
 

 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 

1º SEMESTRE DO ANO DE 2013 

  

Srs. Acionistas, 

 

A Investprev Seguros e Previdência S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 

colocam à disposição de V.Sas, para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer 

dos Auditores Independentes, relativos ao período 1º semestre de 2013. 

 

MERCADO SEGURADOR 

 

O primeiro semestre de 2013 consolidou a expectativa de crescimento expressivo do Mercado 

Segurador, com destaque principal para o seguro de pessoas, as quais deverão evoluir a 

passos largos no próximo semestre. 

   

DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

 

A empresa obteve no 1º semestre de 2013 um prejuízo de R$ 5.126.671,95, motivado pelo 

reconhecimento da perda de investimento junto ao Banco BVA S/A (liquidado), proveniente de 

uma aplicação em CDB no montante de R$ 5.882.238,85 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e 

dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

  

Para o próximo semestre, vamos dar continuidade ao nosso plano de negócios, dando foco no 

crescimento de seguros de pessoas, através da construção de parcerias estratégicas com 

corretores especializados, o que permitirá a retomada do crescimento em ritmo acelerado. 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado é a implementação de uma política de redução de 

custos, desde o segundo trimestre de 2013, com vistas a melhorar a rentabilidade da 

companhia. 

 

CONTROLES INTERNOS 

 

A Sociedade, visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, alterada pela Circular 

SUSEP n° 363/08, mantém contrato de Auditoria Interna com Soares & Associados Auditores 

Independentes Soc. Simples, no intuito de aferir a manutenção de seus procedimentos de 

controles internos. 

 

 



 

 
Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento à Circular SUSEP n° 280/04 foram 

observados, estando a Sociedade resguardada por um sistema de controles internos em 

funcionamento, disponibilizado, via Intranet, para todos os colaboradores, contendo manuais, 

organogramas e fluxogramas que permeiam os processos e a estrutura da Sociedade, 

atendendo às determinações previstas neste normativo. 

 

O sistema de controles internos da empresa, voltado para a mitigação de riscos, visa à 

eficiência de suas operações, à geração de relatórios financeiros e observância às normas 

internas e externas, sendo mantido em contínuo aprimoramento e sendo considerado 

adequado ao porte e complexidade dos negócios. 

 

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

O Grupo Segurador Investprev, formado pelas coligadas; Investprev Seguradora, Invest 

Capitalização e Investprev Seguros e Previdência, desenvolvem continuamente as práticas de 

utilização do manual de prevenção de lavagem de dinheiro a todos seus colaboradores, 

envolvendo todos os níveis da sua estrutura organizacional, para tanto utilizando ferramentas 

de gestão e consultores externos, tudo de acordo com a Lei 9.613. Este treinamento está 

inserido nas rotinas operacionais e parte integrante do programa de treinamento da área de 

Recursos Humanos. 

 

CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO SUSEP N° 282/2013 

  

O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, em 30 de janeiro de 2013 editou a 

Resolução CNSP n° 282, que dispõe sobre capital mínimo requerido e planos corretivo e de 

recuperação de solvência das sociedades seguradoras, de previdência complementar, das 

sociedades de capitalização, que entrou em vigor na data de sua publicação. 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

  

Em atenção à Circular SUSEP n° 464, de 1º de março de 2013, e alterações posteriores, 

declaramos que a empresa possui capacidade financeira compatível com as suas operações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o segundo semestre de 2013, aproveitando a perspectiva de crescimento do Mercado 

Segurador, a Investprev Seguros e Previdência S/A, retomou a passos largos seu plano de 

negócios, e finalizou a 1º etapa do processo de modernização das áreas de infraestrutura, 

tecnologia e pessoal. Com esta nova estrutura e automação dos processos, o qual viabilizará a 



 

 
rápida retomada do crescimento, e em consequência a recuperação, dos prejuízos do exercício 

passado.  

 

Nosso objetivo é triplicar o faturamento, e se consolidar como uma empresa especialista no 

seguro de pessoas. 

  

Reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que 

norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da Empresa.  

 

Aproveitamos para agradecer aos nossos, acionistas, clientes e nossos colaboradores, que 

contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, a qual ajudará a transformar em 

realidade os nossos ideais. 

 

 

Porto Alegre, 25 de julho de 2013. 

 

 

 

A Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Balanços patrimoniais 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro 2012 
(Em milhares de reais) 
 
 
ATIVO 2013 2012

 

CIRCULANTE 41.906          46.412                

DISPONÍVEL.........................................................................................................................................0 3.586            2.764                  

Caixa  e Bancos................................................................................................................................0 3.586            2.764                  

APLICAÇÕES.............................................................................................. 30.146          26.848                

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS..............................................................0 1.875            1.664                  

Prêmios a Receber...........................................................................................................................................0 1.875            1.612                  

Operações com Seguradoras.................................................................. -                -                      

Outros Créditos Operacionais..................................................................................0 -                53                       

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR0 14                 1.893                  

Valores a Receber...........................................................................................................................................0 14                 1.826                  

Créditos de Resseguros............................................................................... -                66                       

Outros Créditos Operacionais.................................................................................. 273               1.026                  

ATIVO DE RESSEGURO E RETROCESSÃO - PROVISÕES TÉCNICAS 183               70                       

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER........................................................... 3.903            9.922                  

Títulos e Créditos a Receber...........................................................................................................................0 435               6.728                  

Créditos Tributários e Previdenciários..........................................................................................................0 815               746                     

Depósitos Judiciais e Fiscais.................................................................................................................................................0 2.028            2.028                  

Outros Créditos.................................................................................................................................................0 625               421                     

OUTROS VALORES E BENS.............................................................................................................................0 1.910            1.910                  

Bens a Venda........................................................................................................................................................... 1.894            1.894                  

Outros Valores...........................................................................................................................................................0 16                 16                       

DESPESAS ANTECIPADAS......................................................................................................................................0 15                 7                         

CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS.............................................................................0 -                308                     

Seguros........................................................................................................................................................... -                308                     

ATIVO NÃO CIRCULANTE..............................................................................................................................................0 29.152          30.022                

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..............................................................................................................................0 29.152          30.022                

APLICAÇÕES............................................................................................. 21.563          22.824                

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER........................................................... 4.343            3.929                  

Depósitos Judiciais e Fiscais........................................................................................................................................0 4.343            3.929                  

EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS........................................................................................0 -                -                      

Empréstimos e Depósitos Compulsórios...................................................................................................................0 -                -                      

DESPESAS ANTECIPADAS...................................................................... -                -                      

0

INVESTIMENTOS......................................................................................... 294               298                     

Participações Societárias.............................................................................................................................................0 -                -                      

Imóveis Destinados a Renda............................................................................................................................................0 289               294                     

Outros investimentos...............................................................................................................................................0 4                   4                         

IMOBILIZADO.............................................................................................. 2.944            2.961                  

Imóveis De Uso Próprio.............................................................................................................................................................0 -                -                      

Bens Móveis..............................................................................................................................................................0 2.728            2.662                  

Outras Imobilizações........................................................................................................................................................0 216               299                     

INTANGÍVEL................................................................................................................................................................0 10                 10                       

Outros Intangíveis..................................................................................................................................................0 10                 10                       

DIFERIDO..................................................................................................................................................................0 -                -                      

0

TOTAL DO ATIVO...................................................................................................................................................0 71.059          76.434                 
 
 
 
 



 

 
 
Balanços patrimoniais 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro 2012 
(Em milhares de reais) 
 

2013 2012

PASSIVO

CIRCULANTE......................................................................................................................................................................................................0 38.105             46.076              

CONTAS A PAGAR.....................................................................................................................................................................................0 1.819               3.195                

Obrigações a pagar............................................................................................................................................................................................0 1.394               1.908                

Impostos e encargos sociais a recolher.......................................................................................................................................................0 23                    372                   

Encargos trabalhistas............................................................................................................................................................................................0 94                    416                   

Empréstimos e financiamentos............................................................................................................................................................................................0 118                  103                   

Impostos e contribuições.............................................................................................................................................................................0 55                    174                   

Outras contas a pagar....................................................................................................................................................................................0 136                  220                   

DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS.................................................................................................0 1.034               4.186                

    Prêmios a restituir.................................................................................................................... 8                      -                    

    Operações com seguradoras...............................................................................................................................................................0 -                   6                       

    Operações com resseguradoras................................................................................................................................................................0 367                  88                     

Corretores de seguros e resseguros....................................................................................................................................................................0 633                  4.059                

Outros débitos operacionais........................................................................................................................................................................0 25                    33                     

DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR..........................................................................................0 115                  172                   

Débitos de resseguros........................................................................................................................................................................................0 85                    121                   

Outros débitos operacionais........................................................................................................................................................................0 30                    51                     

DEPÓSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................................................................................0 2.597               4.055                

PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS ......................................................................................................................0 7.111               7.620                
PESSOAS............................................................................................................................................0 3.442               3.626                

VIDA INDIVIDUAL .......................................................................................................................0 23                    50                     

VIDA COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA.....................................................................................0 3.645               3.944                

PROVISÕES TÉCNICAS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ........................................................................................................0 25.429             26.847              

PLANOS BLOQUEADOS................................................................................................................................................................................0 209                  286                   

PLANOS NÃO BLOQUEADOS..................................................................................................................................................................0 10.058             10.634              

PGBL / PRGP..................................................................................................................................................................0 15.163             15.927              

0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE.......................................................................................................................................................................0 15.686             13.965              

0

CONTAS A PAGAR............................................................................................................. 75                    163                   

Tributos diferidos................................................................................................................. 1                      0                       

Empréstimos e financiamentos............................................................................................ 74                    163                   

PROVISÕES TÉCNICAS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.......................................................................................................0 15.187             13.113              

PLANOS BLOQUEADOS................................................................................................................................................................0 1.783               1.570                

PLANOS NÃO BLOQUEADOS..................................................................................................................................................................0 13.404             11.542              

