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STARR International Brasil Seguradora S.A.  
 

 

Senhores Acionistas, 
 
 

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
STARR International Brasil Seguros S.A., referente ao período findo em 30 de junho 
de 2013, apuradas com base na regulamentação vigente. 
 
 
A STARR International Brasil Seguros S.A., foi constituída em 29 de junho de 2012, 
autorizada pela SUSEP em 23 de outubro de 2012 a operar com seguros de danos em 
todo o território nacional. Tendo como foco principal o segmento de médias empresas, 
a STARR International Brasil Seguros S.A. é uma seguradora especializada, 
oferecendo uma ampla gama de produtos nas linhas de Responsabilidades, 
Patrimonial, Transportes e Pessoas. 
 
Estratégia de atuação: Nosso pilar estratégico está baseado na oferta de soluções de 
seguros desenvolvidas em função de um processo continuado de identificação de 
necessidades de clientes. A nossa plataforma de negócios, dinâmica e flexível, visa 
atender às diversas demandas dos segmentos definidos como alvo de atuação, 
seguindo políticas consistentes de precificação, aceitação de riscos e gerenciamento 
de sinistros, condições essenciais para atuar com sucesso em um mercado 
competitivo como o de seguros no Brasil. 
 
Agradecimentos: A STARR International Brasil Seguros S.A. agradece a seus 
Acionistas e demais parceiros de negócios, como também à Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, pela confiança e apoio dedicados à empresa. Aos nossos 
profissionais e colaboradores manifestamos o nosso reconhecimento pela dedicação e 
pela qualidade dos serviços prestados.  
 

São Paulo, 28 de agosto de 2013. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 
 
Aos Acionistas e aos Administradores da 
Starr International Brasil Seguradora S.A. 
São Paulo – SP 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Starr International 
Brasil Seguradora S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e do fluxo 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 intermediárias 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, assim como pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
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 intermediárias 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 divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras intermediárias.   Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras intermediárias, 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 intermediárias 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 intermediárias tomadas 
em conjunto. 



 

 

Rua Santa Rita Durão, 852 – 2º andar – Bairro Funcionários  
CEP: 30140-111 – Belo Horizonte, MG – Tel.:(31)3118-7800 e Fax:(31)3118-7816

 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias anteriormente 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Starr International Brasil Seguradora 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. 
 
 
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013. 
 
 

 
 
GILBERTO GALINKIN 
CONTADOR CRC/MG 035718/O-8 “S” D 
 
BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES 
CGC/MG – 005455/O-1 
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Balanços Patrimoniais 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012  
 (Em milhares de reais) 
 
 

 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

  

ATIVO
Notas 

Explicativas 30.06.2013 31.12.2012 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas 

Explicativas 30.06.2013 31.12.2012

CIRCULANTE 21.668       23.000       CIRCULANTE 135             -            

Disponível 67               23.000       Contas a pagar 135             -            

  Caixa e bancos 5                      67               23.000       Impostos e encargos sociais a recolher 11                    40               -            

Aplicações 21.599       -              Encargos trabalhistas 12                    95               -            

Títulos de renda fixa 6                      21.599       -              

Títulos e créditos a receber 2                  -              PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13                    21.901       23.000     

Outros títulos e créditos a receber 7.1 1                  -              Capital social 13.a 23.000       23.000     

Créditos tributários e previdenciários 7.2 1                  -              Aumento de capital -              -            

Prejuízos acumulados (1.099)        -            

ATIVO NÃO CIRCULANTE 368             -              

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 43               -              

Empréstimos e depósitos compulsórios 43               -              

Depósitos compulsórios 8                      43               -              

PERMANENTE 325             -              

Imobilizado 9                      13               -              

Bens moveis 13               -              

Intangível 10                    312             -              

Outros intangíveis 312             -              

TOTAL DO ATIVO 22.036       23.000       TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.036       23.000     
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Demonstração do resultado no período  
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012  
 (Em milhares de reais) 
 

 
Notas Explicativas 30.06.2013  31.12.2012 

       

Despesas  Administrativas  14.1                 (436)                      ‐  

(+) Despesas  com  Tributos  14.2                   (56)                      ‐  

(+) Resultado  Financeiro  14.3                 (599)                      ‐  

(=) Resultado  Operacional                (1.091)                      ‐  

Resultado  antes dos  Impostos  e Participações              (1.091)                      ‐  

(‐) Imposto de renda  15                     (4)                      ‐  

(‐) Contribuição  social   15                     (4)                      ‐  

(=) Lucro / Prejuízo  do  Semestre                (1.099)                      ‐  

Quantidade de  ações               23.000              23.000 

Lucro / Prejuízo por ação ‐ R$               (0,048)                      ‐  
 

 

    

 
Nota: não existem outros resultados abrangentes. 
 
