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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 

 

Senhores Acionistas,  

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações Contábeis da Centauro Vida e 

Previdência S/A., referente ao semestre findo em 30 de junho de 2014, preparadas em 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, incluindo as 

normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, acompanhadas 

das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. 

 

Ambiente Econômico 

Pesquisas realizadas com consumidores brasileiros apontam que aproximadamente 

50% da população ainda não possui seguro de vida, invalidez ou doença. Quase a 

totalidade dos entrevistados afirmou acreditar na necessidade de uma apólice de 

seguros de algum tipo, o que representa um incrível potencial para o mercado 

brasileiro de seguros de pessoas. 

Diante deste cenário a Centauro Vida e Previdência vem desenvolvendo um trabalho 

voltado ao atendimento consultivo e na oferta de produtos e serviços com base nas 

reais necessidades dos seus clientes, o que contribuiu para o atingimento dos objetivos 

estabelecidos para o período em análise.  

 

Reformulação Societária e Ampliação da Área Geográfica de Atuação 

Em decorrência da Autorização Prévia que foi concedida pela Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP, em 12 de maio de 2014, a Centauro Vida e Previdência 

detém processo em tramite perante a SUSEP onde os atuais acionistas da Companhia 

aprovam transferência do controle acionário da Centauro para Extraseg Participações 

S/A e Ohio do Brasil Participações Ltda, sendo 50% das ações para a Extraseg 

Participações S/A, sociedade anônima de capital fechado, na qual figuram como únicos 

acionistas os ex-controladores da Centauro, e que tem por objeto a participação, como 

sócia ou acionista, em sociedades autorizadas a funcionar pela SUSEP nos termos das 

normas vigentes e os 50% restantes das ações para a Ohio do Brasil Participações 

Ltda., pessoa jurídica de direito privado, que da mesma forma tem por objeto a 

participação, como sócia ou acionista, em sociedades autorizadas a funcionar pela 

SUSEP, uma empresa subsidiária do grupo norte-americano Ohio National Financial 

Services, Inc., com sede na cidade de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos da 
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América. O processo de transferência de 50% do controle acionário da Companhia 

para o grupo Ohio National foi convencionado pelos atuais acionistas da Centauro Vida 

e Previdência em Contrato de Subscrição e Compra e Venda de Ações e outras avenças 

firmado em dezembro de 2013, termos esses que encontram-se sob análise e 

apreciação da SUSEP.  

Da mesma forma, em 12 de maio de 2014 a Centauro recebeu autorização prévia da 

SUSEP para estender suas operações para as 1ª, 2ª, 6ª e 7ª regiões do território 

nacional, passando a operar seguros de pessoas e planos de previdência 

complementar aberta em todo o território nacional e para tanto foi efetivado em 

junho de 2014 aumento do capital social da Companhia. Vale destacar que a 

aprovação do aumento de capital encontra-se sob análise e apreciação da SUSEP. 

 

Atendimento DPVAT 

No primeiro semestre de 2014 a Centauro processou 42.796 indenizações a 

beneficiários do seguro DPVAT através de 1.188 pontos de atendimento colocados a 

disposição da população em todo o Brasil, constituídos por unidades próprias e, 

principalmente, por parceiros - Corretores de Seguros e Sindicatos de Corretores de 

Seguros. Para facilitar ainda mais o acesso da população ao atendimento gratuito no 

Seguro DPVAT a Centauro oferece o exclusivo serviço "Autoatendimento DPVAT", com 

uma linguagem simples e direta pela internet no portal fazerbemnotransito.org.br. 

  

Desempenho Econômico-Financeiro 

No semestre, o Lucro Antes de Impostos atingiu o montante de R$ 2 milhões, um 

crescimento de 46,2% quando comparado ao mesmo período de 2013. O Patrimônio 

Líquido totalizou R$ 26,1 milhões em 30 de junho de 2014, uma elevação de 100,8% 

em relação aos R$ 13 milhões do mesmo semestre de 2013. 

Foi mantida a política de retenção e capitalização de parte substancial dos resultados 

gerados no período. O Patrimônio Líquido Ajustado apresentou ao final de junho, 

suficiência com margem de 28,7% sobre o valor de solvência determinado pelas 

normas em vigor. 

 

Investimentos 

As aplicações em títulos de Renda Fixa públicos e privados alcançaram, ao final do 

semestre, o montante de R$ 63 milhões, o que representou um aumento 
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de 46,5% quando comparado aos R$ 43 milhões do primeiro semestre de 2013. 