OUTROS DÉBITOS.........................................................................................................................................................................................0 423                  689                   

Provisões judiciais......................................................................................................................................................................................0 423                  689                   

0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO..........................................................................................................................................................................0 17.268             16.392              

       Capital social..................................................................................................................................................................................................0 15.200             15.200              

        Reservas de capital...............................................................................................................................................................................0 4                      4                       

        Reservas de lucros...............................................................................................................................................................................0 1.170               1.170                

        Ajuste de avaliação patrimonial............................................................................................................................................................................... 20                    19                     

        Lucros ou prejuízos acumulados........................................................................................................................................................................0 (5.126)              -                    

0

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO...............................................................................................................................0 71.059             76.434               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Demonstrações do resultado 
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais, exceto o lucro/ prejuízo líquido por ação) 
 

06/2013 06/2012

PRÊMIOS EMITIDOS 8.788                      3.629                  

(+) CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS (1.728)                    7.523                  

(+/-) VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS 699                         (1.470)                 

(=) PRÊMIOS  GANHOS 7.759                      9.682                  

(+) RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES -                         -                      

(-) SINISTROS OCORRIDOS (4.528)                    (4.040)                 

(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO 656                         (3.590)                 

(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (867)                       (43)                      

(+) RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO                          (290) 322                     

(+) RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS 225                         454                     

(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (459)                       (199)                    

(=) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS DE VGBL (234)                       255                     

 (+) RENDAS COM TAXAS DE GESTÃO E OUTRAS TAXAS -                         -                      

 

(+/-) VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS (1.612)                    3.688                  

(+) BENEFICIOS RETIDOS (1.552)                    (306)                    

(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO (168)                       (151)                    

(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 2.975                      599                     

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (6.349)                    (12.571)               

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS (562)                       (732)                    

(+) RESULTADO FINANCEIRO                        (4.889)                    3.362                  

(+) RESULTADO PATRIMONIAL 68                           63                       

 

(=) RESULTADO OPERACIONAL (9.593)                    (3.462)                 

(+) GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 4.334                      478                     

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES (5.258)                    (2.984)                 

(-) IMPOSTO DE RENDA -                         -                      

                                            

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -                         -                      

(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO 133                         (16)                      

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO  (5.126)                    (3.000)                 

(/) QUANTIDADE DE AÇÕES 140.625 140.625

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO  POR AÇÃO (36,45)                    (21,33)                  
 



 

 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais) 
 

30/06/13 30/06/12

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo/Lucro líquido do período (5.126)          (3.000)          

Ajustes para:

  Ajuste exercício anterior 0                 (161)             

  Depreciação e amortizações 438              295              

  Ganho ou perda em TVM 2                 29                

Variação nas contas patrimoniais: (75)              (3.553)          

Ativos financeiros (2.037)          (3.578)          

Créditos das operações de seguros, incluindo ativos oriundos de contratos de seguro 2.301           (1.715)          

Ativos de resseguro 5                 (243)             

Créditos fiscais e Previdenciários (69)              266              

Ativo fiscal diferido -              -               

Despesas antecipadas (9)                (6)                 

Outros ativos 6.397           3.102           

Depósitos judiciais e fiscais (414)             (2.216)          

Fornecedores e outras contas a pagar (922)             (289)             

Empréstimos e financiamentos (74)              228              

Impostos e contribuições (469)             (592)             

Débitos de operações com seguros e resseguros (3.152)          1.100           

Débitos das operações com previdência complementar (56)              160              

Depósitos de terceiros (1.459)          9.045           

Provisões técnicas - Seguros e resseguros (509)             (4.046)          

Provisões técnicas - Previdência complementar 656              (4.796)          

Outros passivos 1                 19                

Provisões judiciais (266)             8                  

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (4.754)          (6.391)          

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (4.754)          (6.391)          

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado (426)             (805)             

Aquisição de propriedades para investimento -              -               

Aquisição de intangível -              -               

Alienação de imobilizado 3                 519              

Transferência de Investimento para Bens a Venda -              2.267           

Alienação de investimentos -              150              

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (423)             2.130           

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento 6.000           -               

 Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 822              (4.260)          

 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.764           4.846           

 Efeitos de flutuações das taxas de câmbio sobre o saldo de caixa e equivalentes de caixa

 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 3.586           586               



 

 
AUMENTO RESERVAS RESERVAS AJUSTE COM LUCROS OU

DE DE DE RESERVAS DE TÍTULOS E VALORES PREJUÍZOS TOTAL

CAPITAL CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCROS MOBILIÁRIOS ACUMULADOS

SALDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2011......................... 15.200                  -                 4             -                   4.486                -                        -                   19.690                   

 

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -                       -                 -           -                   -                   -                        (161)                 (161)                      

  Efeitos de mudança de critérios contábeis -                       -                 -           -                   -                   -                        (161)                 (161)                      

AJUSTE COM TÍTULOS E VALOES MOBILIÁRIOS:  -                       -                 -           -                   -                   29                         -                   29                         

Ajustes positivos com títulos e valores mobiliários  -                       -                 -           -                   -                   29                         -                   29                         

 

LURO / PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO  -                       -                 -           -                   -                   -                        (3.000)               (3.000)                    

Exercício Atual -                       -                 -           -                   -                   -                        (3.000)               (3.000)                    

PROPOSTA P/ABSORÇÃO PREJUIZOS:  -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Transferências para Reservas: -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Reserva legal  -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Reserva Lucros a Realizar -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Reservas Estatutárias -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Dividendos -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

   Juros sobre o capital  -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Outros -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

SALDOS EM  30 DE JUNHO DE 2012......................... 15.200                  -                 4             -                   4.486                29                         (3.161)               16.558                   

SALDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2012......................... 15.200                  -                 4             -                   1.170                19                         -                   16.392                   

 

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -                       -                 -           -                   -                   -                        0                      0                           

  Efeitos de mudança de critérios contábeis -                       -                 -           -                   -                   -                        0                      0                           

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL:  -                       6.000              -           -                   -                   -                        -                   6.000                     

  Com Lucros e Reservas -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

  Por subscrição realizada (em aprovação)  -                       6.000              -           -                   -                   -                        -                   6.000                     

 

AJUSTE COM TÍTULOS E VALOES MOBILIÁRIOS:  -                       -                 -           -                   -                   2                           -                   2                           

Ajustes positivos com títulos e valores mobiliários  -                       -                 -           -                   -                   2                           -                   2                           

 

LURO / PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO  -                       -                 -           -                   -                   -                        (5.126)               (5.126)                    

Exercício Atual -                       -                 -           -                   -                   -                        (5.126)               (5.126)                    

PROPOSTA P/DESTINAÇÃO LUCROS:  -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Reservas Estatutárias -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

    Dividendos -                       -                 -           -                   -                        -                   -                        

   Juros sobre o capital  -                       -                 -           -                   -                   -                        -                        

    Outros -                       -                 -           -                   -                   -                        -                   -                        

SALDOS EM  30 DE JUNHO DE 2013......................... 15.200                  6.000              4             -                   1.170                20                         (5.126)               17.268                   

CAPITAL SOCIAL



Investprev Seguros e Previdência S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestre findo em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 

 

 
 
Demonstrações dos resultados abrangentes 
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais) 
 
 
 
 
 
Lucro líquido do exercício (5.126)                      (3.000)                     

.

Outros resultados abrangentes 20                           29                          

Variação líquida no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda 20                           29                          

Resultado abrangente do exercício, líquido dos impostos (5.105)                      (2.971)                     

.

Resultado abrangente do exercício atribuível aos:

Acionistas da empresa controladora (5.105)                      (2.971)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investprev Seguros e Previdência S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestre findo em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 

 

 
 
 
1. Contexto operacional 
 
A Investprev Seguros e Previdência S.A. (doravante “Companhia”), controlada pelo 
Banco Rural S.A., é uma sociedade de capital fechado com fins lucrativos, com 
autonomia administrativa e financeira, e tem como objetivo social operar em atividades 
de previdência complementar, renda e pecúlio, bem como de seguros do ramo vida 
em geral no território nacional. 
 
A Companhia está localizada na Av. Carlos Gomes, 222 – 10º andar, Sala 1.001, 
Porto Alegre – Rio Grande do Sul - Brasil. 
 
Em 30 de junho de 2013, a Companhia mantém a mesma estrutura do controle 
acionário, ou seja, 99,99% do Banco Rural S.A.. 
 
Objetivando alavancar suas operações no mercado, a Investprev criou planos de 
seguro de vida e acidentes pessoais nas modalidades de contratação individual e 
coletiva. São planos de seguros com coberturas de morte e invalidez voltadas tanto 
para pessoas físicas quanto jurídicas. 
 
Outro ponto importante a ser ressaltando é que a Companhia vem implementando 
uma política de otimização de custos, com vistas a melhorar a rentabilidade. 
 
A Companhia está exposta a riscos que são provenientes de suas operações e que 
podem afetar seus objetivos estratégicos e financeiros. 
 
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 25 
de julho de 2013. 
 

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 
a) Declaração de conformidade 
 
Em 1º de março de 2013, a SUSEP emitiu a Circular nº 464 que dispõe sobre as 
alterações das normas contábeis a serem observadas pelas entidades abertas de 
previdência complementar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras e 
resseguradoras locais, com efeitos retroativos a partir de 1° de janeiro de 2013. Essa 
circular homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga a Circular SUSEP nº 430/2012. 
 
Desta forma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos 
da Circular SUSEP nº 464/2013, os pronunciamentos técnicos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas 
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 
 
A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais entre ativo e passivo 
circulante quando estes atendem às seguintes premissas: 
 



Investprev Seguros e Previdência S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestre findo em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 

 

 Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido 
no decurso normal do ciclo operacional da Companhia (12 meses); 

 Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; e  

 Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço. 
 