 

   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012  
 (Em milhares de reais) 
 
 

 Capital Social  
Aumento de 
Capital em 
aprovação 

Prejuízos 
acumulados  Total 

Integralização do capital ‐ Assembleia geral de constituição de 29/06/2012                         ‐                 23.000                         ‐  
 

23.000 

Constituição de capital – aprovação Portaria SUSEP 4.947 de 23/10/2012                23.000             (23.000)                        ‐                          ‐  

Saldos em 31 de dezembro 2012               23.000                         ‐                          ‐                 23.000 

Prejuízo no semestre                         ‐                          ‐                 (1.099)               (1.099)

Saldos em  30 de junho de 2013                23.000                         ‐                 (1.099)               21.901 

 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstração do fluxo de caixa  
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012  
 (Em milhares de reais) 
 

30.06.2013 31.12.2012

Atividades operacionais     

Prejuízo do período 
 

(1.099)  - 

Ajustes para: 

Depreciações e amortizações 
 

22  - 

Variação das contas patrimoniais: 

Ativos financeiros 
 

(21.599)  - 

Títulos e créditos a receber 
 

(2)  - 

Outros ativos  
 

(43)  - 

Impostos e encargos sociais a recolher 
 

40  - 

Outras contas a pagar 
 

95  - 

Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações 
 

(22.586)  - 

Atividades de investimentos: 

Imobilizado 
 

(14)  - 

Intangível 
 

(333)  - 

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimento 
 

(347)  - 

Atividades de financiamento: 

Aumento de capital  -        23.000 

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de financiamento  -        23.000 

Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 
 

(22.933)        23.000 

Caixa no início do período        23.000  - 

Caixa no fim do período 
 

67        23.000 
 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1.  Contexto operacional 
 

A STARR International Brasil Seguradora S.A. (doravante “Companhia”) foi constituída em 
29 de junho de 2012, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada na 
mesma data e foi autorizada a operar pela Portaria SUSEP nº 4.947, de 23 de outubro de 
2012. 

 
A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado com sede e escritório 
localizados na Av. Paulista, 777 – 2º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo – 
Brasil.  

 
O controle acionário e a gerência efetiva nos negócios da Companhia são exercidos pela 
STARR Brasil Participações LTDA, sociedade constituída e existente de acordo com as 
leis brasileiras. A STARR Brasil Participações LTDA detém 99,9% do capital social da 
Companhia. 

 
A Companhia tem por objeto social operar com seguros de danos e de pessoas em todo 
território nacional, sobretudo nos seguintes grupos de ramos: 

 
 01 – Patrimonial; 

 03 – Responsabilidades; 

 06 – Transportes; 

 07 – Riscos Financeiros; 

 09 – Pessoas Coletivo; 

 13 – Pessoas Individual. 

 
A Companhia está exposta a riscos que são provenientes de suas operações e que 
podem afetar seus objetivos estratégicos e financeiros que estão divulgadas na nota 
explicativa nº 4. 

 
 
2.  Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras  
 
As demonstrações financeiras compreendem os balanços patrimoniais, a demonstração 
de resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e a demonstração dos 
fluxos de caixa da Companhia, conforme legislação em vigor. 
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2.1 Declaração de conformidade 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos da 
Circular SUSEP 464/13, de 01 de março de 2013, com efeitos retroativos a 
partir de 1º de janeiro de 2013, e 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 
denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em conformidade com os 
modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular, cujas principais 
modificações em relação ao formato de apresentação foram: (i) as Provisões 
técnicas passam a ser apresentadas por grupo de ramos de seguros; (ii) as 
despesas com inspeção de riscos estão sendo apresentadas no grupo “Custos 
de aquisição”; (iii) as operações de resseguro estão sendo apresentadas em 
grupos específicos no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. 
 
As demonstrações financeiras de 30 de Junho 2013, apresentadas foram 
elaboradas nas mesmas bases a fim de possibilitar a sua comparabilidade. 

 
2.2 Base para mensuração 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o princípio do 
custo histórico, com exceção dos ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 

 
2.3 Continuidade 

 
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. 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. 
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2.4 Moeda funcional e de apresentação 
 

As demonstrações financeiras estão são mensurados usando a moeda principal 
ambiente econômico, no qual a Seguradora atua. A moeda funcional é o Real, 
que é utilizada nas demonstrações contábeis. 
 
A Companhia não possui ativos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira na data de fechamento do balanço.  
 