Os ativos financeiros estão classificados nas categorias "Disponíveis para Negociação" 

e "Mantidos até o Vencimento". Em atendimento aos preceitos legais a Centauro Vida 

e Previdência declara sua plena capacidade financeira para manter até o vencimento 

os títulos classificados na categoria "Títulos Mantidos até o Vencimento".  

 

Provisões Técnicas 

O valor contabilizado das Provisões Técnicas, ao final do semestre, era de R$ 42,5 

milhões (R$ 35,8 milhões no mesmo semestre de 2013), com a seguinte composição: 

Provisão de Prêmios não Ganhos...............................................R$   1,7 milhão 

Provisão de Sinistros a Liquidar................................................R$ 17,4 milhões 

Provisão IBNR..............................................................................R$ 23 milhões 

Outras Provisões.......................................................................R$   0,45 milhão 

 

Os ativos financeiros garantidores das Provisões Técnicas vinculados à SUSEP 

atingiram, em 30 de junho, o montante de R$ 63 milhões (R$ 43 milhões no mesmo 

período de 2013). 

 

Política de Distribuição de Lucros 

Os acionistas da Centauro Vida e Previdência S/A., em cada exercício, terão direito a 

receber, a título de dividendos, o mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado, 

conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da 

Companhia. Até final de junho de 2014 não ocorreu pagamento a título de juros sobre 

o capital próprio (JCP).  

 

Agradecimentos 

Agradecemos aos nossos acionistas, segurados e parceiros de negócios, em especial 

aos corretores de seguros, pela confiança em nossa administração, bem como pelo 

apoio recebido dos Órgãos Reguladores e pela contribuição dos nossos Colaboradores 

para a conquista dos resultados da Companhia., 
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
Curitiba - PR 

  BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de R$)                         

    
  

 ATIVO Nota 30/06/14 31/12/13 

    
    

CIRCULANTE 
 

52.800  40.583  

 
DISPONÍVEL  

 
699  1.090  

  
Caixa e Bancos 

 
699  1.090  

    
    

 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6  46.154  33.626  

  
Título de renda fixa - privado 

 
7.784  3.159  

  
Título de renda fixa - público 

 
3.570  2.150  

  
Quotas de fundo de investimentos 

 
34.800  28.317  

    
    

 
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 7  1.052  919  

  
Prêmios a receber 

 
849  782  

  
Resseguradoras 

 
203  137  

    
    

 
OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 8  3.773  4.258  

    
    

 
ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS 

 
404  289  

    
    

 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER        9  482  129  

  
Títulos e créditos a receber 

 
50  13  

  
Outros créditos 

 
432  116  

    
    

 
OUTROS VALORES E BENS 

 
44  39  

  
Bens a venda 

 
0  2  

  
Outros valores 

 
44  37  

    
    

 
DESPESAS ANTECIPADAS 

 
54  4  

    
    

 
CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO 10  138  229  

    
    

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 

20.836  15.411  

 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 
17.854  12.450  

 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6  16.900  11.377  

  
Título de renda fixa - privado 

 
7.704  6.699  

  
Título de renda fixa - público 

 
9.196  4.678  

    
    

 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER         9  954  1.073  

  
Titulos e créditos a receber 

 
312  304  

  
Depósitos judiciais e fiscais 

 
632  749  

  
Outros Créditos 

 
10  20  

    
    

 
INVESTIMENTOS   

 
289  237  

  
Participações societárias - não financeiras 

 
142  123  

  
Outros investimentos 

 
147  114  

    
    

 
IMOBILIZADO     12  2.649  2.686  

  
Imóveis 

 
2.045  2.098  

  
Bens móveis 

 
559  544  

  
Outras imobilizações 

 
45  44  

    
    

 
INTANGÍVEIS 12  44  38  

  
Outros intangíveis 

 
44  38  

    
    

TOTAL DO ATIVO 
 

73.636  55.994  

  
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)     
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

Curitiba - PR 

  BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de R$)                         

    
  

 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 30/06/14 31/12/13 

    
    

CIRCULANTE 
 

46.963  40.533  

 
CONTAS A PAGAR 

 
3.694  4.109  

  
Obrigações a pagar 13  2.616  2.702  

  
Impostos e encargos sociais a recolher 

 
270  302  

  
Encargos trabalhistas               

 
709  526  

  
Impostos e contribuições 

 
99  579  

    
    

 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 

 
795  955  

  
Operações com ressegurador 

 
301  431  

  
Corretores de seguros 

 
250  332  

  
Outros débitos operacionais         

 
244  192  

    
    

 
DEPÓSITOS DE TERCEIROS 

 
3  9  

    
    