Todos os itens que não atendem ao exposto acima foram classificados como “não 
circulantes”. 
 
b) Base para mensuração 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com 
exceção aos seguintes itens no balanço patrimonial: 
 

 Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 

 Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. 
 
c) Comparabilidade 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21(R1) e 
instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial a Companhia utilizou-se das 
informações constantes no período findo imediatamente precedente, 31 de dezembro 
de 2012 e para as demais peças, utilizou-se o mesmo período intermediário do ano 
anterior (semestre findo em 30 de junho). 
 
d) Continuidade 
 
A Companhia possui recursos para dar continuidade em suas operações no futuro e, 
portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em 
conta essa circunstância.  
Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar 
operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse 
princípio. 
 
e) Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia, e estão sendo apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma. A Companhia não possui ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. 
 
f) Uso de estimativas e julgamentos 
 
A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as normas homologadas 
pela SUSEP exige que a Administração registre determinados valores de ativos, 
passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a 
partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de 
liquidação das operações podem divergir dessas estimativas em função da 
subjetividade inerente ao processo de sua determinação, porém deve ser medido em 
bases confiáveis para que as demonstrações contábeis não sejam prejudicadas. 
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Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não deve ser 
reconhecido na demonstração contábil. Estimativas e premissas são revistas 
periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados.  
 

3. Resumo das principais práticas contábeis 
 
As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados. 
 
a) Classificação dos contratos de seguros e de investimento 
 
As principais definições das características de um contrato de seguro estão descritas 
no pronunciamento técnico CPC 11 – Contratos de seguros, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, por meio da Circular nº 464/13, estabeleceu critérios para identificação de um 
contrato de seguro. 
 
A definição de um contrato de seguro é quando a Companhia aceita um risco de um 
acontecimento futuro e incerto em troca da indenização ao segurado/beneficiário, caso 
este risco ocorra. Os contratos de resseguro também são tratados da mesma forma 
como contratos de seguros por transferirem risco de seguro significativo. 
 
Nesse contexto, a Administração procedeu às devidas análises dos contratos emitidos 
com base nas normas supracitadas e não identificou contratos classificados como 
contratos de investimentos. 

 
b) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras 
resgatáveis cujo vencimento das operações seja igual ou inferior a 90 dias entre a data 
de aquisição e vencimento e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado e que não afetem a vinculação com ativos garantidores. 
 
c) Instrumentos Financeiros 
 
Ativos financeiros 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias:  
 

 Valor justo por meio do resultado; 

 Mantidos até o vencimento; 

 Disponíveis para venda; e  

 Empréstimos e recebíveis. 
 
A classificação dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial 
e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 
 

 Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 
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Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso 
seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no 
momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos 
e toma decisões de compra e venda, baseadas em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ativos são 
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do exercício. 

 

 Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 
São classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a 
capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os 
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 

 

 Empréstimos e recebíveis 
 
Compreende, principalmente, os recebíveis originados de contratos de 
seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segurados e valores a 
receber e direitos junto aos resseguradores. Após o reconhecimento inicial são 
mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os 
juros, a atualização monetária, menos perdas do valor recuperável, quando 
aplicável, são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de 
receitas ou despesas financeiras. 

 

 Determinação do valor justo 
 
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com 
base nos preços divulgados. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou 
cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de 
avaliação, que incluem o uso de operações recentes contratadas com 
terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente 
similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de 
precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações 
geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas 
pela administração da própria Companhia. 

 
Redução ao valor recuperável (ativos financeiros) 
 
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência 
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor 
pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, 
indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o 
desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento 
patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu 
custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. 
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As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo 
correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a 
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 
 
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para 
venda são reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida 
em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda 
cumulativa que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a 
diferença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de 
principal, e o valor  
justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável 
previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação subsequente 
no valor justo de  
um ativo financeiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do 
valor recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes. 
 
Passivos financeiros 
 
Compreende, substancialmente, fornecedores, contas a pagar e as contas que 
compõem o grupo “débitos com operações de seguros”, que são reconhecidos, 
inicialmente, ao valor justo. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo 
amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária e a 
variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando 
incorridos. 
 
d) Prêmios de seguros 
 
Os prêmios a receber e as respectivas despesas de comercialização são registrados 
pelo seu valor futuro, deduzido dos juros a apropriar que são reconhecidos pelo 
regime de competência como receitas financeiras. 
 
A provisão para riscos de créditos é calculada para cobrir as perdas esperadas na 
realização dos créditos com prêmios de seguros, e a mesma é constituída em sua 
totalidade, quando o período de inadimplência for superior a 60 (sessenta) dias da 
data do vencimento do crédito. 
 
e) Custo de aquisição diferido (DAC) 
 
Os custos de aquisição diferidos são comissões de corretagem, de agenciamento e 
outros custos de angariação diferida e são amortizadas de acordo com o prazo de 
vigência das apólices e/ou contratos.  
 
f) Investimentos 
 
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo 
custos da transação. 

 
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando a 
propriedade de investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera 
nenhum benefício econômico futuro da sua venda. Eventuais ganhos ou perdas na 
baixa ou alienação de propriedade de investimento são reconhecidos na 
demonstração do resultado no ano da referida baixa ou alienação. 



Investprev Seguros e Previdência S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestre findo em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 

 
 

Transferências são realizadas para a conta de propriedade de investimento, ou desta 
conta, apenas quando houver uma mudança no seu uso, evidenciada pelo término da 
ocupação pelo proprietário, início de arrendamento mercantil para outra parte ou 
conclusão da construção ou incorporação. Para uma transferência de propriedade de 
investimento para propriedade de uso próprio, o custo presumido para fins de 
contabilização subsequente corresponde ao valor justo na data da mudança no seu 
uso. Se o imóvel de uso próprio se tornar uma propriedade de investimento, a 
Companhia  
contabiliza a referida propriedade de acordo com a política descrita no item de 
imobilizado até a data da mudança no seu uso. 
 
Quando a Companhia conclui pelos próprios meios a construção ou incorporação de 
uma propriedade de investimento, qualquer diferença entre o valor justo da 
propriedade naquela data e o seu valor contábil anterior é reconhecida na 
demonstração do resultado. 
 
g) Imobilizado 
 
O ativo imobilizado de uso próprio utilizado na condução dos negócios da Companhia 
compreende: imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis, máquinas, utensílios e 
veículos. O imobilizado de uso próprio é demonstrado ao custo histórico. O custo do 
ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada do ativo (exceto para 
terrenos, cujo ativo não é depreciado) até a data de 30 de junho de 2013. O custo 
histórico do ativo imobilizado compreende gastos que são diretamente atribuíveis para 
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 
reconhecidos 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 Companhia 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 período conforme incorridos. 
 
A depreciação de itens do ativo imobilizado é calculada pelo o método pro rata die e 
conforme o período de vida útil estimada dos ativos (os terrenos não são depreciados). 
O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor 
recuperável do ativo for inferior ao valor contábil do ativo.  
 
As taxas anuais de depreciação utilizadas pela Companhia são: 10% para 
equipamentos de uso, móveis e utensílios e equipamentos de comunicação e 
segurança e de 20% para veículos e sistema de processamento de dados. 
 
O valor residual e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, a 
cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo imobilizado é ajustado 
imediatamente se o seu valor recuperável é inferior ao seu valor contábil. 
 
h) Intangível 
 
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e 
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver 
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indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização 
para os ativos intangíveis com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada 
exercício social.  
 
Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos 
futuros desses ativos são contabilizados por meio de mudanças no período ou método 
de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na 
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do 
ativo intangível. 
 
i) Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros 
 
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. 
 
Pelas análises e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que não é 
necessária a constituição de uma provisão para redução ao valor recuperável de seus 
ativos não financeiros. 
 
j) Contratos de arrendamento mercantil 
 
Os contratos de arrendamento mercantil (leasing) são classificados em dois grandes 
grupos: operacionais e financeiros. O fator determinante para essa classificação, 
conforme CPC 06 – Operação de arrendamento mercantil é a transferência dos riscos 
e benefícios inerentes à propriedade do bem. 
 

 Arrendamentos operacionais 
 
A Companhia possui contratos de arrendamento de aluguel da sala para a 
sede administrativa da Companhia. A Companhia, como arrendatário, 
determinou com base na avaliação dos termos e condições dos contratos 
firmados, que não retém todos os riscos e benefícios associados ao contrato, 
portanto, contabiliza as operações como arrendamento operacional. 
 

Os pagamentos feitos pela Companhia referente aos arrendamentos operacionais são 
reconhecidos como despesa pelo método linear pelo período de vigência do contrato. 
 

 Arrendamentos financeiros 
 
Durante o período de divulgação não existiam contratos de arrendamento 
mercantil financeiro vigentes na Companhia.  

 
k) Provisões Técnicas  
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As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as 
determinações e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, e estão assim 
resumidas: 
 

 Seguros 
 
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do 
prêmio retido correspondente ao período de risco a decorrer, calculada pelo 
método “pro rata die” e atualizada monetariamente, quando aplicável. 
 
A Companhia constitui provisão relativa a riscos vigentes e não emitidos 
(RVNE), cujo valor foi determinado com base em cálculos atuariais que 
levaram em conta a experiência histórica e metodologia prevista em nota 
técnica atuarial para prêmios, provisões técnicas, comissões sobre prêmios 
emitidos e despesas de comercialização diferidas. 
 
A provisão de insuficiência de prêmios (PIP) é constituída se for constatada 
insuficiência da provisão para prêmios não ganhos para cobertura dos sinistros 
a ocorrer, considerando indenizações e despesas relacionadas, sendo 
calculada de acordo com Nota Técnica Atuarial (NTA).  
 
A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por estimativa de 
pagamentos prováveis, líquidos de recuperações, determinada com base nos 
avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e atualizada 
monetariamente nos termos da legislação. 
 
A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é realizada com 
base em cálculos atuariais que consideram a experiência histórica e a 
metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial (NTA), bem como a 
metodologia prevista na Circular SUSEP nº 448/12. 
 

