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USEBENS SEGUROS S.A.
CNPJ nº 09.180.505/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Ativo  Nota explicativa 31/12/2012 31/12/2011
Circulante 57.771 27.653
Disponível 346 411
Caixa e bancos 346 411
Aplicações 6 51.643 22.281
Títulos de renda fixa 25.844 –
Quotas de fundos de  investimentos 25.799 22.281
Créditos das operações com seguros e resseguros 1.663 1.917
Prêmios a receber 7 1.092 1.436
Operações com seguradora 1 –
Operações com resseguradoras 24 28
Outros créditos operacionais 546 453
Títulos e créditos a receber 26 28
Créditos a receber 24 17
Créditos tributários e previdenciários 8 – 10
Outros créditos 2 1
Despesas antecipadas 214 2
Custos de aquisição diferidos 9 3.879 3.014
Seguros 3.879 3.014
Não circulante 1.245 27.315
Realizável a longo prazo 756 27.157
Aplicações 6 160 26.032
Títulos de renda fixa – 25.868
Outras aplicações 160 164
Créditos das operações com seguros e resseguros – 101
Prêmios a receber 7 – 101
Custos de aquisição diferidos 9 596 1.024
Seguros 596 1.024
Imobilizado 10 369 112
Bens móveis 160 98
Outras imobilizações 209 14
Intangível 3.8 120 46
Outros intangíveis 120 46
Total do ativo 59.016 54.968

Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa 31/12/2012 31/12/2011
Circulante 36.663 31.456
Contas a pagar 612 532
Obrigações a pagar 223 92
Impostos e encargos sociais a recolher 149 177
Encargos trabalhistas 35 82
Impostos e contribuições 205 181
Débitos de operações com seguros e resseguros 943 723
Prêmios a restituir 3 3
Operações com seguradora 3 –
Operações com resseguradoras 56 56
Corretores de seguros e resseguros 640 48
Outros débitos operacionais 241 616
Depósitos de terceiros 16 4
Provisões técnicas - seguros 11 35.092 30.197
Danos 35.092 30.197
Não circulante 1.141 2.912
Provisões técnicas - seguros 11 1.141 2.912
Danos 1.141 2.912
Patrimônio líquido 13 21.212 20.600
Capital social 19.901 19.901
Reservas de lucros 1.209 479
Ajustes com títulos e valores mobiliários 102 220

  
Total do passivo e patrimônio líquido 59.016 54.968

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

Reservas de lucros Ajuste com 
títulos e 
valores 

mobiliários
Nota ex-
plicativa

Capital 
social

Aumento 
de capital Legal Outras

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 31 de
 dezembro de 2010 19.600 – 57 474 (14) – 20.117
AGE/O 31 de março
 de 2011 - aumento
  de capital 301 – (57) (244) – – –
AGE/O 31 de março
 de 2011 - distribuição
  de lucros – – – (230) – – (230)
Ajustes com títulos e
 valores mobiliários – – – – 234 – 234
Lucro líquido do exercício – – – – – 503 503
Proposta para distri-
 buição de resultado:
Reserva legal – – 25 – – (25) –
Dividendos – – – – – (24) (24)
Reserva estatutária – – – 454 – (454) –
Saldos em 31 de
 dezembro 2011 19.901 – 25 454 220 – 20.600
Ajustes com títulos e
 valores mobiliários – – – – (118) (118)
Lucro líquido do exercício – – – – – 766 766
Proposta para distri-
 buição de resultado:
Reserva legal 13.3 – – 38 – – (38) –
Dividendos 13.2 – – – – – (36) (36)
Reserva estatutária 13.3 – – – 692 – (692) –
Saldos em 31 de
 dezembro 2012 19.901 – 63 1.146 102 – 21.212

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

Nota explicativa 31/12/2012 31/12/2011
Prêmios emitidos líquido 33.151 31.731
Variações das provisões técnicas de prêmios 11 (2.322)
(=) Prêmios ganhos 33.162 29.409
Receita com emissão de apólices 105 311
Sinistros ocorridos 14.2 (22.855) (22.535)
Custos de aquisição 14.3 (3.576) (1.933)
Outras receitas e despesas operacionais 14.4 69 (1)
Resultado com resseguro
Despesas com resseguro – (45)
Despesas administrativas 14.5 (7.676) (6.785)
Despesas com tributos 14.6 (778) (506)
Resultado financeiro 14.7 2.844 2.915
Resultado operacional 1.295 830
Resultado antes dos impostos e das participações 1.295 830
Imposto de renda 16 (321) (195)
Contribuição social 16 (208) (132)
(=) Lucro líquido do semestre 766 503
Quantidade de ações 18.885.250 18.885.250
Lucro líquido por lote de mil ações 40,56 26,63

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

31/12/2012 31/12/2011
Lucro líquido do semestre 766 503
Outros lucros abrangentes 61 234
Ajustes de títulos e valores mobiliários 102 390
Efeitos tributários sobre itens dos lucros abrangentes (40%) (41) (156)
Lucro líquido por lote de mil ações 827 737

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

31/12/2012 31/12/2011
Das atividades operacionais
Recebimento de prêmios de seguros 8.175 7.348
Outros recebimentos operacionais 1.476 859
Pagamento de comissões e sinistros (3.639) (3.328)
Pagamento de despesas com operações de seguros (406) (282)
Pagamento de despesas e obrigações (5.106) (4.109)
Pagamento de participação dos funcionários no resultado – (23)
Caixa gerado pelas operações 500 465
Impostos e contribuições pagos (2.810) (2.169)
Aplicações – (25.826)
Resgates 2.603 28.110
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 293 580
Das atividades de investimento
Pagamento de compra de ativo imobilizado e intangível (334) (32)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (334) (32)
Das atividades de financiamento
Distribuição de dividendos (24) (249)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (24) (249)
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (65) 299
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 411 112
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 346 411
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (65) 299
Ativos livres no início do exercício 14.175 14.874
Ativos livres no final do exercício 12.878 14.175
Redução nas aplicações financeiras - recursos livres (1.297) (699)

CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO E 
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

31/12/2012 31/12/2011
Lucro Líquido do exercício 766 503
MAIS
Depreciações e amortizações 40 58
Atividades operacionais
Variação das aplicações (3.490) (23.143)
Variação dos créditos e débitos das operações de seguros 283 (243)
Variação de títulos e créditos a receber 2 10
Variação dos custos de aquisição diferidos (437) (1.806)
Variação de outros ativos (212) 9
Variação de contas a pagar e outros débitos 80 149
Variação dos débitos de operações com seguros e resseguros 125 399
Variação das provisões técnicas - seguros 3.124 24.641
Variação de depósitos de terceiros 12 3
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 293 580

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis da 
Usebens Seguros S/A, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2012, elaboradas na forma da legislação societária e normas expedidas 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas das respectivas 
Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos Auditores Independen-
tes. A Usebens Seguros S.A. é uma empresa independente de capital 
nacional, com o controle acionário pertencente à Usebens Holdings Par-
ticipação S.A., tendo por objeto social a exploração das operações de 
seguros de danos. Somos a única empresa seguradora de origem brasi-
leira atuando no segmento de F&I. Nossa estratégia é pautada pela inova-
ção contínua em produtos, o que nos permitiu construir o mais completo 
portfólio de produtos. Este portfólio possibilita a nossos parceiros atender 
às necessidades dos diversos segmentos de clientes, que adquirem veí-
culos de perfis variados em regiões geográficas com características pró-
prias. Além da gama de produtos, nosso atendimento aos parceiros nos 
diferencia neste mercado altamente competitivo. A Usebens destaca-se 
fortemente pela proximidade e agilidade que imprime às interações com 
as redes de concessionárias nas quais atua. No exercício de 2012, a Use-
bens Seguros S/A atuou em 2 grandes frentes: (i) consolidar sua carteira 
de Garantia Estendida - com foco em programas para veículos novos, 
conforme sua atuação no final do exercício anterior - e (ii) abrir espaço, 
junto a seus parceiros concessionários, para os produtos mais recente-
mente introduzidos pela Usebens. Esta atuação teve implicações impor-
tantes: em primeiro lugar, a carteira de Garantia Estendida para veículos 
novos tem sinistralidade reduzida vis-à-vis os demais produtos, além de 
entrar em vigência somente após a expiração da garantia de fábrica dos 
veículos segurados - o que, tipicamente, ocorre entre 1 e 2 anos após a 
emissão. Desta forma, a Seguradora experimentou níveis de sinistralida-
de reduzidos vs. os anos anteriores. O segundo efeito - que deverá ser 
percebido a partir de 2013, dado o “mix” de produção do terceiro quadri-
mestre de 2012, deve parcialmente contrabalancear a queda de sinistrali-
dade. Os produtos de risco imediato introduzidos e trabalhados comercial-
mente pela Seguradora (ex. seguro de pequenos reparos) têm 
característica diversa da Garantia Estendida, com projeção de maior 

