da Seguradora e sua controlada e ligadas são efetuadas a preços
e condições normais de mercado, sendo as principais transações: R$ 1.098 
mil (R$ 926 mil em 2011) de despesas de serviços prestados pelo controla-
dor e R$ 2.997 mil (R$ 4.455 mil em 2011) de despesas de serviços presta-
dos pela controlada. 24. Outras informações: (a) Remuneração da admi-
nistração: O total das despesas com remuneração da administração atingiu 
em 2012 o montante de R$ 1.214 mil (R$ 1.217 mil em 2011). (b) Novas
normas regulatórias: Em 18/02/2013 foram publicadas diversas normas
emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela SU-
SEP, sendo as mais relevantes (a) as Resoluções CNSP nº 280 e 283 de 
30/01/2013, que tratam de subscrição e de capital de risco operacional, res-
pectivamente, sendo que a norma de capital de risco operacional entra em 
vigor na data de publicação e a de subscrição tem prazo de adequação até
31/12/2013; e (b) Resolução CNSP nº 281  de 30/01/2013 e Circular SUSEP
nº 462 de 31/01/2013, que institui regras para a constituição de provisões
técnicas, com prazo de adequação até 31/12/2013. A Companhia está ava-
liando os impactos dessas normas.

João Carlos Ramos Junior
Contador - CRC - 1SP 206118/O-7
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Parecer Atuarial

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

De acordo com o disposto na Resolução CNSP nº 135, de 11/10/2005, e na 
Circular SUSEP nº 272, de 22/10/2004, foi realizada a Avaliação Atuarial de 
cada um dos ramos de seguro operacionalizados pela CESCEBRASIL Se-
guros de Garantias e Crédito S.A., no exercício de 2012. A Avaliação Atu-
arial foi elaborada a partir dos efetivos períodos de competência dos riscos 
assumidos pelos contratos de seguros em vigor em 30/09/2012, 31/10/2012, 
30/11/2012 e 31/12/2012, recalculando, para cada ramo, as corresponden-
tes provisões técnicas contabilizadas nestas datas-base. O recálculo das 
provisões técnicas determina a totalidade dos compromissos financeiros 
que a Seguradora terá com o pagamento dos sinistros já ocorridos e que 
ainda vão ocorrer e com a manutenção dos custos administrativos de todos 
os contratos de seguros em vigor em 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012 e 

31/12/2012, independente da emissão de novos prêmios. Os resultados en-
contrados demonstram que as provisões técnicas consignadas no Balanço 
Patrimonial de 31/12/2012 da CESCEBRASIL Seguros de Garantias e 
Crédito S.A. estão adequadas, não havendo necessidade de constituição 
da Provisão de Insuficiência de Prêmios e de ajustes de valores, bem como 
não foi detectada nenhuma situação relevante que comprometa a solvência 
atuarial da Seguradora. Por fim, em relação ao Estudo Atuarial de data-base 
31/12/2012 do Teste de Adequação de Passivos da CESCEBRASIL Segu-
ros de Garantias e Crédito S.A., concluiu-se que o seu passivo por contra-
to de seguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das Provisões 
Técnicas constituídas, deduzidas dos Custos de Aquisição Diferidos e dos 
Ativos Intangíveis Diretamente Relacionados às Provisões Técnicas, visto 

que estas se mostraram superiores aos valores estimados dos Fluxos de
Caixa, os quais foram elaborados em conformidade com os parâmetros mí-
nimos estabelecidos pela Circular SUSEP nº 457/2012.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2013

Ricardo César Pessoa Bruna Takata
Atuário Responsável Técnico - MIBA 1076 Atuária - MIBA 1670
Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.
CNPJ 57.125.353/0001-35
CIBA - 33

Aos Administradores e Acionistas
CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da CESCEBRASIL 
Seguros de Garantias e Crédito S.A. (“Seguradora”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas 
demonstrações do resultado, e do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas 
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as 
demonstrações financeiras: A administração da Seguradora é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 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 financeiras 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 financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria 
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, 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 
financeiras 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 políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito 
S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Ênfase: Conforme nota explicativa 18 (a) e 19, chamamos a atenção para o 
fato de que está pendente até a presente data a aprovação pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP do aporte de capital
efetuado em 31 de outubro de 2012, no montante de R$ 14.932 mil. O
efetivo reenquadramento da Seguradora ao capital mínimo requerido pela
regulamentação no Brasil depende da aprovação desse aumento de capital 
pela SUSEP. Adicionalmente, a manutenção futura dos limites mínimos de
capital da Seguradora depende diretamente dos seus resultados futuros e/
ou de novos aportes de capital de seu controlador. As demonstrações 
financeiras não incluem quaisquer ajustes em virtude desse assunto. Nossa 
opinião não está ressalvada em função dessa ênfase.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Eduardo Sá da Matta
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP216397/O-5