 Previdência 
 
As provisões matemáticas representam os valores das obrigações assumidas 
sob a forma de planos de renda, pensão e pecúlio e são calculadas segundo o 
regime financeiro previsto contratualmente por e sob responsabilidade de 
atuário legalmente habilitado, registrado no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). 
As provisões matemáticas representam o valor presente dos benefícios futuros, 
estimados com base em métodos e pressupostos atuariais. 
 
A provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC) refere-se aos 
participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foi iniciada e a provisão 
matemática de benefícios concedidos (PMBC) refere-se àqueles já em gozo de 
benefícios. Os encargos financeiros creditados às provisões técnicas são 
classificados como “despesas financeiras”. 
 
As provisões que estão vinculadas aos seguros de vida com cobertura de 
sobrevivência (VGBL) e aos planos de previdência da modalidade “gerador de 
benefícios livres” (PGBL), representam o montante das contribuições efetuadas 
pelos participantes, líquidas de carregamentos e de outros encargos 
contratuais, acrescidas dos rendimentos financeiros gerados pela aplicação 
dos recursos em fundos de investimentos especialmente constituídos (FIE’s). 
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A provisão de insuficiência de contribuição (PIC) será constituída se for 
constatada insuficiência de prêmios ou contribuições nos planos estruturados 
no regime financeiro de capitalização, repartição de capitais de cobertura e 
repartição simples. 
 
Nas provisões de benefícios a conceder e concedidos, a insuficiência é gerada 
pela diferença entre as taxas decrementais (mortalidade, invalidez e 
exoneração), acrescida das taxas de juros aprovadas nos planos e as obtidas 
com a experiência da carteira, ou pela Companhia não possuir massa 
suficiente comparada à experiência do mercado. 
 
A PIC foi transferida da Outras Provisões Técnicas - OPT e é calculada para a 
provisão matemática de benefícios concedidos (PMBC) e a conceder (PMBaC) 
e para a provisão para riscos não expirados (PRNE), sendo utilizadas as 
seguintes premissas: 
 

 BR-EMS Sobrevivência Masculina como tábua de mortalidade; e 

 Taxa de juros é de 5,75% ao ano. 
 
 

l) Teste de adequação dos passivos – TAP (“LAT – Liability Adequacy Test”)  

 
Para esse teste foi adotada uma metodologia que considera as obrigações 
decorrentes dos contratos de previdência complementar aberta e seguros em 
cumprimento ao disposto na Circular SUSEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012. 
 
O cálculo do TAP foi realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de 
métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em 
dados atualizados da Companhia. 
 
Para as provisões constituídas nos planos de risco e de seguros (segmento de 
pessoas) os fluxos descontados apresentaram superávit, tendo em vista que estes 
planos possuem premissas conservadoras em suas bases técnicas. 
 
Para as provisões constituídas nos planos de acumulação (FGB, PGBL e VGBL) a PIC 
constituída com a adoção da Tábua AT 2000 e com um índice de persistência igual a 
0,20 está compensando com sobras a troca da Tábua Realista para a Tábua BR-EMS. 
Desta forma, os fluxos descontados para estes planos também apresentaram 
suficiência. 
 
O cálculo foi elaborado por atuário externo e do ponto de vista global, por segmento, 
as provisões se mostraram adequadas em todas as segmentações, não tendo sido 
detectada qualquer necessidade de constituições de provisões adicionais na data-
base das demonstrações financeiras. 
 
m) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias 
 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios estabelecidos no 
pronunciamento técnico CPC n° 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
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consideradas as orientações previstas na Circular SUSEP n° 464/13, sendo 
classificados nas seguintes categorias: 
 

 Contingências ativas 
 
Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quanto da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as 
quais não cabem mais recursos. 

 

 Contingências passivas 
 
São reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião 
de assessores jurídicos e da Administração, for considerado o risco de perda 
de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. 

 

 Obrigações legais – fiscais e previdenciárias 
 
Referem-se a demandas judiciais por meio das quais estão sendo contestadas 
a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições. O montante 
discutido é quantificado, registrado e atualizado mensalmente.  

 
n) Outros ativos e passivos 
 
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder 
ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 
doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Um passivo é 
reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas e o risco envolvido.  
o) Apuração do resultado 
 
As receitas com seguros e previdência cujo fato gerador é a vigência do risco são 
reconhecidas pelo regime de competência. Para os produtos de acumulação o 
reconhecimento da receita é o recebimento das contribuições. 
 
As receitas e os outros custos relacionados às apólices com faturamento mensal, cuja 
emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao período de cobertura, são 
reconhecidos por estimativa, calculadas com base no histórico da emissão. Os valores 
estimados são ajustados e revertidos quando da emissão da fatura. 
 
As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 
 
p) Imposto de renda e contribuição social 
 
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente aos limites fiscais 
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estabelecidos. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15% 
sobre o lucro líquido ajustado pelos itens definidos em legislação específica. 
 

4. Gerenciamento de riscos 
 
A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes 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: 
o Risco de mercado;  
o Risco de liquidez;  

 Risco operacional. 
 
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas 
exposições, bem como os critérios adotados pela Seguradora na gestão e redução de 
cada um dos riscos acima mencionados. 

 
A Seguradora dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta 
por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e ações internas. A 
administração considera essa estrutura compatível com a natureza e complexidade 
dos produtos, serviços, processos e sistemas da Seguradora. 
 
A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta pelas 
seguintes áreas: 
 

 Departamento de controles internos; 

 Departamento de análise de subscrição de risco; 

 Departamento atuarial; 

 Auditoria interna. 
 
a) 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 sinistro ocorra e onde haja 
incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Esse risco é 
influenciado pelos seguintes fatores: 
 

 Frequência e severidade dos sinistros; 

 Histórico dos sinistros de longo prazo; e  

 Características e Perfil do Risco. 
 

Neste sentido a Seguradora entende que o principal risco transferido para si é o risco 
de que os sinistros avisados e os pagamentos de indenizações resultantes desses 
eventos excedam o valor contábil dos passivos de contratos de seguros. 

 
A gestão de riscos é realizada através de regras de subscrição rigorosamente 
seguidas pelas áreas de subscrição, técnica e operacional. Cada produto ou cotação 
deve seguir os preceitos estabelecidos no manual de subscrição, notas técnicas, 
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condições gerais e contrato de resseguro, sempre observando os limites e alçadas 
pré-definidas. 

 
Em adição às ferramentas acima relacionadas, que são as diretrizes seguidas pela 
equipe de especialista em análise de riscos, a Seguradora realiza operações com 
resseguradoras como parte do seu programa de redução de riscos. 

 
A concentração de riscos da Seguradora está no seguro de pessoas em todo o 
território nacional. 
 
Análise de sensibilidade  
 
Os produtos de seguros apresentam como principal risco de negócio o valor das 
perdas ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões técnicas e prêmios 
recebidos.  
Há também incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões técnicas, 
quando estas são obtidas através de metodologias estatístico-atuariais. Um exemplo 
disso é que o atual montante de sinistros estimados será confirmado apenas quando 
todos eles forem efetivamente liquidados pela Seguradora. 

 
O teste de sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante 
estimado de sinistros declarados no passivo da Seguradora, bem como no patrimônio 
líquido ajustado (PLA), quando alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia 
de cálculo da provisão constituída numa determinada data base. 
 
A análise de sensibilidade prevista no inciso XI do Artigo 43 do Anexo 1 da Circular 
SUSEP 464/2013 determina que se faça um recálculo das operações considerando 
outros cenários com alterações nas variáveis de despesas administrativas e índice de 
sinistralidade. 
 
O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas considerando a alteração de 
premissas (em milhares): 
 
  Balanço com + 5% DA com + 5% DS 

Despesas Administrativas              6.910           7.255    6.910  

Despesas com Sinistros                 3.294              3.294       3.459  

Resultado (5.125)  (5.471)    (5.290)  

PL              22.393           22.048    22.229  

 
b) Risco de crédito 
 
Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro 
como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte 
de suas obrigações para com a Companhia. 
 
Para gestão de seus investimentos, a Companhia classifica como baixo risco de 
crédito os títulos emitidos ou garantidos pelo Tesouro Nacional, risco soberano. Os 
títulos de Renda Fixa deverão ser classificados como baixo ou médio/alto risco de 
crédito baseados em análises (ratings) efetuadas por agências classificadoras de risco 
em funcionamento no país. 
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A tabela a seguir apresenta a distribuição da composição do risco da carteira de 
investimentos: 
 

 Standard & Poor’s – Escala Nacional  

Composição da carteira por classe e por 
categoria contábil 

brAAA brA+ brA- 
Sem 

Rating 

Saldo 
contábil 

30/06/2013 

Ativo circulante      

Títulos para venda      

Títulos de renda fixa      

Letras financeiras do tesouro – LFT 20.032 - - - 20.032          

Quotas de fundos de investimentos (*) - - - 18.702 18.702 

Certificado de depósito bancário - CDB - - 7.730 - 7.730 

Debêntures não conversíveis - 747 - - 747 

Títulos de renda variável      

Ações - - 80 - 80 

Títulos mantidos até o vencimento      

Recibo de Depósito Bancário – RDB  4.397 - - - 4.397 

Exposição máxima ao risco de crédito 24.429 747 7.810 18.702 51.688 

 
(*) O Fundo de Investimento Rural-Prev não possui avaliações de rating divulgadas. Este fundo possui 
como administrador e gestor o BNY Mellon ARX Investimentos Ltda., cuja classificação de rating atual, 
realizada pela Fitch, é de brM2+. Apesar da inexistência de classificação de rating, este fundo está 99% 
alocado em títulos públicos federais cujo rating é considerado soberano. 

 
c) Risco financeiro 
 
A Seguradora está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos pelos 
diversos ativos e passivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos associados 
aos instrumentos financeiros são: 
 

 Risco de mercado; e 

 Risco de liquidez. 
 

c.1) Risco de mercado 
 

Risco de mercado é aquele associado à possibilidade de ocorrência de perdas 
devido às oscilações nos preços de mercado dos ativos. 
 