 
2.5 Uso de estimativas e julgamentos 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras a Administração é requerida a 
usar seu julgamento na determinação de estimativas que levam em 
consideração pressupostos e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
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. As informações sobre 
julgamentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que 
apresentam efeitos significativos nos saldos registrados nas demonstrações 
financeiras e, portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do 
próximo exercício financeiro, estão relacionadas à marcação a mercado dos 
ativos financeiros.  

 

3.  Resumo das principais práticas contábeis 
 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos 
apresentados nas demonstrações contábeis. 
 

3.1 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário disponível em caixa, em 
contas bancárias e investimentos financeiros com vencimento inferior a 90 dias 
a contar da data de aquisição, de alta liquidez e com baixo risco de variação no 
valor justo de mercado. 
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3.2 Ativos financeiros  
 

Um ativo financeiro é classificado no montante do reconhecimento inicial, de 
acordo com as seguintes categorias: 
 Valor justo por meio do resultado; 

 Mantidos até o vencimento; 

 Disponíveis para venda; e  

 Empréstimos e recebíveis.  

 
A Administração, por meio de sua Política de Investimentos Financeiros, 
determina a classificação dos ativos financeiros na data de aquisição, 
considerando a sua estratégia de investimentos, que leva em consideração o 
gerenciamento dos fluxos de caixa de curto e longo prazo. 

 
3.2.1 Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 

 
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 período. 

 
3.2.2 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. 
 

3.2.3 Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

A Companhia não  possui instrumentos financeiros registrados na data 
de encerramento das demonstrações contábeis. 
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3.2.4 Empréstimos e recebíveis 
 

A Companhia não possui operações com empréstimos na data de 
encerramento das demonstrações contábeis. 

 
 
 

3.2.5 Instrumentos financeiros derivativos 
 
A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos na data de 
encerramento das demonstrações contábeis nem efetuou transações 
com instrumentos derivativos durante o exercício. 

 
3.2.6 Determinação do valor justo  

 
A Companhia iniciou suas atividades em 23 de outubro de 2012, por 
tanto não possui transações em suas demonstrações financeiras. 
 

 
3.3 Passivos financeiros 

 
Compreendem, substancialmente, fornecedores, impostos e contribuições e 
outras contas a pagar que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 
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3.4 Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fiscais e 
previdenciárias 

 
Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, e se a mesma 
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As contingências passivas 
são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurídica da 
Companhia, com relação às probabilidades de perda. Estas são provisionadas 
quando mensuráveis e quando a probabilidade de perda é avaliada como 
“provável”, conforme critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC 25 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações 
previstas nas Cartas Circulares SUSEP/DECON/GABN nº 15/06 e 17/06. 
Passivos contingentes são divulgados se existir uma possível obrigação futura 
resultante de eventos passados ou se existir uma obrigação presente resultante 
de um evento passado, e o seu pagamento não for provável ou seu montante 
não puder ser estimado de forma confiável. Ativos contingentes são 
reconhecidos contabilmente somente quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais não cabem mais recursos, 
caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com 
probabilidade de êxito provável são apenas divulgados. 

 
Em 30 de junho de 2013 a Companhia não possui processos contingentes em 
andamento. 

 
3.5 Imposto de renda e contribuição social  

 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescido de 10% sobre a parcela do lucro semestral excedente a R$ 120. A 
contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o 
lucro tributável. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os 
impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.  

 
  



 
 
 
STARR International Brasil Seguradora S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012  
 (Em milhares de reais) 
 
 

Pag. 14 
 

O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício 
calculado com base nas alíquotas vigentes na data de apresentação das 
demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação 
aos exercícios anteriores. 
 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social. O imposto diferido é mensurado pelas 
alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando 
elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente 
decretadas até a data de apresentação nas demonstrações financeiras. 
 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por 
perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam 
disponíveis e contra os quais serão utilizados. 
 
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada 
data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja 
provável. 
 

3.6 Apuração do resultado 
 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 
 
 

3.7 Participações sobre o resultado 
 
O valor das participações dos funcionários no resultado do período é 
provisionado por estimativa baseada na convenção coletiva firmada com o 
sindicato da categoria. 
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4.  Gerenciamento de riscos 
 
A Circular SUSEP 464/2013 de 01 de março de 2013, estabelece que as entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização, sociedades 
seguradoras e resseguradoras locais avaliem de forma geral a sua exposição aos 
seguintes riscos, provenientes de suas operações e de suas atividades de investimentos 
financeiros: 
 

 Risco de crédito; 

 Risco de liquidez; 

 Risco de mercado; e  

 Risco operacional 
 
A Companhia iniciou suas atividades em 25 de outubro de 2012 e, até a data do balanço, 
não iniciou as operações de comercialização de apólices de seguros. Neste contexto, a 
Administração entende que a exposição de risco da Companhia está restrita aos seus 
ativos financeiros. 
 