 frequência, porém com muito menor severidade de sinistros. Os produtos 
foram adequadamente analisados e precificados, de modo que a carteira 
apresenta níveis bastante controlados de sinistralidade. No exercício, os 
prêmios emitidos líquidos atingiram o total de R$ 33.151 (R$ 33.162 em 
prêmios ganhos), representando um crescimento de 4,48% em relação a 
2011. Excluindo os valores do seguro DPVAT, a Usebens teve prêmios 
emitidos líquidos de R$ 7.068 (ante R$ 6.755 do exercício anterior). Este 
crescimento deriva da expansão de nossa oferta de produtos e da conso-
lidação destes novos seguros, bem como ao crescimento da base de con-
cessionários parceiros - o que reduziu nossa concentração em emissão e 
exposição ao risco de alterações na estratégia comercial destes parceiros 
(o que pode impactar sobremaneira nosso acesso a canais de distribuição 
de boa performance). Trabalhamos, assim, para pulverizar a origem de 
nosso resultado, tornando a Companhia mais sadia e segura por meio do 
“hedge” natural que vem a reboque deste posicionamento. Além disso, 
com este posicionamento, aumentamos nossa credibilidade e visibilidade 
no setor de distribuição de automóveis. Nossos índices de sinistros retidos 
atingiram 68,94% dos prêmios emitidos (71,02% em 2011). Excluindo o 
seguro DPVAT desta análise, nossos sinistros retidos representaram 
2,52% dos prêmios emitidos, ante 4,69% do exercício anterior, redução 
apresentada devido nossos controles constantes na área de regulação de 
sinistros, refletindo no baixo percentual de sinistralidade da Companhia. 
Já nossos custos de aquisição ficaram em 10,78% sobre os prêmios ga-
nhos (ante 6,57% em 2011). Excluindo o impacto do DPVAT, nosso índice 
fica em 43,39%, vs. 39,40% do exercício anterior. A Usebens Seguros S/A 
trabalha de maneira incessante no aprimoramento de suas ferramentas, 
objetivando suportar o crescimento estruturado, sustentável e qualificado 
de nossas operações. Investimos em instrumentos de controle e monito-
ramento de operações, com vistas a identificar riscos e implementar ini-
ciativas de mitigação - por exemplo, no que se refere às situações carac-
terizadas na legislação como de “lavagem” de dinheiro ou outras similares. 
A Companhia dá grande importância à manutenção de adequados con-
troles internos e estrito cumprimento das políticas e dos procedimentos 
estabelecidos pela administração, das leis e dos regulamentos 
( compliance). Durante o ano de 2012, iniciamos um programa de melhoria 

contínua em controles internos e processos de subscrição. Este programa 
visa reduzir o número de erros e por conseguinte mitigar os riscos opera-
cionais na empresa. Este trabalho reflete-se nos valores de despesas 
administrativas, que se elevaram como consequência do trabalho de me-
lhorias na estruturação da área comercial e, sobretudo, em infraestrutura 
operacional. Estas despesas representaram 23,15% dos prêmios emiti-
dos (77,09% excluindo operações do DPVAT), vs. 21,38% do exercício 
anterior (68,47% excluindo operações do DPVAT). O resultado financeiro 
teve uma diminuição de 2,44% (1,61% desconsiderando as operações do 
 DPVAT) em comparação ao exercício anterior. A companhia encerrou o 
período com um resultado antes de impostos de R$ 766 vs. R$ 503 do 
exercício anterior. Os acionistas terão direito a receber como dividendo 
mínimo em cada exercício, um percentual do lucro de 5%, conforme defi-
nido no seu estatuto. O saldo de lucros líquidos tem destinação por deter-
minação da Assembleia Geral dos acionistas, podendo ser transferido para 
Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros. Para 2013, 
a Usebens prepara sua entrada no ramo Vida, com foco continuado em 
seu principal canal de distribuição (concessionárias de veículos). 
Os  produtos deste ramo farão parte do portfólio completo de produtos e 
soluções que a Usebens deseja consolidar e oferecer a seus parceiros. 
Este ramo, com suas características próprias, irá impactar o cálculo das 
provisões da empresa, que está se preparando para emitir estes produtos 
já no primeiro trimestre do ano. Em resumo, nosso desempenho é repre-
sentativo de nossa estratégia de consolidar nossos diferenciais no merca-
do, enquanto continuamos desenvolvendo nossa estrutura interna de 
maneira a nos permitir alcançar nossas metas de crescimento mantendo 
a qualidade de nossos controles e serviços. Neste contexto, aproveitamos 
a oportunidade para agradecer aos segurados e parceiros concessioná-
rios pela confiança depositada em nossa empresa - este é nosso principal 
ativo, e nele depositamos nossa certeza da continuidade de nossa histó-
ria de sucesso; à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,  nossos 
agradecimentos pelo apoio recebido; aos colaboradores e parceiros da 
Companhia, o reconhecimento pela dedicação e pelo trabalho, que foram 
fundamentais para o desenvolvimento de nossas atividades.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2013

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 às 01:17:27.
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USEBENS SEGUROS S.A.
CNPJ nº 09.180.505/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEGURADORA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de Reais - R$)