Para avaliação do risco de mercado de seu portfólio de investimentos a 
Seguradora utiliza o modelo "Value at Risk (V@R)", sendo que sua 
parametrização é a seguinte: 

 

 Sem correlações; 

 Volatilidade paramétrica; 

 Nível de confiança de 95%; e 

 Período de reversão de 1 (um) dia. 
 

c.2) Risco de liquidez  
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O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para investir na 
operação ou honrar seus compromissos. Ele é limitado pela reconciliação do fluxo de 
caixa, considerando também os passivos a pagar da Seguradora. Para tanto, são 
empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de contratos de 
seguro. 
 
Dentro desse contexto, a Seguradora possui uma política criteriosa de comercialização 
visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre eles o risco de não recebimento 
do prêmio (inadimplência). 
 
No âmbito dos ativos financeiros, a Seguradora investe recursos em ativos financeiros 
cujos emissores são amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos possuem 
liquidez diária e podendo ser transformados em caixa rapidamente. 
 
A combinação das características de subscrição e dos ativos financeiros, mencionadas 
acima, tende a reduzir o risco de liquidez. 
 
d) Risco operacional  
 
Riscos operacionais são os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de 
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-
estrutura e de fatores externos. 
  
Na Companhia, a gestão dos riscos operacionais envolve o mapeamento de 
procedimentos, elaboração de manuais operacionais, identificação e implementação 
de pontos de controle, visando a mitigação de riscos inerentes às atividades 
operacionais.  
 
Gestão de capital 
 
A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital com o objetivo 
primário de atender aos requerimentos de capital mínimo segundo critérios de 
exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP, mas também para manter o retorno 
sobre o capital para os acionistas. 

 

Operacional 

 

A Equipe Operacional tem como principal atividade funções de articulação e possui o 

objetivo de alavancar a produtividade dos clientes internos e externos, com o 

compromisso de gerar resultados por meio de suporte à operação e soluções que 

agregam valor à empresa. Para tanto, a Seguradora realizou novas contratações para 

ampliação do quadro de colaboradores, na implementação diária de documentação de 

processos e treinamento, visando multiplicar conhecimento entre os colaboradores. As 

melhores práticas visam reconhecimento pelas demais áreas, como uma equipe 

dedicada na busca em inovações, excelência na gestão de processos, eficácia na 

gestão de incidente e facilitadora para os novos produtos. 

 

Tecnologia da Informação 
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Visando mitigar os riscos inerentes a Tecnologia da Informação, a Seguradora 

elaborou uma política para utilização de recursos computacionais que trata da 

confidencialidade da informação, direitos, deveres e responsabilidades dos usuários, 

licenciamento de software, política de senhas, além da disponibilidade de seus 

recursos. Para isto, deu ciência a todos os seus colaboradores, recolhendo a 

assinatura em um formulário especifico para este fim. 

 

Em infraestrutura, a seguradora está com um projeto em andamento para implantação 

e reforço do link corporativo em suas principais filiais, preparando-se assim para 

contingenciar suas operações. 

 

Além disto, tem investido maciçamente em um projeto para revisar seus sistemas 

operacionais e de gestão para eliminar todos os gaps e trazer maior automaticidade, 

agilidade e controle às suas atividades, possibilitando assim alavancar suas 

potencialidades.  

 
 
 
 
 

5. Aplicações financeiras 
 
a) Aplicações financeiras por vencimento 

 
Demonstramos abaixo a composição do saldo das aplicações financeiras em 30 de 
junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012: 
 

 06/2013 12/2012 

Descrição 
Sem 

vencimento 
Até 365 

dias 

Acima 
de 365 

dias 
Valor 
total 

Saldo 
contábil 

 
% 

Aplicado 
Saldo 

contábil 

Títulos para venda        

Letras Financeiras do Tesouro – LFT - 20.032 - 20.032 20.032 39% 16.938 

Certificado de Depósito Bancário – CDB (pós-fixado) - 7.730 - 7.730 7.730 15% 7.461 

Debêntures - 747 - 747 747 1% 764 

Quotas de fundos de investimento – exclusivo 18.702 - - 18.702 18.702 36% 20.065 

Quotas de fundos de investimento – não exclusivo - - - - - - - 

Ações de companhias abertas 80 - - 80 80 0,5% 122 

Título de Capitalização 21 - - 21 21 0,5% 109 

        

Títulos mantidos até o vencimento        

Recibo de Depósito Bancário – RDB (pós-fixado) - - 4.397 4.397 4.397 8% 4.213 

Total por vencimento 18.803 28.509 4.397 51.709 51.709 
 

100% 49.672 

 
Demonstramos abaixo a composição das quotas de fundos de investimentos 
exclusivos: 
 
  06/2013  12/2012 

  
Saldo 

Contábil 
% 

Aplicado  Saldo Contábil 

Quotas de fundos de renda fixa  198 1%                596  
Certificado de Depósitos Bancários – CDB (pós-fixado)                        -                  -  
Letras Financeiras do Tesouro – LFT  18.537             99%              19.505  
Outras contas a pagar líquidas                   (33)                   (36) 



Investprev Seguros e Previdência S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestre findo em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 

 
Total da carteira   18.702 100%              20.065  

      

Circulante             18.702                20.065  

 
A alocação de recursos do portfólio da Investprev está dividida em renda fixa, 
representada por títulos públicos (LFT) indexados a SELIC, títulos privados (CDB-pós 
e o Fundo Rural-Prev) indexados a CDI CETIP, debêntures indexadas ao IGP-DI 
acrescido de um spread; e renda variável representada pelas ações da Vale S.A. 
 
O valor de mercado das quotas de fundos de investimento foi apurado com base nos 
valores de quotas divulgados pelos administradores dos fundos nos quais a 
Companhia aplica seus recursos. Os títulos públicos federais foram contabilizados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados ao valor de 
mercado com base nas tabelas de referência do mercado secundário da Associação 
Nacional das Instituições Financeiras do Mercado Financeiro (ANBIMA). Os 
certificados e recibos de depósito bancário e as debêntures foram contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 
Os títulos públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - 
SELIC, e os títulos privados na CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e 
Derivativos. 

 
As quotas de fundos de investimento especialmente constituídos como recursos 
garantidores de planos de benefícios são administrados pela BNY Mellon ARX 
Investimentos Ltda. 
 
b) Determinação do valor justo das aplicações financeiras 
 
O valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de 
uma transação justa de mercado na data do balanço. 
 
O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi obtido a partir dos valores 
das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. 
Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das 
tabelas de referência divulgadas pela Associação Nacional das Instituições do 
Mercado Financeiro (ANBIMA). 
 
Em razão dos ativos financeiros da Companhia encontrarem-se integralmente 
alocados no padrão CDI/SELIC, os valores contábeis já estão registrados à mercado, 
ou seja, pelo valor justo dos ativos. 
 
Hierarquia do valor justo 
 
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, 
utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes níveis foram definidos 
conforme segue: 
 

 Nível 1 – os preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos. 
 

 Nível 2 – outros dados, que não sejam os preços cotados em mercados ativos 
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incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja 
diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (isto é, derivado dos 
preços).  
 

 Nível 3 – os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados 
observáveis de mercado (dados não observáveis). 

 
 06/2013  2012 

Descrição Nível 1 Nível 2 
Saldo 

contábil 
 

Nível 1 Nível 2 
Saldo 

contábil 

Títulos para negociação        

1) Títulos públicos federais        

Letras Financeiras do Tesouro – LFT 20.032 - 20.032  16.938 - 16.938 

        

2) Títulos privados        

Certificado de Depósito Bancário – CDB (pós-fixado) 7.730 - 7.730  7.461 - 7.461 

Debêntures 747 - 747  764 - 764 

Quotas de fundo de investimento – exclusivo 18.702 - 18.702  20.065 - 20.065 

Quotas de fundos de investimento – não exclusivo - - -  - - - 

Ações de companhias abertas 80 - 80  122 - 122 

        

Títulos mantidos até o vencimento        

3) Títulos privados        

Recibo de Depósito Bancário – RDB (pós-fixado) 4.397 - 4.397  4.213 - 4.213 

Total por vencimento 51.688 - 51.688  49.563 - 49.563 

 
A Companhia possui operações com aplicações financeiras cuja classificação se 
enquadra no nível 1 em 30 de junho de 2013. 
 
c) Ativos oferecidos em garantia das provisões técnicas  
 
Os ativos garantidores das provisões técnicas estão compostos conforme tabela: 
 

 06/2013  12/2012 

 

Valor líquido 
contábil 

Garantia das 
Res. Técnicas  

Valor líquido 
contábil 

LFT - Letras Financeiras do Tesouro 
                        

20.032  
                     

20.032   
                     

16.938  

Certificado de Depósito Bancário 12.127 12.127  
                     

11.674  

Debêntures 
                          

747  
                       

747                          764  

Ações de Companhias Abertas 
                             

80  
                         

80   
                         

122  

Quotas de Fundos de Investimentos 
                        

18.702  
                     

18.702   
                     

20.065  

Total 
                        

51.688  
                     

51.688   
                     

49.563  

Provisões Técnicas Totais - Seguros 
                          

7.111     
                     

7.620  

Provisões Técnicas Totais - Previd. Complem 
                        

40.616     
                     

39.961  

Provisões a serem cobertas 
                        

47.727    
                     

47.581  

Suficiência 3.961                            
                     

1.982  

 
d) Instrumentos financeiros derivativos 
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Em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 não havia contratos envolvendo 
operações de “swap”, opções ou outros instrumentos financeiros derivativos na 
Companhia. 

 

6. Prêmios a receber  
 
Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta de acordo com as 
vigências contratuais das apólices.  
 