SOMAGUE ENGENHARIA S/A
CNPJ: 05.519.737/0001-39

Balanço Patrimonial

Em cumprimento à legislação brasileira, as Demonstrações Financeiras da SOMAGUE Engenharia SA, referentes ao Exercício Social encerrado em 2012, de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS), foram registradas
no 2º.cartório de títulos e documentos da cidade de São Paulo, sob o nº. 3517105, estando à disposição dos interessados. O texto integral do documento também pode ser obtido no website: www.somague.pt. SOMAGUE Engenharia
S.A. inscrita no CNPJ nº.05.519.737/0001-39, conforme Instrução Normativa da Receita Federal nº.200 e filial brasileira SOMAGUE Engenharia S.A. do Brasil inscrita no CNPJ nº.05.055.482/0001-09.

BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

31/12/2012 31/12/2011
(euros) (euros)

ACTIVO
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 76.165.922 81.926.241
Activos intangíveis 7.599.841 8.839.919
Investimentos em associadas 133.373 155.578
Outros Investimentos - método equiv. patrimonial 4.106.779 3.003.787
Outros Investimentos - outros métodos 974.978 1.585.042
Clientes 595.000 595.000
Outros ativos financeiros 3.452.305 3.227.263
Ativos por impostos diferidos 11.637.740 11.727.302
Total de activos não correntes 104.665.937 111.060.133
Activos correntes
Existências 37.233.154 39.840.470
Clientes 507.419.876 476.757.693
Outros devedores 60.902.799 54.928.735
Caixa e bancos 59.693.873 92.567.957
Outros ativos financeiros 17.286.584 29.084.718
Total de activos correntes 682.536.287 693.179.573
TOTAL ACTIVO 787.202.224 804.239.706
CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital Social 58.450.000 58.450.000
Prestações acessórias 64.945.905 34.945.905
Diferenças de consolidação (18.995.054) (18.995.054)
Diferenças de transposição (2.126.991) (1.910.751)
Resultados retidos 46.258.325 38.111.024
Reservas legais 4.612.481 4.183.676
Outras reservas 7.504.109 8.503.062
Justo valor dos instrumentos derivados - -
Resultado líquido consolidado 6.711.423 8.576.105

167.360.198 131.863.968

INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 488.286 318.559
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 167.848.484 132.182.527
PASSIVO
PASSIVOS NÃO CORRENTES
Financiamentos 18.427.063 46.746.174
Provisões 25.265.935 30.348.846
Fornecedores 15.139.936 15.133.342
Outros passivos financeiros 1.600.782 4.486.611
Passivos por impostos diferidos 992.337 1.413.405
Total de passivos não correntes 61.426.052 98.128.377
PASSIVOS CORRENTES
Fornecedores 204.670.904 232.593.390
Empréstimos 112.997.344 93.980.431
Diferimentos 138.307.836 124.985.310
Outros Passivos financeiros 101.951.604 122.369.672
Total de passivos correntes 557.927.688 573.928.802
TOTAL PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 787.202.224 804.239.706

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Valores expressos em Euros Valores expressos em Reais

* Ajustamento decorrente da aplicação de taxas de câmbio distintas na conversão das Demonstrações de 2011
(Tx. câmbio média do período para as transacções; Tx. câmbio fecho do período para os saldos).

Pedro Miguel Cardoso Alves - Representante Legal - CPF: 227.710.148-66   •    Joel Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP187298/O-4 - CPF 083.733.788-71

31/12/2012 31/12/2011
(reais) (reais)