1. Contexto operacional: A Usebens Seguros S.A. (“Seguradora”) é uma 
sociedade anônima de capital nacional e fechado e possui sede e escritó-
rio localizado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306 - conjunto 42, na Cida-
de de São Paulo, SP, com o controle acionário pertencente à Usebens 
Holdings Participação S.A. A Usebens Seguros S.A. é especialista na dis-
tribuição customizada de seguros massificados em todo território nacional, 
através de seus parceiros concessionários de veículos. A Seguradora des-
taca-se por seu amplo portfólio de produtos, que representam uma fonte 
importante de rentabilidade a esses parceiros. Entre os principais produtos 
estão as Garantias Estendidas de veículos e motos, GAP, Franquia Zero, 
Pequenos Reparos, entre outros. Atuamos também na modalidade com-
preensivo residencial, distribuindo o seguro através de operações de con-
sórcio. As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para 
publicação pela Diretoria e Acionistas da Seguradora em 18 de fevereiro 
de 2013. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas 
pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os pronunciamentos 
e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) referendados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e estão sendo apre-
sentadas segundo os critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 430, 
de 05 de março de 2012. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
 determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico 
 geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora estão 
divulgadas na Nota Explicativa nº 3 às demonstrações contábeis. 
2.3.  Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA): A Demonstra-
ção de Resultados Abrangentes (DRA) está sendo apresentada em  quadro 
demonstrativo próprio e compreende itens de receita e despesa (incluindo 
ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do 
resultado como requerido ou permitido pelos CPCs. 2.4. Efeito das opera-
ções do DPVAT no fluxo de caixa: As operações do consórcio DPVAT, 
pela sua natureza, não causam efeitos individuais no fluxo de caixa da 
Seguradora, uma vez que suas operações são apuradas mensalmente, 
e os efeitos líquidos registrados na conta “Outros créditos operacionais”, 
contabilizados exclusivamente com base nas informações disponibilizadas 
pela Seguradora Líder S.A., administradora do seguro DPVAT. 2.5. Opera-
ções descontinuadas: Não houveram atividades descontinuadas no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2012. 3. Principais práticas contá-
beis: As seções a seguir descrevem as principais práticas contábeis apli-
cadas na preparação das demonstrações contábeis: 3.1. Moeda funcio-
nal e de apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 3.2. Apuração do 
resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência e conside-
ra: • A apropriação dos prêmios e cessões em cosseguros e resseguros, 
e das comissões ao resultado, deduzidos de cancelamentos e restituições, 
de acordo com o prazo de vigência das apólices; • As receitas e despesas 
relativas às operações no consórcio DPVAT são contabilizados exclusiva-
mente com base nas informações disponibilizadas pela Seguradora Líder 
S.A., administradora do seguro DPVAT. 3.3. Caixa e equivalente de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos ori-
ginais de três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de 
valor. 3.4. Definições, classificação e mensuração dos instrumentos 
financeiros: a) Definições: “Instrumento financeiro” é qualquer contrato 
que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e simultaneamente 
a um passivo financeiro ou participação financeira para outra entidade. 
“Instrumentos de patrimônio” é qualquer contrato que evidencie uma parti-
cipação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus 
passivos. b) Ativos financeiros: Os ativos financeiros estão classificados 
nas seguintes categorias específicas: ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos finan-
ceiros “disponíveis para venda” e empréstimos e recebíveis. A classifica-
ção depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determi-
nada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações 
normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na 
data de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a 
aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de 
ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de 
 mercado. b1) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado 
quando são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por 
meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para 
negociação se: • For adquirido principalmente para ser vendido a curto 
prazo; • No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos 
financeiros identificados que a Seguradora administra em conjunto e pos-
sui um padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo; 
• For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de 
“hedge” efetivo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultan-
tes são reconhecidos no resultado. Ganhos e perdas líquidos reconheci-
dos no resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos pelos ativos 
financeiros, sendo incluídos na rubrica “Resultado Financeiro”, na de-
monstração do resultado. b2) Investimentos mantidos até o vencimen-
to: Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data 
de vencimento fixa que a Seguradora tem a intenção positiva e a capacida-
de de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investi-
mentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução 
ao valor recuperável. b3) Ativos financeiros disponíveis para venda: Os 
ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financei-
ros não derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não são 
classificados como: (a) empréstimos e recebíveis; (b) investimentos manti-
dos até o vencimento; ou (c) ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado. As variações no valor contábil dos ativos financeiros monetários 
disponíveis para venda relacionadas às receitas de juros calculadas utili-
zando o método de juros efetivos são reconhecidos no resultado. Outras 
variações no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para venda 
são reconhecidas em “Ajuste com títulos e valores mobiliários”. 
b4)  Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos fi-
nanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que 
não são cotados em um mercado ativo, que estão representados principal-
mente por créditos das operações com seguros e resseguros. Os emprés-
timos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizan-
do o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução 
do valor recuperável. b5) Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por 
meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recu-
perável na data do balanço. As perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução 
ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais 
eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impac-
to nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. A Seguradora consti-
tui provisão para riscos de créditos em montantes julgados suficientes para 
fazer face às perdas prováveis na realização de créditos e contas a rece-
ber. c) Baixa de instrumentos financeiros: Ativos financeiros são baixa-
dos quando os direitos contratuais de recebimento dos fluxos de caixa 
provenientes  destes ativos cessam ou se houver uma transferência subs-
tancial dos riscos e benefícios de propriedade do instrumento. Quando não 
são transferidos nem retidos substancialmente os riscos e benefícios, a 
Seguradora avalia o controle do instrumento, a fim de assegurar sua ma-
nutenção no ativo. A Seguradora baixa os passivos financeiros somente 
quando as obrigações da Seguradora são extintas e canceladas ou quan-
do vencem. A  diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado 
e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. d) Reclassi-
ficação de ativos financeiros: A Seguradora não reclassifica um ativo 
 financeiro da categoria de mensurado ao valor justo através do resultado 
enquanto ele estiver na carteira, de acordo com as especificações do 

CPC 38: • Um instrumento financeiro derivativo não deve ser reclassificado 
de ou para a categoria “mensurado ao valor justo por meio do resultado” 
enquanto ele é mantido ou emitido; • Um instrumento mensurado ao valor 
justo por meio do resultado não deve ser reclassificado se ele obteve essa 
classificação no reconhecimento inicial. As reclassificações devem ser fei-
tas ao valor justo na data do evento. Este valor justo se torna o novo custo 
do ativo e não é permitida reversão de ganhos ou perdas referentes ao 
valor justo reconhecido antes da reclassificação. Na data da reclassifica-
ção, deve ser realizado o novo cálculo da taxa efetiva de juros para inves-
timentos mantidos até o vencimento e para empréstimos e recebíveis. 
 Aumentos subsequentes nas estimativas de fluxos de caixa futuros ajus-
tam a nova taxa de juros prospectivamente. 3.5. Custos de aquisição di-
feridos -  seguros: Os custos de aquisição compreendem os custos dire-
tos na obtenção e processamento de novos negócios/contratos de seguros. 
Esses custos são capitalizados, reconhecidos como ativo e amortizados 
pelo prazo de reconhecimento dos prêmios de seguros de acordo com o 
prazo de vigência dos contratos. 3.6. Demais ativos circulantes e ativos 
não circulantes: Os demais ativos são demonstrados ao custo, incluindo 
os rendimentos e as variações monetárias auferidas e, quando aplicável, 
o efeito do ajuste desses ativos para o valor de justo ou de realização. 
3.7. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e 
compreende a equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e benfeitoria 
em imóveis de terceiros. As depreciações/amortizações são calculadas 
pelo método linear com os seguintes prazos: dez anos para móveis, uten-
sílios e instalações, e em cinco anos para equipamentos de informática e 
softwares. O ativo imobilizado da Seguradora inclui ativos referente à par-
ticipação na Seguradora Líder S.A. (consórcio DPVAT). 3.8. Ativos intan-
gíveis: Referem-se substancialmente a softwares amortizáveis em até 
cinco anos. 3.9. Redução do valor recuperável de ativos não financei-
ros (“impairment”): É efetuada análise anual quanto à capacidade de 
recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado e intangível, com 
o objetivo de assegurar que a perda por não recuperação desses ativos 
seja registrada como resultado de decisões para descontinuar as ativida-
des relativas a referidos ativos ou quando há evidência de que os resulta-
dos das operações não serão suficientes para assegurar a realização de 
referidos ativos. 3.10. Passivos circulantes e não circulantes de opera-
ções de seguros: Os passivos são demonstrados pelos valores conheci-
dos ou estimados, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos 
e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data-base das de-
monstrações contábeis. 3.11. Contratos de seguro: As principais defini-
ções das características de um contrato de seguro estão descritas no Pro-
nunciamento Técnico CPC 11 - Contratos de seguros, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis. Contrato de seguro é um contrato em que 
a Seguradora aceita um risco de seguro significativo do segurado, aceitan-
do compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico e 
adverso. A Administração procedeu a análise de seus negócios para deter-
minar que suas operações caracterizam-se como “contratos de seguro”. 
Nessa análise, foram considerados os preceitos contidos no CPC 11 
e as orientações estabelecidas pelas normas regulatórias da SUSEP. 
3.12. Provisões técnicas de seguros: As provisões técnicas decorrentes 
de contratos de seguros, segundo as práticas contábeis no Brasil, são 
constituídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), e da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em 
Notas Técnicas Atuariais - NTA: • As provisões técnicas (IBNR, PSL e pro-
visão de despesas administrativas) relativas ao Consórcio DPVAT são con-
tabilizadas com base nos extratos fornecidos pela Seguradora Líder S.A.; 
• A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia, 
com base nos prêmios emitidos e tem por objetivo provisionar a parcela de 
prêmios correspondente ao período de risco a decorrer na data-base de 
cálculo; • A provisão de prêmios não ganhos - riscos vigentes não emitidos 
(PPNG-RVNE) tem como objetivo estimar a parcela de prêmios não ga-
nhos referente aos riscos assumidos e que estão em processo de emis-
são, sendo constituída de acordo com as normas e especificações estabe-
lecidas em Nota Técnica Atuarial; • A provisão complementar de prêmios 
(PCP) é constituída mensalmente para complementar a PPNG, conside-
rando os riscos vigentes, emitidos ou não. O valor da PCP é a diferença, 
se positiva, entre a média da soma dos valores de PPNG apurados 
diariamente e a PPNG constituída; • A provisão para sinistros a liquidar 
(PSL) é constituída com base na estimativa dos valores a indenizar ao 
segurado, realizada por ocasião do recebimento do aviso de sinistro, 
em valor considerado suficiente para fazer face aos compromissos futuros. 
Esta provisão é reavaliada no decorrer do processo até a liquidação ou 
encerramento do processo; • A provisão de sinistros ocorridos e não avisa-
dos (IBNR - Incurred But Not Reported) é constituída para a cobertura dos 
sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base de cálculo, sendo 
calculada com base na Circular SUSEP nº 448/2012; • A constituição de 
outras provisões técnicas, na modalidade extensão de garantia do seguro 
garantia estendida, é efetuada com base no prazo compreendido entre a 
data de início de vigência do contrato e a data de início da cobertura, con-
forme critério estabelecido na Resolução CNSP nº 366/2008. 3.13. Teste 
de adequação dos passivos (Liability Adequacy Test - LAT): A Circular 
SUSEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012, instituiu o Teste de Adequa-
ção de Passivos (TAP) para fins de elaboração das demonstrações contá-
beis e definiu regras de procedimentos para a sua realização. Segundo 
esta Circular, a Seguradora deve avaliar, a cada data-base, se o seu pas-
sivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa 
futuros de seus contratos de seguro. Se essa avaliação mostrar que o valor 
das provisões técnicas constituídas para os contratos de seguros vigentes, 
descontados dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis di-
retamente relacionados às provisões técnicas, está inadequado em rela-
ção aos fluxos de caixa futuros estimados, a deficiência deve ser reconhe-
cida na PIP ou em qualquer outra provisão que venha a substituí-la. 
Os fluxos de caixa foram estimados em periodicidade mensal, brutos de 
resseguro, e a sua preparação levou em consideração a estimativa de prê-
mios, sinistros, despesas e impostos, mensurados na data-base de de-
zembro de 2012, descontados pela taxa de juros livre de risco prefixada 
estimada com base na metodologia proposta pela SUSEP para a constru-
ção da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ), usando o modelo de 
Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso de 
algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos tradicionais de oti-
mização não linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. Depois 
de finalizado o Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da 
Seguradora para a data-base de 31 de dezembro de 2012, concluiu-se que 
o seu passivo por contrato de seguro está adequado, não sendo necessá-
rio o ajuste das Provisões Técnicas constituídas, deduzida 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 conformi-
dade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP 
nº 457/2012. 3.14. Contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. 
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não 
circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor 
da fatura correspondente. 3.15. Imposto de Renda e Contribuição Social 
corrente e diferido: A provisão para imposto de renda é calculada à alí-
quota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela de lucro tributável 
excedente a R$ 20 por mês. A provisão para contribuição social é calcula-
da à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social diferidos são calculados para as diferenças temporá-
rias, às mesmas taxas acima. 3.16. Ativos contingentes, provisões judi-
ciais e obrigações legais (fiscais e previdenciárias): O reconhecimen-
to, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados da seguinte 
forma: • Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a ga-
rantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; 
•  Provisões judiciais - são reconhecidas nas demonstrações contábeis 

quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração, 
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas 
possíveis pelos assessores jurídicos são divulgados em notas explicativas 
ou reconhecidos contabilmente como provisões judiciais para a parcela 
que houver expectativa de saída de caixa e, aqueles classificados como 
perdas remotas não são passíveis de provisão ou divulgação; • Obriga-
ções legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais 
em que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de 
alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são integralmente 
registrados nas demonstrações contábeis e atualizados de acordo com a 
legislação vigente. 3.17. Distribuição de dividendos: A distribuição de 
dividendos para os acionistas é reconhecida como um passivo nas de-
monstrações contábeis ao final do período, com base no estatuto social da 
Seguradora. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provi-
sionado na data em que são aprovados pelos acionistas. 3.18. Lucro líqui-
do por ação: O lucro por ação básico da Seguradora para o exercício é 
calculado pela divisão do lucro atribuível aos acionistas pela quantidade de 
ações da Seguradora. Durante o período de reporte a Seguradora não 
possuía instrumentos ou transações que gerassem efeito dilutivo ou antidi-
lutivo sobre o lucro por ação do exercício e consequentemente o lucro por 
ação básico é equivalente ao lucro por ação diluído segundo os requeri-
mentos do CPC 41. 4. Estimativas e julgamentos contábeis relevantes: 
As demonstrações contábeis são impactadas por políticas contábeis, pre-
missas, estimativas e métodos de mensuração utilizados pelos Administra-
dores da Seguradora na elaboração das demonstrações contábeis. 
A  Seguradora faz estimativas e utilizam premissas que podem impactar os 
valores informados de ativos e passivos dos próximos períodos. As estima-
tivas e premissas que impactam as informações contábeis são aplicadas 
de forma consistente. Eventuais mudanças na apuração das estimativas 
contábeis são aplicadas prospectivamente. As estimativas e premissas uti-
lizadas pela Seguradora são as melhores disponíveis e estão de acordo 
com as normas aplicáveis e se referem, basicamente, aos seguintes fato-
res: • Avaliação do valor justo de determinados instrumentos financeiros 
(Nota Explicativa nº 6); • Provisão para riscos de créditos - constituída para 
os créditos vencidos acima de 60 dias, para fazer frente às eventuais per-
das na realização de prêmios a receber (Notas Explicativas nº 7); • Reco-
nhecimento e avaliação de impostos diferidos (Notas Explicativas nº 8). 
• Provisões técnicas de seguros (Notas Explicativas nº 11). 5. Gerencia-
mento de riscos: A Companhia, de forma geral, está exposta aos seguin-
tes riscos provenientes de suas operações e que podem afetar, com maior 
ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros: • Risco de 
seguro; • Risco de crédito; • Risco financeiro/liquidez; • Risco de mercado; 
• Risco operacional. A finalidade desta nota explicativa é apresentar infor-
mações gerais sobre estas exposições, bem como os critérios adotados 
pela Companhia na gestão e redução de cada um dos riscos acima men-
cionados. A Seguradora dispõe de uma estrutura de gerenciamento de 
riscos composta por princípios, políticas, responsabilidades, procedimen-
tos e ações internas compatíveis com a natureza e complexidade dos pro-
dutos, processos e sistemas da Seguradora, trabalhando de maneira in-
cessante para o constante aprimoramento dessa estrutura. 5.1. Risco de 
Seguro: A Seguradora define risco de seguro como o risco transferido por 
qualquer contrato, onde haja a possibilidade futura de que o evento de si-
nistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante 
do evento de sinistro. Pela natureza intrínseca de um contrato de seguro, 
o seu risco é de certa forma, acidental e, consequentemente. sujeito a 
 oscilações. A gestão de riscos concentra em quatro aspectos principais: 
• Controlar o impacto dos eventos negativos; • Buscar oportunidades vi-
sando à obtenção de vantagem competitiva; • Alinhar o apetite de risco 
com a estratégia da Seguradora; • Gerenciar as incertezas inerentes ao 
alcance dos objetivos. Como parte de sua política de gestão de riscos, a 
Seguradora possui critérios de aceitação e de precificação específicos 
para cada linha de negócio que buscam minimizar riscos de anti-seleção e 
garantir um nível de rentabilidade adequado frente aos riscos assumidos. 
Os objetivos da subscrição de riscos da Seguradora é desenvolver sua 
carteira de seguros de forma conservadora e rentável. A Seguradora 
 acredita que as técnicas de subscrição de riscos que auxiliam na identifi-
cação e entendimento do risco e na definição do preço de seguros de for-
ma apropriada. Além disso, a Seguradora monitora a qualidade dos 
 negócios por parte das concessionárias, a fim de avaliar e melhorar o seu 
desempenho. a) Concentração de riscos dos contratos de seguro: 
A concentração de risco dos contratos de seguro para as várias modalida-
des são determinadas com base nos prêmios emitidos antes do resseguro 
levando-se em conta sua distribuição geográfica e linha de negócios, 
 conforme demonstrado no quadro a seguir:

Prêmios emitidos por região geográfica

Ramos de atuação Sudeste Sul Nordeste
Centro-

Oeste Norte Total
Compreensivo
 residencial 1.305 814 145 157 49 2.470
Riscos diversos 779 140 38 60 4 1.021
Extensão de
 garantia - veículos 1.694 432 214 768 8 3.116
Assist. e outras
 coberturas - auto 239 237 – 60 1 537
DPVAT 12.296 5.270 4.095 2.526 1.901 26.088
Em 31/12/2012 16.313 6.893 4.492 3.571 1.963 33.232
Proporção - % 49,09 20,74 13,52 10,75 5,90 100

Em 31/12/2011 16.368 7.402 4.080 2.774 1.601 32.225
Proporção - % 50,79 22,97 12,66 8,61 4,97 100
b) Teste de sensibilidade: A despesa de sinistros ocorridos pode ser afe-
tada pela frequência e/ou severidade dos sinistros em seu portfólio a partir 
da influência de diversos fatores. As mudanças climáticas ocorrendo no 
mundo atualmente, comportamento dos motoristas e estados de conser-
vação das vias rodoviárias, mudanças na situação econômica do país afe-
tando simultaneamente a criminalidade e por consequência os índices de 
roubo. É esperado que ocorram variações em número de sinistros influen-
ciados pelas mais diversas situações, até mesmo que o sinistro possua 
uma característica randômica que pode levar em um momento qualquer o 
incremento de sinistros de grandes valores, infringindo perdas não espera-
das para a Seguradora. Outra variação importante são as flutuações das 
taxas de juros, como, por exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou adver-
samente as demonstrações contábeis em decorrência de aumento ou re-
dução nos saldos de aplicações financeiras e equivalente de caixa. A tabe-
la a seguir simula a sensibilidade no Lucro Líquido, caso a sinistralidade, 
despesas administrativas e taxas de juros variem 10% ou 15%, em 31 de 
dezembro de 2012, exceto sobre os valores referentes ao seguro DPVAT:

Impacto no resultado
2012 2011

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

Aumento de 10%
 das despesas
  administrativas (392) (392) (341) (341)
Redução de 10%
 das despesas
  administrativas 341 341 278 278
Aumento de 15% dos 
 valores de sinistros (21) (21) (30) (30)
Redução de 15% dos 
 valores de sinistros 21 21 29 29
Aumento de 10%
 nas taxas de juros 159 159 162 162
Redução de 10%
 nas taxas de juros (184) (184) (216) (216)
5.2. Gestão de riscos financeiros: A Seguradora está exposta a 
 riscos  financeiros associados a sua carteira de aplicações. Para mitigar 
esses riscos são levados em consideração os requerimentos regulatórios 
e o  ambiente econômico onde são conduzidos os negócios da Seguradora 
e investidos os ativos financeiros. A gestão de riscos financeiros 
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEGURADORA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de Reais - R$)
 compreende as seguintes categorias: a) risco de mercado, que é aquele 
associado à possibilidade de ocorrência de perdas devido as oscilações 
nos preços de mercado das posições mantidas em carteira; b) risco de li-
quidez, que está relacionado a eventual indisponibilidade de recursos de 
caixa para fazer frente a obrigações futuras da Seguradora; e c) risco de 
crédito, associado à possibilidade de descumprimento de um contrato nos 
termos em que tenha sido firmado entre as partes. A política de gestão de 
riscos da Seguradora tem como princípio assegurar que limites apropria-
dos de risco sejam seguidos para evitar que perdas decorrentes de oscila-
ções de preços venham a impactar os resultados de forma adversa. Desta 
forma, para mitigação do risco, a Seguradora possui um estratégia conser-
vadora de alocação de ativos, composta por títulos públicos e de renda 
fixa, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 6. a) Risco de merca-
do: É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma car-
teira de instrumentos financeiros se altere, em virtude da volatilidade das 
variáveis existentes no mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, ações, 
etc.), causada por fatores adversos. Mais especificamente, o risco de mer-
cado nas operações pode ser entendido como: risco na taxa de juros, risco 
de liquidez, risco em câmbio, risco de derivativos, risco em ações e risco 
de inflação. b) Risco de liquidez: A gestão do risco de liquidez tem como 
principal objetivo monitorar os prazos de liquidação dos direitos e obriga-
ções da Seguradora, assim como a liquidez dos seus instrumentos finan-
ceiros. A Seguradora elabora análises de fluxo de caixa projetado e revisa 
periodicamente, as obrigações assumidas e os instrumentos financeiros 
utilizados, sobretudo os relacionados aos ativos garantidores das provi-
sões técnicas. c) Gestão de riscos de crédito: É o risco de que um deve-
dor deixe de cumprir os termos de um contrato ou deixe de cumpri-los nos 
termos em que foi acordado. Mais especificadamente, o risco de crédito 
pode ser entendido como o risco de não serem recebidos os valores decor-
rentes dos prêmios de seguro e dos créditos detidos juntos as instituições 
financeiras e outros emissores decorrentes das aplicações financeiras, 
pode ser entendido ainda como risco de concentração, risco de liquidação 
ou ainda o risco de descumprimento de garantias acordadas. A Segurado-
ra, na gestão do risco de crédito, vale-se da legislação da Autarquia para 
minimizar problemas. Importante destacar que os prêmios de seguros pra-
ticados pela Seguradora, nos ramos em que atua são pequenos, o que em 
tese, diminui de sobremaneira a possibilidade de risco de crédito. Some-se 
a isso, a possibilidade que a Seguradora tem de, em determinados produ-
tos de, readequar a vigência da apólice/risco de acordo com o prêmio efe-
tivamente pago pelo Segurado, em caso de inadimplência. Além disso, em 
outros produtos, a vigência específica da apólice/risco está atrelada à efe-
tiva adimplência do segurado aos valores contratados. No tocante à análi-
se da situação financeira dos segurados, individualmente, a Seguradora 
não a realiza. Primeiro, pois entende que os valores dos prêmios de segu-
ros são módicos, de modo que eventuais despesas junto aos órgãos de 
proteção de crédito acabariam por inviabilizar o negócio. Ademais, como 
os seguros com que trabalha a Seguradora, via de regra estão atrelados a 
uma aquisição prévia e recente de um determinado bem (seja automóvel 
nos produtos securitários de garantia estendida, GAP e franquia zero, seja 
um imóvel no seguro compreensivo residencial), entendemos que essas 
pesquisas acabam por se tornar inócuas e desnecessárias, afinal, foram 
realizadas pelas instituições financeiras que concederam o crédito ou para 
as administradoras de consórcios que adquiriram o imóvel com o crédito 
da cota do consórcio. 5.3. Risco regulatório e de capital: A Seguradora 
executa suas atividades de gestão de risco de capital através de um mode-
lo de gestão centralizado com o objetivo primário de atender aos requeri-
mentos de capital mínimo regulatório para o segmento de seguro e para o 
segmento financeiro segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos 
pela SUSEP. A estratégia e modelo utilizados pela Administração conside-
ram ambos ‘capital regulatório’ e ‘capital econômico’, segundo a visão de 
gestão de risco de capital adotada pela Seguradora. A estratégia de gestão 
de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do capital da Segu-
radora através da otimização tanto do nível como diversificação das fontes 
de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recursos de capi-
tal são conduzidas como parte da revisão do planejamento estratégico 
periódico da Seguradora. Os principais objetivos da Seguradora em sua 
gestão de capital são: (i) manter níveis de capital suficientes para atender 
requerimentos regulatórios mínimos determinados pela SUSEP, 
(ii)  otimizar retornos sobre capital para os acionistas. Em 31 de dezembro 
de 2012 e 2011, as composições do patrimônio líquido ajustado, margem 
de solvência e capital mínimo requerido, podem ser assim resumidas:

31/12/2012 31/12/2011
Patrimônio líquido 21.211 20.600
Despesas antecipadas (214) (2)
Ativo intangível (120) (46)
Patrimônio líquido ajustado 20.877 20.552
Margem de solvência
Patrimônio líquido ajustado 20.877 20.552
0,20 prêmios retidos - média anual -
 últimos 12 meses 6.630 6.339
0,33 sinistros retidos - média anual -
 últimos 36 meses 5.009 2.531
Margem de solvência (a) 6.630 6.339
Suficiência 14.247 14.213
Capital base 15.000 15.000
Capital adicional (risco de crédito e subscrição) 2.415 2.592
Capital mínimo requerido (b) 17.415 17.592
Exigência de capital (maior entre (a) e (b)) 17.415 17.592
Suficiência de capital 3.462 2.960
A Seguradora apurou o capital mínimo requerido considerando a data-ba-
se de 31 de dezembro de 2012 e 2011, utilizando em seus cálculos os fa-
tores estabelecidos pela Resolução CNSP nº 227/2010, pela Circular 
SUSEP nº 411/2010 e pela Resolução CNSP nº 228/2010, apresentando 
suficiência em relação ao patrimônio líquido ajustado. 5.4. Risco legal: 
No curso normal de suas atividades de seguros, a Seguradora pode ser 
envolvida em processos judiciais ou de arbitragem com relação às suas 
obrigações, que são tratadas de acordo com a nossa política de sinistros. 
Como as práticas da indústria de seguros e questões legais, judiciais e 
sociais mudam, inesperados e indesejados resultados relacionados aos 
sinistros e suas coberturas poderão surgir. Esses problemas podem ter um 
efeito negativo nos resultados financeiros da Seguradora, estendendo a 
cobertura para além do que foi subscrito ou aumentando a quantidade e os 
valores envolvidos nas ações judiciais. Na medida em que as decisões 
 judiciais são proferidas e estas podem aumentar os valores de indeniza-
ções, as reservas de sinistros podem revelar-se insuficientes para cobrir as 
perdas reais. Nesse caso, a Seguradora ajusta suas reservas ao valor da 
perda provável. Tal ajuste poderá ter um efeito material adverso na 
sua condição financeira, no seu resultado financeiro e em seus fluxos 
de caixa. 5.5. Risco operacional: Riscos operacionais são os riscos de 
perdas diretas e indiretas resultantes de fatores humanos, eventos exter-
nos, processos internos e falhas nos sistemas. Os riscos operacionais são 
inerentes às operações da Seguradora e são típicos de qualquer grande 
empresa. As principais fontes de risco incluem confiabilidade dos proces-
sos operacionais, segurança da informação, terceirização de operações, 
dependência de fornecedores chave, implementação de mudanças estra-
tégicas, fraudes, baixa qualidade de serviço aos clientes, continuidade de 
negócios, recrutamento, treinamento e retenção de pessoas, e impactos 
sociais e ambientais. A Seguradora gerencia os riscos operacionais utili-
zando uma variedade de técnicas e ferramentas para identificar, monitorar 
e mitigar os riscos operacionais de acordo com seu apetite de risco. 
 Estas ferramentas incluem auto avaliação de riscos e controles, indicado-
res de riscos chave (por exemplo, indicadores de fraudes e de serviço), 
análises de cenário e relatórios de perdas. Além disso, a Seguradora de-
senvolveu alguns planos de contingência incluindo gestão de incidentes e 
plano de continuidade de negócios. 6. Aplicações: a) Composição:

Taxa de 
juros 2012 % 2011 %

Títulos disponíveis
 para venda
Títulos de renda fixa 13.248 25,57 11.947 24,73
 Letras do Tesouro Nacional 12,97% 13.248 25,57 11.947 24,73
Ativos ao valor justo
 por meio do resultado
Títulos de renda fixa 38.395 74,12 36.202 75,09
 Debêntures - pós fixada 104% CDI 5.298 10,23 7.350 15,21
 Debêntures - pré fixada 11,10% 7.298 14,09 6.571 13,60
 Quotas de fundos de
  investimentos - DPVAT 25.799 49,80 22.281 46,28
Total 51.643 99,69 48.149 99,66
Outras aplicações
 (participação no DPVAT) 160 0,31 164 0,34
Total de aplicações 51.803 100,00 48.313 100,00
b) Composição da aplicação financeira por prazo e título: Apresenta-
mos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por 
 título. Os títulos de renda fixa privados têm o seu valor atualizado de acor-
do com os índices pactuados com a instituição financeira e se aproximam 
ao seu valor de mercado. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus 
valores de mercado obtidos a partir das tabelas de referência divulgadas 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais (ANBIMA):

Custo atualizado

31/12/2012
Sem 

vencimento
90 a 

180 dias
180 a 

360 dias Total
Valor 

contábil
Ajuste 

de TVM
Títulos disponíveis para venda
 Letras do Tesouro Nacional – 13.079 – 13.079 13.248 169
Ativos ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa – – 12.596 12.596 12.596 –
 Debêntures – – 12.596 12.596 12.596
Quotas de fundos de investimentos 25.799 – – 25.799 25.799 –
Outras aplicações (participação no DPVAT) 160 – – 160 160 –
Total em 2012 25.959 13.079 12.596 51.634 51.803 169

Custo atualizado

31/12/2011
Sem 

vencimento
31 a 

180 dias
Acima de 
360 dias Total

Valor 
contábil

Ajuste 
de TVM

Títulos disponíveis para venda – – 11.580 11.580 11.947 367
 Letras do Tesouro Nacional – – 11.580 11.580 11.947 367
Ativos ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa – – 13.921 13.921 13.921 –
 Debêntures – – 13.921 13.921 13.921 –
Quotas de fundos de investimentos 22.281 – – 22.281 22.281 –
Outras aplicações (participação no DPVAT) 164 – – 164 164 –
Total em 2011 22.445 – 25.501 47.946 48.313 367
c) Movimentação das aplicações financeiras em 2012:

Vlr. contábil 
31/12/2011 Resgates Aplicações Rendimento

Ajuste 
de TVM

Saldo em 
31/12/2012

Títulos disponíveis para venda 11.947 – – 1.499 169 13.248
 Letras do Tesouro Nacional 11.947 – – 1.499 169 13.248
Ativos ao valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa 13.921 (2.603) – 1.278 – 12.596
 Debêntures 13.921 (2.603) – 1.278 – 12.596
Quotas de fundos de investimentos - DPVAT 22.281 (6.455) 7.795 2.178 – 25.799
Outras aplicações (participação no DPVAT) 164 (4) – – – 160
Total em 2011 48.313 (9.062) 7.795 4.955 169 51.803

d) Mensuração de valor justo para o reconhecimento de ativos 
 financeiros: Os instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor 
justo após o reconhecimento inicial, são classificados nos Níveis 1 a 3, 
com base no grau observável do valor justo: • Mensurações de valor justo 
de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados 
ativos para ativos ou passivos idênticos; • Mensurações de valor justo de 
Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo direta-
mente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em 
preços); • Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio 
de técnicas de avaliação que incluem variáveis para o ativo ou passivo, 
mas que não têm como base os dados observáveis de mercado (dados 
não observáveis). Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a mensuração dos 
instrumentos financeiros foram obtidas de preços cotados em mercados 
ativos para ativos idênticos (Nível1). O CPC 38 requer que a entidade cal-
cule o valor justo de investimentos classificados como disponíveis para 

venda que estão em um mercado inativo. Em 31 de dezembro de 2012, 
a Seguradora apresentava participação no convênio DPVAT no montante 
de R$ 160. Pelo fato dessa aplicação no DPVAT não apresentar um merca-
do ativo e também pelo fato de seu valor justo não ser confiavelmente 
medido/mensurado, tais aplicações encontram-se registradas ao seu valor 
de custo. e) Cobertura das provisões técnicas de seguros: Para a ga-
rantia das provisões técnicas, a Seguradora manteve os seguintes ativos:

2012 2011
Títulos de renda fixa 38.765 33.974
 Letras do tesouro nacional 12.966 11.693
 Quotas de fundos de investimentos - DPVAT 25.799 22.281
f) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2012 e 
2011, a Seguradora não possuía operações com instrumentos financeiros 
derivativos. 7. Prêmios a receber: Os prêmios a receber contemplam os 
prêmios de emissão direta, sendo o parcelamento médio de quatro vezes. 

