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Relatório da Administração 
 
 
Senhores Acionistas, 
 

Submetemos à apreciação de V.S.as o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da SUHAI Seguros S.A. relativas ao período findo em 30 de junho de 2013, 
apuradas com base na regulamentação vigente. 
 
 
A SUHAI Seguros S.A foi constituída em 04 de julho de 2012, autorizada pela SUSEP em 
21 de janeiro de 2013 a operar com seguros de danos  na 8ª região do território nacional. 
Tendo como foco principal na cobertura de seguro contra roubo ou furto no segmento de 
automóveis, a SUHAI Seguros S.A é uma seguradora especializada, oferecendo produto 
no segmento de danos. 
 
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 SUHAI 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, 16 de agosto 2013. 
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Balanços Patrimoniais 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais) 
 
 
 

ATIVO Notas 30.06.2013 31.12.2012 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 30.06.2013 31.12.2012 

              

CIRCULANTE                 2.525                 2.512   CIRCULANTE                            4                         -   

Disponível (5)                    248                     248   Contas a pagar  (8)                         4                         -   

  Caixa e bancos                     248                     248   Impostos e encargos sociais a recolher    4                         -   

Aplicações (6)                2.273                 2.264      
Títulos de renda fixa 

 
               2.273                 2.264   PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (9)                2.521                 2.512  

  
     Capital social                   2.476                 2.476  

Títulos e créditos a receber (7)                         4                         -    Reservas de lucros                         36                       36  

Créditos tributários e previdenciários                          4                         -    Lucros acumulados                            9                         -   

              

TOTAL DO ATIVO                 2.525                 2.512  
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO                   2.525                 2.512  

 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstração do resultado do exercício 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 
 
 Notas 

explicativas 30.06.2013 31.12.2012 
    

Despesas Administrativas (10.1)                        (44)                            -    

    
Despesas com Tributos (10.2)                        (20)                            -    

    
Resultado Financeiro (10.3)                          77                           36  

          

Resultado Operacional 
 

                         13                           36  

          

Resultado Antes dos Impostos e Participações                           13                           36  

    
Imposto de Renda (10.4)                          (2)                            -    

    
Contribuição Social (10.4)                          (2)                            -    

    
Lucro Líquido dos Exercícios                              9                           36  

    
Qauntidade de Ações                    2.476                    2.476  

    
Lucro por Ação - R$ 

 
                  0,004                     0,014  

   

 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 
04 de julho de 2012 à 30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais) 
 
 
 

 
Capital  Reserva de Lucros 

 

 
Social   lucros acumulados Total 

EM 4 DE JULHO DE 2012 
    

Constituíção do Capital Social              2.476                            -                     -                 2.476  

Lucro no Semestre                      -                              -                   36                     36  

Contituição de reserva de lucros                      -                            36               (36)                      -    

EM 31 DE DEZEMBRODE 2012              2.476                          36                   -                 2.512  

     
Lucro no Semestre                      -                              -                      9                        9  

EM 30 DE JUNHO DE 2013              2.476                          36                    9               2.521  
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstração do fluxo de caixa – Método indireto 
30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012 
 (Em milhares de reais) 
 
 
 2013 

 
2012 

 
   Lucro líquido do período 9  

 
36  

    Lucro líquido do período 9  
 

36  

    Ativos financeiros (9) 
 

(2.264) 

    Títulos e créditos a receber (4) 
 

0  

    Impostos e encargos sociais a recolher 4  
 

0  

    Caixa consumido pelas operações (9) 
 

(2.264) 

    Caixa líquido consumido pelas operações (9) 
 

(2.264) 

    Capital Social 0  
 

2.476  

    Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 0  
 

2.476  

    Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 0  
 

248  

    Caixa no início do período 248  
 

0  
Caixa no fim do período 248  

 
248  

    Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 0  
 

248  

 
  
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1.  Contexto operacional 
 
A Suhai Seguros S.A. (doravante “Companhia”) foi constituída em 04 de julho de 
2012, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada na mesma data e 
foi autorizada a operar pela Portaria SUSEP nº 5.118 de 21 de janeiro de 2013. Até a 
data do balanço, não iniciou as operações de comercialização de apólices de 
seguros.  
 
Estas demonstrações financeiras foram autorizadas pela Diretoria para publicação em 
16 de agosto de 2013. 
 
A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado com sede e escritório 
localizados na Rua Prof.º João Doezter,303 - sala 05, Jardim das Américas, Curitiba, 
Estado do Paraná – Brasil.  
 
O controle acionário e a ingerência efetiva nos negócios da Companhia são exercidos 
pelo Sr. Marco dos Santos Suhai, que detém 95,96% do capital da Companhia e o Sr. 
Marcelo Oscar Ferlini, que detém 4,04% do capital. 
 
A Companhia tem por objeto social operar com seguros de danos, sobretudo no ramo 
de automóveis, sendo que atualmente está autorizada a operar na oitava região do 
território nacional. 
 

 
 
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. 

 
2.1 Declaração de conformidade 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos da 
Circular SUSEP nº 464, de 1º 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 
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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 de 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. 

 
2.4 Moeda funcional e de apresentação 

 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a seguradora atua (“moeda 
funcional”). A moeda funcional da seguradora é o Real, também utilizada na 
apresentação das demonstrações financeiras. 
 

 
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.  
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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. 

 
3.2 Ativos financeiros  

 
Um ativo financeiro é classificado no momento 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. 
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3.2.3 Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

São avaliados pelo valor justo, os seus rendimentos intrínsecos 
reconhecidos na demonstração do resultado e os ganhos e perdas, 
decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realizados, 
reconhecidos no patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos 
tributários. Nas datas de negociação dos títulos, os ganhos e perdas são 
transferidos para o resultado. Em 30 de junho de 2013 e 31 de 
Dezembro de 2012, não havia títulos classificados nessa categoria. 
 