ACTIVO
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 205.297.627 199.424.856
Activos intangíveis 20.484.611 21.518.130
Investimentos em associadas 359.493 378.708
Outros Investimentos - método equiv. patrimonial 11.069.412 7.311.819
Outros Investimentos - outros métodos 2.627.956 3.858.310
Clientes 1.603.763 1.448.349
Outros ativos financeiros 9.305.342 7.855.804
Ativos por impostos diferidos 31.368.363 28.546.599
Total de activos não correntes 282.116.567 270.342.576
Activos correntes
Existências 100.358.245 96.979.672
Clientes 1.367.699.534 1.160.523.577
Outros devedores 164.157.404 133.707.527
Caixa e bancos 160.898.867 225.328.921
Outros ativos financeiros 46.594.260 70.798.020
Total de activos correntes 1.839.708.309 1.687.337.717
TOTAL ACTIVO 2.121.824.876 1.957.680.293
CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital Social 157.546.130 142.278.990
Prestações acessórias 175.055.192 85.065.322
Diferenças de consolidação (51.199.270) (46.237.762)
Diferenças de transposição (5.733.091) (4.651.149)
Resultados retidos 124.684.690 92.769.856
Reservas legais 12.432.480 10.183.904
Outras reservas 20.226.576 20.698.154
Justo valor dos instrumentos derivados - -
Resultado líquido consolidado 16.854.299 19.966.748
Ajustamentos Cambiais * 1.235.673 909.208

451.102.679 320.983.271
INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 1.316.125 775.436
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 452.418.804 321.758.707
PASSIVO
PASSIVOS NÃO CORRENTES
Financiamentos 49.668.306 113.789.537
Provisões 68.101.802 73.875.160
Fornecedores 40.808.183 36.837.580
Outros passivos financeiros 4.314.747 10.921.308
Passivos por impostos diferidos 2.674.744 3.440.510
Total de passivos não correntes 165.567.782 238.864.095
PASSIVOS CORRENTES
Fornecedores 551.669.955 566.178.830
Empréstimos 304.573.041 228.767.165
Diferimentos 372.794.941 304.239.241
Outros Passivos financeiros 274.800.353 297.872.255
Total de passivos correntes 1.503.838.290 1.397.057.491
TOTAL PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 2.121.824.876 1.957.680.293

31/12/2012 31/12/2011
(reais) (reais)

Rendimentos e gastos:
Vendas 66.938.036 15.488.527
Vendas e prestações de serviços 1.231.040.247 1.486.511.936
Outros rendimentos operacionais 73.960.270 80.366.689
Custo das Mercadorias Vendidas (243.809.526) (226.144.914)
Variação produção (675.187) (2.559.504)
Fornecimento e serviços externos (762.028.197) (1.001.500.356)
Gastos com o pessoal (223.781.268) (234.331.830)
Amortizações e depreciações (26.388.117) (20.736.347)
Provisões e perdas/reversões de imparidade 9.988.861 1.453.981
Outros gastos operacionais (70.251.547) (38.625.764)
RESULTADOS OPERACIONAIS 54.993.573 59.922.419
Gastos e perdas financeiros (53.994.651) (52.291.306)
Rendimentos e ganhos financeiros 37.247.858 27.304.359
Resultados relativos a atividades de investimento - -
RESULTADOS FINANCEIROS (16.746.793) (24.986.947)
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 38.246.780 34.935.472
Impostos sobre o rendimento (20.835.501) (14.522.101)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 17.411.279 20.413.371
Atribuível a:
Detentores de capital 16.854.299 19.966.748
Interesses que não controlam 556.980 446.623
Resultados por Acão:
Básico 1,44 1,71
Diluído 1,44 1,71

Valores expressos em Euros Valores expressos em Reais

31/12/2012 31/12/2011
(euros) (euros)

Rendimentos e gastos:
Vendas 26.654.888 6.652.622
Vendas e prestações de serviços 490.203.210 638.485.653
Outros rendimentos operacionais 29.451.159 34.519.049
Custo das Mercadorias Vendidas (97.085.544) (97.133.618)
Variação produção (268.861) (1.099.357)
Fornecimento e serviços externos (303.441.475) (430.163.791)
Gastos com o pessoal (89.110.243) (100.650.057)
Amortizações e depreciações (10.507.812) (8.906.662)
Provisões e perdas/reversões de imparidade 3.977.589 624.513
Outros gastos operacionais (27.974.336) (16.590.513)
RESULTADOS OPERACIONAIS 21.898.574 25.737.839
Gastos e perdas financeiros (21.500.801) (22.460.128)
Rendimentos e ganhos financeiros 14.832.187 11.727.751
Resultados relativos a atividades de investimento - -
RESULTADOS FINANCEIROS (6.668.614) (10.732.377)
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 15.229.961 15.005.461
Impostos sobre o rendimento (8.296.747) (6.237.523)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.933.214 8.767.938
Atribuível a:
Detentores de capital 6.711.423 8.576.105
Interesses que não controlam 221.791 191.833
Resultados por Acão:
Básico 0,57 0,73
Diluído 0,57 0,73