A Companhia avalia periodicamente os valores registrados na rubrica “11319 – 
Redução ao valor recuperável”, e mantém atualizada a provisão, constituída em sua 
totalidade, quando o período de inadimplência for superior a 60 (sessenta) dias da 
data do vencimento do crédito. O valor provisionado em 30 de junho de 2013 é de R$ 
(1.524) e em 31 de dezembro de 2012 é de R$ (674).  
 
O quadro abaixo demonstra a movimentação do saldo de prêmios a receber entre 30 
de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012: 
 

Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2012 1.612 

(+) Prêmios emitidos líquidos 10.270 
(-) Cobrados / Cancelados (9.157) 
(-) PDD (850) 

Prêmios pendentes em 30 de junho de 2013 1.875 

 
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está demonstrada no 
quadro abaixo: 

 06/2013  12/2012 

Prêmios vencidos    
De 1 a 30 dias 1.334  104 

De 31 a 60 dias 541  30 

De 61 a 120 dias 952  100 

De 121 a 180 dias 82  163 

De 181 a 365 dias 284  1.573 

Superior a 365 dias 206  316 

    

(-) PDD (1.524)  (674) 

    

Total 1.875  1.612 

 
7. Valores a receber – Previdência Complementar 
 
Os valores a receber registrados nessa rubrica são decorrentes das contribuições a 
receber de participantes, de acordo com as condições particulares de cada plano e 
valores a receber de órgãos averbadores, cujo valor em 30 de junho de 2013 é de R$ 
14 (R$ 1.826 em 2012). 

 
Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2012 1.826 

(+) Contribuições emitidas líquidas 263 
(-) Cobrados / Cancelados (2.153) 
(-) PDD 78 

Prêmios pendentes em 30 de junho de 2013 14 
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A composição das contribuições a receber por decurso de prazo está demonstrada no 
quadro abaixo: 
 

 06/2013  12/2012 

Contribuições vencidas    
De 1 a 30 dias 10  6 

De 31 a 60 dias 4  142 

De 61 a 120 dias 12  217 

De 121 a 180 dias 8  299 

De 181 a 365 dias 245  870 

Superior a 365 dias 643  1.277 

    

(-) PDD (908)  (985) 

    

Total 14  1.826 

 
8. Títulos e créditos a receber 
 
A composição dos títulos e créditos a receber em 30 de junho de 2013 e 31 de 
dezembro de 2012 está demonstrada no quadro abaixo: 
 

     06/2013    12/2012  

Valores a receber de sociedades ligadas                         34                        147  

Valores a receber de outras instituições  250  6.448 

Depósitos judiciais e fiscais  6.370                                         5.957  

Direitos de resultado na venda de imóveis  94                         94  

Créditos tributários e previdenciários  816                    746  

Adiantamento sobre folha de salário  152                         88  

Adiantamento administrativo  145  9 

Saldos bancários bloqueados  328  324                           

Outros  57                    39 

Total  8.246                  13.852  

       

Circulante  3.903                    9.923  

Não Circulante  4.343                    3.929  

          

 

9. Investimentos 
 
Os investimentos estão compostos como segue: 

Descrição 

  06/2013  12/2012 

 

Taxa Anual 
de Deprec 

Custo de 
aquisição 

Depreciação 
Saldo 

Contábil 
 

Saldo 
Contábil 

IRB   - - -  - 

Incentivos Fiscais  4 - 4  4 

Imóveis       

 Terrenos  90 - 90  90 

 Edificações 4% 210 (11) 199  204 

Total  304 (11) 293  298 
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10. Imobilizado 
 
O imobilizado está composto como segue: 
 

   06/2013 12/2012 

  

Taxa Anual de  
Deprec 

Custo de 
aquisição 

Depreciação 
Total do 

Imobilizado 
Total do 

Imobilizado 

Equipamentos / Equip Informática 10% / 20% 
                        

2.739  
                 

(830) 
                 

1.909  
              

1.744  

Móveis, Máq e Utensílios 10% 
                          

594  
                   

(156) 
                   

438  
                 

482  

Benfeitorias Imóveis Terceiros (*) 
                          

872  
                 

(656) 
                   

216  
                 

299  

Veículos 20% 
                          

554  
                   

(173) 
                   

381  
                 

436  

Total  
                        

4.759  
              

(1.815)        2.944  
              

2.961  

(*) As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas em conformidade com o contrato de aluguel, 
ou seja, calculada pelo período da data de aquisição da benfeitoria até o final do contrato. A taxa aplicada 
é variável de acordo com o período de vigência do contrato de aluguel em cada filial. 

 

11. Resseguro 
 
Definimos a política de resseguro, tomando como premissa nossa capacidade de 
retenção por risco segurado, elaborada através de estudos atuariais. 
Dessa definição constam: os riscos a ressegurar, lista dos Resseguradores e grau de 
concentração.  
Os contratos de resseguro automáticos são firmados e renovados com periodicidade 
anual, além dos termos facultativos, consideram condições proporcionais, de forma a 
reduzir a exposição a riscos isolados. 
A seguradora atua nos segmentos de seguro de pessoas e de previdência privada, 
garantindo através de seus contratos a entrega de um capital ou renda, ao segurado 
ou a terceiro, no caso de realização dos riscos segurados relativos à vida humana.  
 

12. Depósitos de terceiros 
 
As contas registradas em depósitos de terceiros são compostas por valores recebidos 
efetivamente e ainda não baixados, configurando uma conta transitória onde são 
registradas as operações de cobrança de prêmios e benefícios da Companhia.  
O saldo total registrado nesse grupo em 30 de junho de 2013 é de R$ 2.597 (R$ 4.055 
em 31 de dezembro de 2012).  

 
Acionista Conta 

Depósito 
 

Prêmios e Emol. 
Recebidos 

 
Valores a Reclas. 
Previd. Complem. 

 Outros Depósitos  

 
 06/2013  12/2012 

 
06/2013  12/2012 

 
06/2013  12/2012 

 
06/2013 

 
12/2012 

 

De 1 a 30 dias 2.500  3.000 
 

-  11 
 

10  4 
 

- 
 

252 
 

De 31 a 60 dias -  - 
 

-  19 
 

18  5 
 

- 
 

54 
 

De 61 a 120 dias -  - 
 

-  27 
 

35  26 
 

- 
 

59 
 

De 121 a 180 dias -  - 
 

-  12 
 

34  1 
 

- 
 

24 
 

De 181 a 365 dias -  - 
 

-  22 
 

-  5 
 

- 
 

35 
 

Superior a 365 dias -  - 
 

-  211 
 

-  7 
 

- 
 

281 
 

Saldo 2.500  3.000 
 

-  302 
 

97  48 
 

- 
 

705 
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13. Detalhamento e movimentação das provisões técnicas 
 
Segue a movimentação das provisões técnicas referente ao 1º semestre de 2013: 
 

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Bruta de Resseguro 

  Saldo em (-) (+) Saldo em 

Provisão 31/12/2012 Reversão Constituição 30/06/2013 

PPNG 195                             (30) 4 168 

PPNG- RVNE 355  (138) 165 382 

PSL 395  (2.893) 3.141 643 

IBNR 1.458                           (206) 745 1.997 

PCP 762                           (770) 7 0 

Outras Provisões 468                         600) 384 251 

Total  3.633                        (4.637) 4.445 3.441 

 
 

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Líquida de Resseguro 
 

  Saldo em (-) (+) Saldo em 

Provisão 31/12/2012 Reversão Constituição 30/06/2013 

PPNG 125                            39  -180 -15 

PPNG- RVNE 355                        (138) 165 382 

PSL 395                     (2.893) 3.141 643 

IBNR 1.458                        (206) 745 1.997 

PCP 762                        (770) 7 0 

Outras Provisões 468                    (600) 384 251 

Total  3.563                     (4.567) 4.262 3.258 

 

Movimentação das provisões técnicas brutas de resseguro (Previdência, VGBL e Vida) 

  Saldo em (-)  (+) Saldo em 

Provisão 31/12/2012 Reversão Constituição 30/06/2013 

PPNG-RVNE 2                         (3) 5 4 

PMBAC 23.424                   (3.391) 1.842 21.875 

PMBC 11.856                      (192) 1.677 13.341 

PSL 3.959                   (3.875) 3.860 3.944 

PVR 2.740                   (2.306) 2.215 2.649 

IBNR 570                      (409) 493 654 

OPT 1.397                      (147) 569 1.819 

Total  43.949                 (10.324) 10.661 44.286 

 
 
 
 

 
Movimentação das provisões técnicas líquidas de resseguro (Previdência, VGBL e Vida) 

 

  Saldo em (-)  (+) Saldo em 

Provisão 31/12/2012 Reversão Constituição 30/06/2013 
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PPNG-RVNE -38                         37  5 4 

POR 0                            -    0 0 

PMBAC 23.424                 (3.391) 1.842 21.875 

PMBC 11.856                    (192) 1.677 13.341 

PSL 3.959                 (3.875) 3.860 3.944 

PVR 2.740                 (2.306) 2.215 2.649 

IBNR 570                    (409) 493 654 

OPT 1.200                    (147) 569 1.622 

Total  43.711 -10.283 10.661 44.089 

 
Desenvolvimento de sinistros 
 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de 
incerteza existente na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data de 
publicação do balanço. Partindo do período em que o sinistro ocorreu e o montante 
estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado 
como este montante varia no decorrer dos períodos, conforme são obtidas 
informações mais precisas sobre a frequência e severidade dos sinistros à medida que 
os sinistros são avisados para a Companhia. 
 