 

4.1. Gerenciamento de risco de créditos  
 

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro. A gestão de riscos dos ativos 
financeiros deve assegurar que o limite de riscos apropriados aos investimentos 
não se excedam e que garantam retornos sustentáveis.  
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A tabela abaixo apresentada representa a composição da carteira por classe e 
por categoria contábil em 30 de junho de 2013: 

 

Classificação Sem rating Valor de Mercado 

Caixa e Bancos 67 67

Outros títulos e créditos a receber 1 1

Créditos tributários e previdenciários 1 1

Valor justo por meio do resultado 

 Ativos pós-fixados 21.599 21.599

Públicos 19.350 19.350

Notas do Tesouro Nacional  - NTN 19.350 19.350

Privados 2.249 2.249

Certificado de Depósitos Bancários - CDB 2.249 2.249

 Exposição máxima ao risco de crédito  21.668 21.668

 
 
O valor justo dos instrumentos negociados num mercado ativo é baseado em cotação de 
preços em mercado ativo na data de balanço. O valor cotado dos ativos financeiros 
mantidos pela Seguradora é o de mercado, onde estes são incluídos em nível 1. 
 
 
 

4.2. Gerenciamento de risco de liquidez 
 

A gestão de risco de liquidez se dá pela capacidade da Seguradora gerar, 
através de seu gerenciamento de seus investimentos, o volume suficiente para 
saldar seus compromissos. 
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4.3. Gerenciamento de mercado  
 

O risco de mercado é a alteração no preço de mercado sobre os ganhos da 
Seguradora, sobre o valor de seus em instrumentos financeiros.   
Para todos os instrumentos financeiros, o CPC 40, requer a divulgação 
relacionada à mensuração do valor justo com base no seguinte nível: 

 Preços quotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos (nível 1). 

As aplicações financeiras da Seguradora estão classificadas como: 

30.06.2013

Nível I 
Valor de 
mercado 

Notas do Tesouro Nacional - NTN 19.350 19.350

Certificado de Depósitos Bancários - CDB 2.249 2.249

21.599 21.599

 

 

4.4. . Gerenciamento de risco operacional 
 

Risco operacional é resultante de perdas de processos internos ou 
inadequados, provenientes de todas as áreas de negócios. 

 
 

4.5. 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 

 
 
 

  



 
 
 
STARR International Brasil Seguradora S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012  
 (Em milhares de reais) 
 
 

Pag. 18 
 

5.    Caixa e equivalentes de caixa 
 
Composto pelos valores da rubrica “Disponível” 
 
 

               
 

 
 
 

 
 
6.   Aplicações Financeiras  
 
A movimentação das aplicações financeiras de renda fixa são demonstradas abaixo da 
seguinte forma: 

 

Movimentação financeira Notas do tesouro nacional  

Saldo em 31.12.2012 -

(+) aplicações 19.999

(-) desvalorização (649)

Saldo em 30.06.2013 19.350

 

Movimentação financeira 
Certificado de deposito 

bancário  

Saldo em 31.12.2012 -

(+) aplicações 2.400

(+) rendimentos 47

(-) resgates (198)

Saldo em 30.06.2013 2.249

 

Total 21.599

 
 
 

  

30.06.2013   31.12.2012

Bancos 67   23.000

Total 67   23.000
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7.   Títulos e Créditos a receber  
 
 
7.1.  Outros créditos a receber  

 
No decorrer do primeiro semestre de 2013 houve a criação de uma conta 
corrente entre companhias, celebrando as partes STARR International Brasil 
Seguradora S.A. e sua controladora, STARR Brasil Participações LTDA, na qual 
consta o saldo a receber: 

 
 
 
 
 

 
 
7.2.   Créditos tributários e previdenciários  
 

O saldo registrado pela rubrica refere-se ao IRRF sobre resgates parciais da 
aplicação CDB em junho, como está dispensada a retenção na fonte sobre 
aplicações financeiras de renda fixa de titularidade:“..de entidades de previdência 
e seguradoras optantes pelo regime especial de tributação de que trata art. 2º da 
MP nº 2.222, de 2001; de seguradoras não optantes pelo regime especial de 
tributação, desde que seja apresentado ao banco declaração discriminando quais 
aplicações estão sujeitas à referida retenção ou que não opera planos de 
benefícios de caráter previdenciário...”. 