A seguir, a abertura dos prêmios a receber por ramos:
Ramos 31/12/2012 31/12/2011
Extensão de garantia 1.087 1.352
Compreensivo residencial 16 –
Assist. e outras coberturas - auto 47 232
Riscos diversos 209 29
P-RVNE 74 154
Provisão para riscos sobre créditos (341) (230)
Total 1.092 1.537
Circulante 1.092 1.436
Não circulante – 101
a) Movimentação do grupo de prêmios a receber:
31 de dezembro de 2012 Direto
Prêmios pendentes no início do exercício 1.537
Prêmios emitidos líquido 7.913
Recebimentos (8.166)
Reversão de provisão - RVNE (81)
Provisão devedores duvidosos (111)
Prêmios pendentes no final do exercício 1.092
b) Prêmios a receber por faixa de vencimento: 

31/12/2012 31/12/2011
Vencidos 491 474
A vencer entre 1 e 30 dias 662 519
A vencer entre 31 e 60 dias 56 178
A vencer entre 61 e 180 dias 111 194
A vencer entre 181 e 365 dias 39 147
A vencer acima de 365 dias – 101
P-RVNE 74 154
Provisão para riscos de crédito (341) (230)
Total 1.092 1.537
c) Provisão para riscos de crédito: A provisão para riscos de crédito é 
constituída com base nos prêmios vencidos, líquido de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) com base na análise individual das faturas 
pendentes de pagamento há mais de 60 dias. Em 31 de dezembro de 
2012, a provisão para riscos de crédito no ativo circulante é de R$ 341 
(R$ 230 em 2011). Movimentação da provisão para riscos de crédito 
para o período de 2012:
Saldo inicial 230
Adições (despesas no período) 157
Baixas (46)
Saldo final 341
d) Estimativa por valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a 
receber de clientes pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja 
próxima de seus valores justos. 8. Créditos tributários e previdenciários: 
(i) Passivo circulante: Referem-se ao imposto de renda e contribuição 
social diferidos, registrados para refletir os efeitos fiscais futuros referentes 
aos ajustes negativos/positivos sobre os títulos e valores mobiliários man-
tidos em carteira, classificados como Disponíveis para Venda. 9. Custo de 
aquisição diferido: As despesas com custo de aquisição são lançadas ao 
resultado quando da emissão das respectivas apólices de seguro, e diferi-
das para apropriação, no decorrer do prazo de vigência das apólices, 
por meio de constituição e reversão de custo de aquisição diferido:
Ramos 31/12/2012 31/12/2011
Extensão de garantia 4.022 3.780
Assist. e outras coberturas - auto 177 206
Riscos diversos 274 52
Compreensivo residencial 2 –
Total 4.475 4.038
Circulante 3.879 3.014
Não circulante 596 1.024
Movimentação dos custos de aquisição diferidos:

Saldo em 31/12/2011 4.038
Constituição  3.541

Amortização (3.104)

Saldo em 31/12/2012 4.475
10. Ativo imobilizado: Demonstrado ao custo, combinado com os 
seguintes aspectos: Imobilizado: depreciação do imobilizado pelo 
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil 
econômica dos bens.

Saldo em 
31/12/2011

Aqui-
sições/

Adições

Depre-
ciação/ 
amorti-

zação
Valor 

líquido

Taxas 
anuais 

amortiza-
ção (%)

Informática 80 31 10 101 20
Telecomunicações 1 2 – 3 20
Móveis máq. utensílios 17 39 2 54 10
Veículos – 3 – 3 20
Outras imobilizações 14 201 7 208 20
Total 112 276 19 369
11. Demonstrativos das provisões técnicas:

31/12/2012

Ramos

Provisão 
de prêmios 
não ganhos

Provisão 
de sinistros 

a liquidar IBNR
Outras 

Provisões
Extensão de garantia 4.176 20 20 4.955
Compreensivo residencial 12 – 37 97
Assist. e outras
 coberturas - auto 353 7 12 –
Riscos diversos 726 5 22 –
DPVAT – 13.435 12.010 346
Total 5.267 13.467 12.101 5.398
Circulante 4.731 13.467 12.101 4.794
Não circulante 536 – – 604

31/12/2011

Ramos

Provisão 
de prêmios 
não ganhos

Provisão 
de sinistros 

a liquidar IBNR
Outras 

Provisões
Extensão de garantia 2.543 28 89 7.352
Compreensivo residencial – 1 33 96
Assist. e outras
 coberturas - auto 491 38 17 –
Riscos diversos 143 3 3 –
DPVAT – 14.911 7.301 60
Total 3.177 14.981 7.443 7.508
Circulante 2.278 14.981 7.443 5.495
Não circulante 899 – – 2.013
a) Movimentação das provisões técnicas:

2012
Provisão 

de prêmios 
não ganhos

Sinistros 
a liquidar IBNR

Outras 
provisões

Saldo no início do exercício 3.177 14.981 7.443 7.508

(+) Constituição/emissão 52.940 3.922 10.264 73.133

(–) Reversão/amortização (50.850) (5.169) (5.606) (75.243)

(–) Pagamentos – (267) – –

Saldo no fim do exercício 5.267 13.467 12.101 5.398
b) Desenvolvimento de sinistros: A tabela de desenvolvimento dos sinis-
tros tem a finalidade de avaliar o comportamento dos sinistros pagos e 
pendentes, para cada ano de aviso, conforme segue:
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USEBENS SEGUROS S.A.
CNPJ nº 09.180.505/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEGURADORA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de Reais - R$)

Sinistros administrativos incorridos - 
Provisões e Pagamentos - bruto de resseguro

Montante estimando
 para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Total
No final de ano do aviso – 332 240 353 274 –
Um ano após o aviso – 204 204 320 – –
Dois anos após o aviso – 204 204 – – –
Três anos após o aviso – 204 – – – –
Estimativa corrente (I) – 204 204 320 262 990
Pagamentos acumulados 
 até a data base (II) – (204) (204) (320) (230) (958)
Passivo reconhecido
 no balanço (III) = (I + II) – – – – 32 32
Passivo relacionado à DPVAT (IV) 1.885
Total do passivo incluso no balanço - referente
 aos sinistros administrativos (V) = (III + IV) 1.917

Sinistros judiciais incorridos - 
Provisões e Pagamentos - bruto de resseguro

Montante estimando 
 para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Total
No final de ano do aviso – – – – – –
Um ano após o aviso – – – – – –
Dois anos após o aviso – – – – – –
Três anos após o aviso – – – – – –
Estimativa corrente (I) – – – – – –
Pagamentos acumulados 
 até a data base (II) – – – – – –
Passivo reconhecido 
 no balanço (III) = (I + II) – – – – – –
Passivo relacionado à DPVAT (IV) 11.550
Total do passivo incluso no balanço -
 referente a sinistros judiciais (V) = (III + IV) 11.550

Sinistros administrativos e judiciais incorridos -
Provisões e Pagamentos - bruto de resseguro

Montante estimando 
 para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Total
No final de ano do aviso – 332 240 353 274 –
Um ano após o aviso – 204 204 320 – –
Dois anos após o aviso – 204 204 – – –
Três anos após o aviso – 204 – – – –
Estimativa corrente (I) – 204 204 320 262 990
Pagamentos acumulados 
até a data base (II) – (204) (204) (320) (262) (990)
Passivo reconhecido
 no balanço (III) = (I + II) – – – – 32 32
Passivo relacionado à DPVAT (IV) 13.435
Total do passivo incluso no balanço -
 referente a sinistros judiciais (V) = (III + IV) 13.467

Sinistros administrativos incorridos -
Provisões e Pagamentos - líquido de resseguro

Montante estimando 
 para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Total
No final de ano do aviso – 302 239 349 263 –
Um ano após o aviso – 187 204 316 – –
Dois anos após o aviso – 187 204 – – –
Três anos após o aviso – 187 – – – –
Estimativa corrente (I) – 187 204 316 263 969
Pagamentos acumulados 
até a data base (II) – (187) (204) (316) (231) (937)
Passivo reconhecido 
 no balanço (III) = (I + II) – – – – 32 32
Passivo relacionado à DPVAT (IV) 1.885
Total do passivo incluso no balanço -
 referente a sinistros judiciais (V) = (III + IV) 1.917