TABELA DE DESENVOLVIMENTO DOS SINISTROS 
PROVISÕES E PAGAMENTOS – BRUTO DE RESSEGURO  

   
TOTAL 

Montante estimado para os sinistros jun/09 dez/09 jun/10 dez/10 jun/11 dez/11 jun/12 dez/12 jun/13 

- No final do semestre do aviso 
              

4  
           

217  
         

103  
        

532  
       

787  
       

  1.433  
         

1.883  
        

1.046  
        

2.458   

- Um semestre após o aviso 
              

4  
           

217  
        

   55  
    

     440  
       

795  
        

1.307  
        

2.428  
        

1.072  
  

- Dois semestres após o aviso 
              

4  
           

217  
    

       55  
          

431  
       

795  
        

 1.242  
        

2.448  
   

- Três semestres após o aviso 
              

4  
           

217  
       

    55  
          

431  
       

795  
      

  1.242  
    

- Quatro semestres após o aviso 
              

4  
           

217  
        

  55  
          

431  
       

795  
     

- Cinco semestres após o aviso 
              

4  
           

217  
   

        55  
          

431  
      

- Seis semestres após o aviso 
              

4  
           

217  
        

   55  
       

- Sete semestres após o aviso 
              

4  
           

217  
        

- Oito semestres após o aviso 
              

4  
         

Estimativa corrente         4        217       55       431     795     1.242     2.448     1.072     2.458         8.722  

            

Pagamentos acumulados até a data base         4        212       55       414     774     1.200     2.369       992     2.054         8.074  

            

Passivo reconhecido no balanço        -             5        -           17       21         42          79         80        404            648  

 
14. Passivos contingentes 
 
a) Obrigações legais 
  
A Companhia desistiu das ações judiciais referentes a execuções fiscais relativas a 
diversos tributos e incluiu os débitos no parcelamento da Lei 11.941/09. O valor 
baixado no 1º semestre de 2013 foi de R$ 365 (R$ 362 em 31 de dezembro de 2012). 
 



Investprev Seguros e Previdência S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
Semestre findo em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 

 
b) Provisões relacionadas a benefícios e sinistros judiciais, cíveis e trabalhistas 
 

 Benefícios / Sinistros 

 
Os processos relacionados a benefícios / sinistros estão registrados no grupo 
“Provisões técnicas” nas rubricas “Provisão de Sinistros a Liquidar” e “Provisão 
de Sinistros a Liquidar Judiciais” respectivamente. Referem-se à estimativa de 
perdas prováveis em ações referentes a benefícios / sinistros decorrentes do 
curso normal das operações, cujas obrigações e valores vêm sendo discutidos 
judicialmente pela Companhia. A Administração constitui as provisões, de 
acordo com os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com base na opinião de seus 
consultores jurídicos, na jurisprudência, no histórico processual gerado em 
demandas anteriores, na análise das demandas judiciais pendentes, na 
experiência anterior referente às quantias reivindicadas, bem como na 
importância segurada e regulações técnicas. O saldo registrado de benefícios 
em 30 de junho de 2013 é de R$ 2.743 (R$ 2.265 em 31 de dezembro de 
2012). Já o saldo registrado de sinistro em 30 de junho de 2013 é de R$ 21 (R$ 
20 em 31 de dezembro de 2012). 

 

 Cíveis 

 
A Companhia é parte em outros processos judiciais em razão do curso normal 
de suas operações. A Administração acompanha o andamento desses 
processos e, com base na opinião de seus assessores legais, para todos 
aqueles processos cujo desfecho desfavorável é avaliado como provável, é 
constituída provisão para perda eventual. O saldo registrado em 30 de junho de 
2013 é de R$ 3 (R$ 1 em 31 de dezembro de 2012). 

 

 Trabalhistas 

 
Os passivos contingentes decorrentes de litígios trabalhistas são apurados com 
base na média ponderada das perdas ocorridas nos últimos doze meses, 
aplicada sobre as causas em aberto, e, quando aplicável, são complementadas 
por provisão para causas específicas. O saldo registrado em 30 de junho de 
2013 é de R$ 421 (R$ 326 em 31 de dezembro de 2012). 

 
 
 
c) Composição e movimentação dos passivos contingentes e obrigações legais 
 
A provisão das ações judiciais em andamento em 30 de junho de 2013 e 31 de 
dezembro de 2012, segundo avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, é 
demonstrada no quadro abaixo: 

 06/2013  12/2012 

Probabilidade de 
perda 

Valor 
reclamado 

Valor 
provisionado 

Quantidade de 
ações 

 
Valor 

reclamado 
Valor 

provisionado 
Quantidade 

de ações 

Sinistro        
Provável 21 21 5  20 20 5 
Possível 633 - 14  190 - 8 
Remota - - -  344 - 1 

Total 654 21 19  554 20 14 

Benefícios        
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Provável 2.743 2.743 131  2.265 2.265 122 
Possível 4.438 - 236  4.318 - 227 
Remota 521 - 155  594 - 156 

Total 7.702 2.743 522  7.177 2.265 505 

Cíveis        
Provável 2 3 5  1 1 4 
Possível 75.589 - 17  73.061 - 14 
Remota 34 - 13  33 - 13 

Total 75.625 3 35  73.095 1 31 

Trabalhista         
Provável 561 421 9  125 126 1 
Possível - - -  2.001 200 17 
Remota 2.431 - 8  - - - 

Total 2.992 421 17  2.126 326 18 

Fiscais (*)        

Provável - - -  210 362 2 

Total - - -  210 362 2 

(*) A Companhia não possui ações fiscais no 1º semestre de 2013. 
 

O quadro abaixo demonstra a movimentação do saldo de provisões judiciais entre 30 
de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012, abrangendo as provisões cíveis, 
trabalhistas e fiscais: 
 

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2012 689 

Baixa / Reversão   (590) 
Inclusões 320 
Atualizações 5 

Saldo final em 30 de junho de 2013 424 

  

15. Benefícios a empregados 
 
As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são reconhecidas pelo 
valor esperado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o serviço 
respectivo é prestado. 

 
A Companhia, além dos benefícios aos empregados exigidos pelo acordo coletivo, 
como ticket refeição e alimentação, auxílio creche / babá, vale-transporte e plano de 
assistência médica, também oferece auxílio educação e assistência odontológica.  
 
 
16. Patrimônio líquido 
 
a) Capital social 
 
O capital social em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 é de R$ 15.200 e 
está representado por 140.625 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas 
pertencentes a acionistas domiciliados no país. 
 
b) Capital social em aprovação 
 
Encontra-se na SUSEP para aprovação, o capital social já integralizado, no valor de 
R$ 6.000 representados por 64.683 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
 
c) Dividendos  
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Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido 
do exercício ajustado de acordo com a lei societária e o estatuto.  
 
d) Reserva legal 
 
Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital 
social.  
 
e) Reserva estatutária 
 
Conforme previsto no artigo 30, parágrafo 1o, do Estatuto Social a parcela 
remanescente dos lucros anuais, não destinada à constituição da reserva legal e a 
distribuição de dividendos, é transferida à conta de reserva estatutária. 
O valor da reserva estatutária em 30 de junho de 2013 é de R$ 451.  
 
f) Prejuízo / lucro por ação 
 
A tabela a seguir estabelece o cálculo do prejuízo/lucro líquido por ação para os 
semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 (em milhares, exceto o prejuízo / 
lucro líquido por ação): 

 06/2013 06/2012 

Prejuízo / lucro líquido do período (5.126) (3.000) 

Quantidade de ações 140.625 140.625 

Prejuízo / lucro por ação – básico e diluído (em R$) (36,45) (21,33) 

 
g) Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e exigência de capital 
 
Em 30 de junho de 2013, o cálculo do Capital Mínimo Requerido é calculado conforme 
requerimentos da Resolução CNSP 282 de 30 de janeiro de 2013. 
 
 
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO 06/2013 

Patrimônio Líquido                17.268  

(-) Despesas Antecipadas                        (15)  

(-) Créditos Tributários                    -  

(-) Ativos Intangíveis                     (10)  

(-) Partic em Soc. Financ                       -    

(-) Ativo Diferido                       -    

(=) Patrimônio Líquido Ajustado                17.243  

      

MARGEM DE SOLVÊNCIA     

 20 % Prêmios Retidos últimos 12 meses                  3.084  

 33 % Sinistros Retidos últimos 36 meses                    (1.240) 

 Margem de Solvência (a)                   3.084  

      

CAPITAL BASE – CB (b)               15.000  

  

CAPITAL DE RISCO   

Capital de subscrição - CRsubs                 5.493  
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Capital de crédito - CRcred 1.545 

Capital operacional - CRoper 44 

Capital de risco - CR (c)               7.082 

      

CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO   

Patrimônio Líquido Ajustado               17.243  

Exigência de Capital - EC maior entre (a), (b) ou (c)               15.000  

Suficiência / Insuficiência de Capital - R$                2.243 

Suficiência / Insuficiência de Capital (% da EC) 14,95% 

 
17. Transações com partes relacionadas 
 
A Investprev realiza operações com empresas integrantes do grupo financeiro, as 
quais estão demonstradas conforme quadro abaixo: 

 06/2013 12/2012 06/2012 

 
Ativo 

( Passivo ) 
Receita 

( Despesa ) 
Ativo 

( Passivo ) 
Receita 

( Despesa ) 

Banco Rural S/A         

Disponível (*)                     116                       -                    84                    -    

Títulos e Créditos a Receber                     28                      -    61                    -    

Obrigações a Pagar                     559                       -    561                   -    

Outras Receitas Operacionais                      60    282  

     
Investprev Seguradora S/A     

Títulos e Créditos a Receber                       7                       -                        85                    -    

Obrigações a Pagar                       19                       -    11                    -    

Outras Receitas Operacionais   2.130                    600  

     
RS Previdência      

Títulos e Créditos a Receber                     -                       -                       316                    -    

Obrigações a Pagar (**)                      55                      -                        5                    -    

  
(*) Refere-se às contas correntes bancárias que a Companhia possui no Banco Rural S/A. 
(**) Ressarcimento de despesas para a RS Previdência, em função da transferência da carteira (ocorrida 
em abril de 2007). 

 
i. Remuneração do pessoal chave da Administração 

 
A Companhia não possui benefícios de curto e longo prazo, de rescisão de 
contrato de trabalho ou remuneração para seu pessoal chave da 
Administração. 

 
ii. Outras informações 

 
Conforme legislação em vigor, sociedades seguradoras, entidade de 
previdência e sociedades de capitalização não podem conceder empréstimos 
ou adiantamentos para: 

 
a) Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, 

fiscais e semelhantes, bem como seus cônjuges e respectivos parentes 
até o 2º grau; 
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b) Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 

10%; 
 

c) Pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% da 
própria Companhia, quaisquer diretores ou administradores da própria 
Companhia, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º 
grau. 