 
30.06.2013 31.12.2012

Créditos tributários e previdenciários 1 - 

Imposto de renda a compensar 1 - 

 
 
8.  Empréstimos e depósitos compulsórios 
 
Contrato de locação de salas comerciais, no qual houve a retenção do valor de dois 
meses da mensalidade da sala e será reembolsado até sessenta dias após o término do 
contrato. 
 
 

30.06.2013 31.12.2012

Títulos e créditos a receber 1
  

-  

Outros creditos a receber  1
  

-  
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30.06.2013 31.12.2012

Depósitos compulsórios  43
  

-  

Depósitos caução de aluguel  43
  

-  

 
 
 
9.  Imobilizado 
    

 
 
10.   Intangível 
 

Descrição Valor Original 
Amortização 
Acumulada Líquido Contábil 

Sistemas 
operacionais  333 21 312

Totais 333 21 312

 
 
 
11.   Impostos e encargos sociais a recolher  
 
A Seguradora possui os seguintes impostos e encargos sociais a pagar: 

 
 

30.06.2013 31.12.2012

Imposto de renda retido de funcionários  15 -

Contribuições previdenciárias 17 -

Contribuições para FGTS 7 -

Total 40 -

 
 
  

Descrição 
Taxa anual de 
depreciação 

Valor 
Original Dep.Acumulada Saldo Líquido 

Hardware  20% 12 (1) 11 
Outros 
equipamentos 20% 2 - 2 

Total  14 (1) 13 
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12.   Encargos trabalhistas 
  
A Seguradora possui os seguintes encargos trabalhistas a pagar: 

 
30.06.2013 31.12.2012

13º salário a pagar 20 -

Férias a pagar 50 -

Encargos a recolher 25 -

Total 95 -

 
 
13. Patrimônio líquido 
 

a) Capital social 
 

O capital social está totalmente subscrito e integralizado. Homologado pela 
SUSEP, é de R$ 23.000 milhões em 31 de dezembro de 2012 sendo 
representado por 23.000.000 ações ordinárias nominativas todas escriturais e 
sem valor nominal. 

 
b) Dividendos 

 
É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do 
exercício anual, conforme estabelecido no estatuto social da companhia. 
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c) 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: 

 
30.06.2013 31.12.2012 

Patrimônio líquido 21.901 23.000

(-) Intangível 312 -

(=) Patrimônio líquido ajustado 21.589 23.000

20% do prêmio retido anual médio (12 meses) - -

33% do sinistro retido anual médio (36 meses) - -

Margem de solvência (a) - -

Capital Base 15.000 15.000

  

Capital mínimo requerido – CMR (b) 15.000 15.000

Exigência de capital (maior entre (a) e (b)) 15.000 15.000

(R$) Suficiência de capital 6.589 8.000

(%) Suficiência de capital 44% 53%

 

 
 

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. 
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14.   Detalhamento das contas da demonstração do resultado 
 
 

14.1. Despesas administrativas  
                
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

14.2. Despesas tributos  

30.06.2013 31.12.2012 

PIS e COFINS (9) - 

Contribuição sindical  (10)

 Taxa fiscalização (37) - 

(56) - 

 
 
14.3.   Resultado financeiro 

30.06.2013 31.12.2012 

Receitas financeiras 

Receitas com títulos de renda fixa privados 50 - 

Receitas com títulos de renda fixa públicos  156 - 

Total 206 - 

30.06.2013 31.12.2012 

Despesas financeiras 

Despesas financeiras com renda fixa  (805) - 

Despesas financeiras eventuais - - 

Total (805) - 

Resultado financeiro (599) - 
 

30.06.2013 31.12.2012

Pessoal próprio (213) -

Serviços de terceiros (126) -

Localização e funcionamento (86) -

Publicações (5) -

Outras despesas administrativas (6) -

Total (436) -
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15.   Reconciliação do imposto de renda e contribuição social correntes 
 

30.06.2013 

Imposto Contribuição 

Imposto de renda e contribuição social de renda social 

Resultado antes dos impostos e participações (1091) (1091) 

Base de cálculo (1091) (1091) 

Alíquota nominal  25% 15% 

IRPJ e CSLL  (273) (164) 

IRPJ e CSLL (antecipação) (4) (4) 

 
 

Sobre o prejuízo fiscal decorrente da apuração de Imposto de Renda e base negativa de 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são controlados no livro de apuração do lucro 
real (LALUR). 
 
 
 

Diretor Presidente - Shoei Henry Arima 
Diretor :  Daniel Ernesto  Prieto 

 
Contador – Manzione Barbosa – CRC 1SP218366/O-8 

 
Atuário – Marcos Falcão – MIB 893 

 