3.2.4 Empréstimos e recebíveis 
 

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos 
com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo. 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. 

 
 

3.3 Passivos financeiros 
 

Compreendem, substancialmente, fornecedores, impostos e contribuições e 
outras contas a pagar que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 
 

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/GABIN 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 
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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 e 31 de dezembro de 2012 a Companhia não possuía 
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.  

 
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. 
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3.7 Participações sobre o resultado 

 
De acordo com CPC 33 a Seguradora possui participação nos lucros de acordo 
com o disposto na Lei no 10.101/2000, devidamente acordado com os 
funcionários e outros benefícios de curto prazo. 
 
 
 

4.  Gerenciamento de riscos 
 
A Circular SUSEP nº 464, de 1º 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 21 de janeiro de 2013 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. 
 
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. 
 
 
 
5.  Caixa e equivalentes de caixa 
 

30/06/2013   

Caixas e bancos 248 

Total 248 

  

  31/12/2012   

Caixas e bancos 248 

Total 248 
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Em 30 de junho de 2013 a Companhia não detinha nenhum item de caixa e equivalente 
de caixa classificado como ‘caixa restrito’, bem como itens de caixa e equivalente de caixa 
dados como garantias a terceiros. 
 
 
 

6. Ativos financeiros 
 

6.1 Aplicações (ao valor justo por meio do resultado) 
 
A classificação das aplicações financeiras por categoria é apresentada da seguinte forma 
em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012: 
 
 

30/06/2013     

Valor justo por meio do resultado 2.273 100% 

Certificado de depósito bancário - CDB 2.273 100% 

Total 2.273 100% 

 

 

 

 31/12/2012     

Valor justo por meio do resultado 2.264 100% 

Certificado de depósito bancário - CDB 2.264 100% 

Total 2.264 100% 

 

 

  6.2 Movimentação das aplicações 

Movimentação da aplicação financeira 

Certificado de 
depósito bancário 

(CDB) 

Saldo em 31/12/2012                        2.264  

(+) compras                                7  

(+) rendimentos                              77  

(-) resgates                            (75) 

Saldo em 30/06/2013                        2.273  

 
 

 

7. Títulos e créditos a receber 
 

 
30/06/2013 31/12/2012 

Títulos e créditos a receber 4                    -    

Créditos tributários e previdenciários (*) 4                     -    
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(*) Refere-se aos créditos tributários provenientes das antecipações do imposto de renda 
e da contribuição social por estimativa mensal, bem como do imposto de renda retido na 
fonte referente aos resgates parciais das aplicações financeiras em renda fixa. O prazo de 
realização dos créditos recuperáveis é estimado em no máximo cinco anos. 
 
 
 
8. Contas a pagar 
 

 
30/06/2013 31/12/2012 

Contas a pagar 4                    -    

Impostos retidos de terceiros 1                      -   
PIS/COFINS 3                      -   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

9. Patrimônio líquido 
 
 

a) Capital social 
 

O capital social está totalmente subscrito e integralizado. Homologado pela 
SUSEP, é de R$ 2.476 em 21 de janeiro de 2013, não tendo sido alterado ao 
longo do exercício social da companhia. É representado por 2.476.198 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. Não foram propostos 
dividendos dado que a companhia está em fase pré-operacional, e os acionistas 
resolveram reter os lucros para cobertura de eventuais gastos. Caso não sejam 
necessários até o final do exercício, serão distribuídos conforme previsto no 
estatuto social da companhia. 
 

 

c) Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e exigência de capital 
 

O cálculo do Capital Mínimo Requerido é calculado conforme requerimentos da 
Resolução CNSP 282/2013: 
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30/06/2013 
 

31/12/2012 

Patrimônio líquido 2.521 
 

2.512 

(-) Intangível -  - 

(-) Créditos tributários e previdenciários (4)  - 

 
  

 
  

(=) Patrimônio líquido ajustado 2.517 
 

2.512 

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

 
- 

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

- 

 
  

 
  

Margem de solvência (a) - 
 

- 

    
Capital Base 2.200 

 
2.200 

Capital adicional – Risco de Subscrição -  - 

Capital Adcional – Risco de Credito - 
 

- 

Correlação -  - 

.      

Capital mínimo requerido – CMR (b) 2.200 
 

2.200 

 
  

 
  

Exigência de capital (maior entre (a) e (b)) 2.200 
 

2.200 

.   
 

  

(R$) Suficiência de capital 317 
 

312 

(%) Suficiência de capital 14% 
 

14% 

 
 

10. Detalhamento das contas de resultado 
 

10.1 Despesas administrativas (44) 
 

            -   

Despesas com pessoal próprio (5) 
 

                   -   

Despesas com serviços de terceiros (34)                     -   

Outras despesas Administrativas (5) 
 

                   -   

    
 
10.2 Despesas com tributos 

(19) 
 

            -   

PIS/COFINS (3)                     -   

Taxa de fiscalização SUSEP (16)                     -   

    
10.3 Resultado financeiro 77  

 
36 

Receitas com títulos de renda fixa - privados 77   36 
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10.4 Impostos e participações sobre o 

lucro 
(4) 

 
              -  

Imposto de renda – IRPJ (2)                       -  

Contribuição social – CSLL (2)                       -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diretor Presidente:  Marco dos Santos Suhai            Diretor:  Moacir dos Santos Suhai 
 
Contador: Maurício Gonçalves Camilo Pinto – CRC 1SP145786/O-7 
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