Dessa forma, não foram efetuados pela Companhia empréstimos ou 
adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração 
ou da Diretoria e seus familiares. 

 
18. Detalhamento de contas do resultado 

 
a) Ramos de atuação e índices de sinistralidade e comercialização 

 
 

Prêmios ganhos  Sinistros retidos  
Índice de 

sinistralidade  
Índice de 

comissionamento 

Ramos 06/2013 06/2012  06/2013 06/2012  06/2013 06/2012  06/2013 06/2012 

0977 – Prestamista 519 75  22 (792)  -4,27% 1.060,80%  -32,12% 9,25% 

1381 – AP. Individual 36 118  3 14  -8,80% -11,59%  -181,89% 26,62% 

0982 – AP. Coletivo 1.330 1.030  (285) (20)  21,46% 1,91%  102,99% 69,72% 

1391 – Vida individual 49 80  2 15  -4,86% -19,25%  -141,08% 15,20% 

0993 – Vida em grupo 7.844 1.577  (3.037) (2.080)  38,71% 131,87%  -21,99% 178,83% 

Pecúlio (2.019) 6.802  (1.233) (1.177)  -61,10% 17,31%  0,00% 0,00% 

            

Total 7.759 9.682  (4.528) (4.040)  58,36% 41,73%  -8,45% 37,08% 

 
b) Sinistros 

 
 

06/2013  06/2012 

Indenizações avisadas (2.763)  (2.686) 
Variação das provisões de sinistros ocorridos mas não avisados (532)  (177) 
Despesas com benefícios (1.143)  (1.451) 
Provisão de eventos ocorridos mas não avisados (Pensão + 
pecúlio + invalidez) 

 
(90) 

  
274 

Total (4.528)  (4.040) 

 
c) Custo de aquisição 

Previdência 06/2013  06/2012 

    
Despesas de custeamento de vendas (168)  (151) 
Outras despesas de comercialização -  - 
    

Total (168)  (151) 

 
Seguros 06/2013  06/2012 

    
Comissões (-) VGBL 656  (3.590) 
    

Total 656  (3.590) 

 
d) Despesas administrativas 

  06/2013 06/2012 

Despesas com Pessoal Próprio                     (2.231)                 (3.499) 
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Despesas com Serviços de Terceiros                     (1.873)                    (6.303) 

Despesas com Localização e Funcionamento                     (1.583)                 (2.056) 

Despesas com Publicidade e Propagandas                        (38)                    (248) 

Despesas com Publicações                          (24)                      (28) 

Despesas com Donativos e Contribuições                           (6)                      (7) 

Outras                        (594)                    (430) 

Total                   (6.349)                 (12.571) 

 
e) Despesas com tributos 

  06/2013 06/2012 

Despesas com Impostos Federais                           (0)                       (0) 

Despesas com Impostos Estaduais                           (14)                    (7) 

Despesas com Impostos Municipais                          (167)                      (38) 

Despesas com COFINS                        (211)                    (440) 

Despesas com PIS/PASEP                          (34)                      (72) 

Despesas com Contribuição Sindical                          (42)                      (29) 

Despesas com Taxa de Fiscalização SUSEP                        (94)                    (146) 

                         (562)                    (732) 

 
f) Resultado Financeiro 

  06/2013 06/2012 

Receitas Financeiras   

Receita de Aplicações no Mercado Aberto                            0                             0  

Receita com Títulos de Renda Fixa - Privados                      639                       1.262  

Receita com Títulos de Renda Fixa - Públicos                      525                       1.192  

Receita com Títulos de Renda Variável                           2                            20  

Receita com Créditos Tributários 1 - 

Receitas com Depósitos Judiciais e Fiscais                           189                            10  

Receitas com Fundos de Investimento                      474                       1.103  

Receitas Financeiras Eventuais                         2                           335  

Total Receitas Financeiras                      1.832                       3.922  

     

Despesas Financeiras    

Despesas c/ Títulos de Renda Variável                           (38)                           (6) 

Despesas Financ c Renda Fixa 

                         
(6.175) 

                          
(95) 

Despesas Financ Prov Sin Liquidar                           -                          (3) 

Despesas Financ Resseguro Cedido - - 

Despesas Financ Prov Téc Vida Cobert/Sobrev                           (96)                        55 

Despesas Financ Prov Téc Prev Complem Planos Bloq                           -                              -    
Despesas Financ Prov Téc Prev Complem Planos Não 
Bloq (398) (484) 

Encargos sobre Tributos                           (4)                          (5) 

Outras Despesas Financeiras                          (10)                          (22) 

Total Despesas Financeiras                        (6.721)                     (560) 

      

Total Resultado Financeiro                      (4.889)                       3.362  

 
g) Ganhos ou perdas com ativos não correntes 

 

  06/2013 06/2012 

Ganhos ou perdas com ativos não correntes   
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Resultado na alienação de bens do ativo permanente                         (7)                            480 

Resultado de outras operações 4.341                            (2)  

Ganho com ativos não correntes                         4.334                             478  

      

 
h)  Imposto de renda e contribuição social 

 
O imposto de renda e a contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais 
estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado, 
como segue: 
 06/2013  06/2012 

Descrição IRPJ CSLL  IRPJ CSLL 

      
Resultado antes do imposto de renda, contribuição social e 
participação nos resultados 

(5.126) (5.126)  (3.000) (3.000) 

(+) Despesas não dedutíveis 1.270 420  162 162 
(-) Receitas não tributáveis (364) (286)  (691) (691) 

(=) Base de cálculo (4.220) (4.992)  (3.529) (3.529) 
      
Imposto de renda 15% -  15% - 
Imposto de renda – alíquota adicional 10% -  10% - 
Contribuição social - 15%  - 15% 
(-) Dedução dos incentivos fiscais    - - 

Total 0 0  0 0 

 

19. Eventos subseqüentes 
 
O Banco Rural S/A (em liquidação extrajudicial desde 02 de agosto de 2013), é o 
controlador da Investprev Seguros e Previdência S/A. Em 06 de agosto de 2013, a 
Portaria SUSEP nº 5.440, decretou a Intervenção da Investprev Seguros e Previdência 
S/A.  

 

20. Isenções adotadas e exceções obrigatórias 
 
Para os períodos anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, 
as demonstrações financeiras foram apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, normas complementares da Superintendência de 
Seguros Privados e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis emitidos até 30 de junho de 2013 e disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações (Lei n° 6.404/76, Lei n° 11.638/07 e Lei n° 11.941/09). 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 são 
as primeiras apresentadas considerando a aplicação integral dos CPC’s homologados 
pela SUSEP. 

 
O CPC 37(R1) exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas nos 
padrões e interpretações do CPC e IASB em vigor na data de encerramento de sua 
primeira demonstração financeira, com aplicação na data de transição e durante todos 
os períodos apresentados nas primeiras demonstrações em CPC (aplicação de todas 
as normas). A Companhia adotou todos os Pronunciamentos, Orientações e 
Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no que não contrariem os 
requerimentos do órgão regulador, consequentemente, as demonstrações financeiras 
estão de acordo com as exigências da Autarquia. 
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O CPC 37(R1) determina as isenções obrigatórias e opcionais a serem consideradas 
no primeiro ano de adoção das normas IFRS.  Abaixo listamos a exceção adotada 
pela Companhia: 
 
A adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a adoção de alternativas 
neles previstas está condicionada à aprovação prévia da SUSEP, por meio de ato 
normativo. É importante destacar que estas normas e interpretações não foram 
emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não se encontram aprovadas pela 
SUSEP: 

 

 IFRS 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros"; 

 IFRS 11 “Operações conjuntas”; 

 IFRS 12 “Informações a serem divulgadas sobre participações em outras 
sociedades”;  

 IFRS 13 “Mensuração de valor justo”;  
 

Porto Alegre, 25 de julho de 2013. 
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 
 

 
Aos Diretores e Acionistas da 
InvestPrev Seguros e Previdência S.A. 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras 
 
A administração da Companhia 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 Companhia 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 Companhia. 
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 financeiras tomadas em 
conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
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Opinião sem ressalva 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. em 30 de junho de 2013, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 
 
Ênfase  
 
Conforme divulgado na nota explicativa 19 (Eventos Subsequentes à data das 
demonstrações contábeis), o Banco Rural S.A (em liquidação extrajudicial desde 02 de 
agosto de 2013) é o controlador da InvestPrev Seguros e Previdência S/A.. Em 06 de 
agosto de 2013, através da Portaria nº 5.440, a SUSEP determinou a intervenção na 
InvestPrev Seguros e Previdência  S.A.. 
  
Outros assuntos 
 
Os valores correspondentes ao semestre e exercício findos em 30 de junho de 2012 e 
31 dezembro de 2012, apresentados para fins de comparação, foram por nós 
auditados conforme relatório de auditoria emitido em 31 de agosto de 2012 e 26 de 
fevereiro de 2013 respectivamente contendo ressalvas quanto a falta de composição 
analítica ou diferenças não conciliadas da rubrica Prêmios a Receber, a não existência 
de estudo técnico para suportar o valor registrado como “Redução ao Valor 
Recuperável” dos créditos das Operações com Previdência Complementar e dos 
Prêmios a receber, bem como ênfase quanto a suspensão pela Circular SUSEP 
446/2012 da execução do “teste de adequação de passivos”, Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR) e aplicações financeiras 
bloqueadas por força de decisão judicial.  
 
 
Porto Alegre(RS), 28 de agosto de 2013. 
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