Sinistros judiciais incorridos - 
Provisões e Pagamentos - líquido de resseguro

Montante estimando 
 para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Total
No final de ano do aviso – – – – – –
Um ano após o aviso – – – – – –
Dois anos após o aviso – – – – – –
Três anos após o aviso – – – – – –
Estimativa corrente (I) – – – – – –
Pagamentos acumulados 
 até a data base (II) – – – – – –
Passivo reconhecido 
 no balanço (III) = (I + II) – – – – – –
Passivo relacionado à DPVAT (IV) 11.550
Total do passivo incluso no balanço -
 referente a sinistros judiciais (V) = (III + IV) 11.550

Sinistros administrativos e judiciais incorridos -
Provisões e Pagamentos - líquido de resseguro

Montante estimando 
 para os sinistros dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Total
No final de ano do aviso – 303 239 349 263 –
Um ano após o aviso – 187 204 316 – –
Dois anos após o aviso – 187 204 – – –
Três anos após o aviso – 187 – – – –
Estimativa corrente (I) – 187 204 316 263 969
Pagamentos acumulados
 até a data-base (II) – (187) (204) (316) 231 937
Passivo reconhecido 
 no balanço (III) = (I + II) – – – – 32 32
Passivo relacionado à DPVAT (IV) 13.435
Total do passivo incluso no balanço -
 referente a sinistros judiciais (V) = (III + IV) 13.467
Cabe destacar que a Seguradora iniciou as suas operações em julho de 
2008, razão pela qual a tabela de desenvolvimento de sinistros não 
 apresenta valores anteriores a esse período.
c) Sinistros a liquidar judiciais DPVAT: A Seguradora possui a seguinte 
quantidade de ações judiciais e saldos de sinistros a liquidar judiciais 
 referente a participação no Consórcio DPVAT:

31 de dezembro de 2012
Faixa (anos) PSL judicial (R$) Quantidade
0 - 1 4.414 822
1 - 2 3.023 582
2 - 3 2.014 341
3 - 4 1.290 202
4 - 5 722 117
Acima de 5 87 14
Total 11.550 2.078
Informações dos sinistros pagos no exercício:

31 de dezembro de 2012
Quantidade Valor de pagamento (R$) Valor de abertura (R$)

399 3.636 4.021
12. Ativos contingentes e provisões judiciais: A Seguradora em 
31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, não possui ativos 
contingentes ou provisões judiciais, exceto quanto aos sinistros a liquidar 
judiciais do convênio DPVAT conforme demonstrado na Nota 11.c. 
13.  Patrimônio líquido: 13.1. Capital social: O capital social, subscrito e 
integralizado, encontra-se representado por 18.885.250 ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal, pertencentes a acionistas domici-
liados no país. 13.2. Distribuição de resultados: Estatutariamente, estão 
assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 5% sobre 
o lucro líquido de cada exercício. 13.3. Reservas de lucros - reserva 
 legal: Constituída, ao final de cada exercício, na forma prevista na legisla-
ção societária brasileira, podendo ser utilizada para compensação de pre-
juízos ou para aumento de capital social. 14. Detalhamento das  principais 
contas do resultado: 14.1. Prêmios de seguros auferidos

Ramos
Prêmios 

retidos

Variação das 
provisões 

técnicas
Prêmios 
ganhos

2012 2011 2012 2011 2012 2011
Compreensivo residencial 2.470 2.220 (14) (2) 2.456 2.218
Extensão de
 garantia - auto 3.034 3.157 765 (1.895) 3.799 1.262
Riscos diversos 1.039 147 (583) 94 456 241
Assist outras
 coberturas - auto 520 737 137 (491) 657 246
DPVAT 26.088 25.470 (294) (28) 25.794 25.442

33.151 31.731 11 (2.322) 33.162 29.409
14.2. Sinistros ocorridos:

2012 2011
Extensão de garantia (74) (266)
Compreensivo residencial (3) (43)
Assist e outras coberturas - auto (47) (67)
DPVAT (22.677) (22.140)
Riscos diversos (54) (19)
Total (22.855) (22.535)
14.3. Custos de aquisição:

2012 2011
Comissões sobre prêmios retidos (3.218) (1.681)
Recuperação de comissões 2 13
Outras despesas de comercialização (797) (2.072)
Variação dos custos de aquisição diferidos 437 1.807
Total (3.576) (1.933)

14.4. Outras receitas e despesas operacionais:
2012 2011

Recuperação de despesas - DPVAT 1.720 1.638
Provisão sobre riscos de créditos (111) (97)
Despesas com cobrança - DPVAT (1.477) (1.478)
Despesas com cobrança (16) (8)
Outras despesas com operações de seguros (47) (56)
Total 69 (1)
14.5. Despesas administrativas:

2012 2011
Despesas com pessoal próprio (1.194) (1.091)
Despesas com serviços de terceiros (3.458) (2.805)
Despesas com localização e funcionamento (450) (264)
Despesas com publicidade e propaganda (427) (369)
Despesas com publicações (120) (56)
Outras (25) (34)
Despesas com donativos e contribuições (6) (6)
Despesas administrativas convênio DPVAT (1.996) (2.160)
Total (7.676) (6.785)
14.6. Despesas com tributos:

2012 2011
Despesas com COFINS/PIS (464) (306)
Impostos municipais (2) –
Taxa de fiscalização (299) (188)
Contribuição sindical patronal (13) (12)
Total (778) (506)
14.7. Resultado financeiro:

2012 2011
Receitas financeiras
Rendimento das aplicações de renda fixa 2.777 2.826
Rendimento das aplicações de renda fixa - DPVAT 2.255 2.526
Outras receitas financeiras 5 2
Total 5.037 5.354
Despesas financeiras
Despesas financeiras - atualização monetária - DPVAT (2.192) (2.426)
Outras despesas financeiras (1) (13)

(2.193) (2.439)
Total 2.844 2.915
15. Transações com partes relacionadas: 15.1. Partes relacionadas: 
A Usebens Seguros S.A. mantém contrato de “Prestação de Serviços 
Operacionais, de Informática e Outras Avenças” com a empresa Usebens 
Multi Automóveis Usados Ltda. Durante o ano de 2012 foram incorridas 
despesas no montante de R$ 2.270 (R$ 2.160 em 2011). 15.2. Remunera-
ção do pessoal-chave da administração: Os honorários atribuídos 
no exercício aos Administradores da Usebens Seguros S.A. são:

2012 2011
Remuneração:
Diretores empregados – 129
Diretores estatutários 318 221

318 350
16. Apuração do Imposto de Renda e Contribuição:

2012 2011
Resultado antes do Imposto de Renda (IRPJ) e
 da Contribuição Social (CSLL), líquido de participações 1.295 830
Expectativa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com as alíquotas vigentes (518) (332)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças
 temporárias, prejuízos fiscais e base negativa,
  cujos créditos não foram constituídos:
Adições temporárias – –
Prejuízos fiscais e base negativa – –
Outros (11) 5
Despesa com IRPJ e CSLL (529) (327)
17. Principais ramos de atuação:

Prêmios 
ganhos

Índice de 
Sinistra-

lidade - %

Índice de 
comissio-

namento - %
Ramos 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Extensão de garantia 3.799 1.262 2 21 39 25
Compreensivo residencial 2.456 2.218 – 2 52 49
DPVAT 25.794 25.442 87 87 1 1
Assist e outras
 coberturas - auto 657 246 9 27 41 42
Riscos diversos 456 241 5 8 34 17
Total 33.162 29.409 – – – –

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores
Usebens Seguros S.A.
Examinamos as demonstrações contábeis da Usebens Seguros S.A. 
(“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2012, e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
contábeis
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres 
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da 
Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Usebens Seguros S.A., em 31 de dezembro de 2012, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2011, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente 
auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório, 
datado de 24 de fevereiro de 2012, que não conteve nenhuma modificação.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2013
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PARECER ATUARIAL
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 Usebens Seguros S.A., no exercício de 2012.
A Avaliação Atuarial 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 correspondentes 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 encontrados demonstram que as provisões 
técnicas consignadas no Balanço Patrimonial de 31/12/2012 da 
Usebens Seguros 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 Usebens Seguros S.A., concluiu-se que o 
seu passivo por contrato 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 mínimos estabelecidos pela 
Circular SUSEP Nº 457/2012.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2013
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