 
PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS 14  42.471  35.460  

  
Danos 

 
34.789  28.302  

  
Pessoas 

 
7.682  7.158  

    
    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

507  429  

    
    

 
CONTAS A PAGAR 

 
135  118  

  
Tributos diferidos      

 
135  118  

    
    

 
OUTROS DÉBITOS 

 
372  311  

  
Provisões judiciais 

 
372  311  

    
    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  20  26.166  15.032  

  
Capital social 

 
11.971  11.971  

  
Aumento De Capital em Aprovação 

 
2.563  0  

  
Reserva de Capital 

 
7.437  0  

  
Reservas de Reavaliação               

 
203  229  

  
Reservas de lucros 

 
2.832  2.832  

  
Lucros Acumulados 

 
1.160  0  

     
  

TOTAL DO PASSIVO 
 

73.636  55.994  

  
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)     
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
Curitiba - Pr 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (Em milhares de R$)  

    
  

30/06/14 30/06/13 

    PRÊMIOS EMITIDO LÍQUIDO                               25.888                                       25.206  

 
Prêmios diretos                                 8.205                                         8.640  

 
Prêmios do convênio DPVAT                               17.683                                       16.566  

    CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS                                        -                                                   1  

 
Planos de pecúlio - repartição simples 

 
                                               1  

    VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS                                   (248)                                          (774) 

 
Provisão de prêmios não ganhos                                       71                                           (705) 

 
Outras provisões                                   (319)                                            (69) 

    PRÊMIOS  GANHOS                                25.640                                       24.433  

    RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES                                 1.019                                            993  

 
Receita com emissão de apólices                                 1.019                                            993  

    SINISTROS RETIDOS                             (19.440)                                    (18.616) 

 
Sinistros                             (15.902)                                    (14.771) 

 
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados                                (3.538)                                      (3.845) 

    CUSTOS DE AQUISIÇÃO                                (2.122)                                      (2.360) 

 
Comissões                                (2.032)                                      (2.484) 

 
Variação das despesas de comercialização diferidas                                     (90)                                           124  

    OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS                                 5.999                                         5.185  

 
Outras receitas operacionais                               16.151                                       13.938  

 
Outras despesas operacionais                             (10.152)                                      (8.753) 

    RESULTADO COM OPERAÇOES DE RESSEGUROS                                     (77)                                              66  

 
Receita com Resseguros                                     484                                            726  

 
Despesas com Resseguros                                   (561)                                          (660) 

    DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                   (8.625)                                      (7.266) 

    DESPESAS COM TRIBUTOS                                                      (1.476)                                      (1.309) 

    RESULTADO FINANCEIRO                                                             906                                               88  

 
Receitas financeiras                                                   2.609                                         1.304  

 
Despesas financeiras                                                  (1.703)                                      (1.216) 

    RESULTADO OPERACIONAL                                 1.824                                         1.214  

    RESULTADO PATRIMONIAL                                       31                                               33  
RESULTADO NÃO CORRENTE                                     145                                            121  

    RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS                                  2.000                                         1.368  

 
Imposto de renda                                   (526)                                          (340) 

 
Contribuição social                                   (324)                                          (213) 

    LUCRO LÍQUIDO                                 1.150                                            815  

 
JCP                                        -                                              290  

LUCRO LÍQUIDO                                 1.150                                         1.105  

    QUANTIDADE DE AÇÕES                         9.931.294                                 8.176.224  
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO                                 0,116                                         0,135  

    
 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

Curitiba - Pr 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 
 (Em milhares de R$) 

         

ESPECIFICAÇÕES 
CAPITAL 
SOCIAL 

AUMENTO DE 
CAPITAL   (EM 
APROVAÇÃO) 

RESERVAS 
DE 

CAPITAL 

RESERVAS DE 
REAVALIAÇÃO 

RESERVAS DE LUCROS 
LUCROS 

ACUMULADOS 
TOTAL  

 Legal   Estatutária  

         PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 01 DE JANEIRO DE 
2013 

           .357  -    
                     

-    
242  235  3.379  -    12.213  

                  

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO 

                

Realização por 
Depreciação 

       (7)     10  3  

                  

LUCRO LÍQUIDO DO 
SEMESTRE 

            1.105  1.105  

  Juros Sobre Capital 
Próprio 

             (290)  (290) 

                  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 30 DE JUNHO DE 2013 

8.357  -    -    235  235  3.379  825  13.031  

 
        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 01 DE JANEIRO DE 
2014 

11.971  -    -    229  185  2.647  -    15.032  

                  

Aumento de Capital por 
Subscrição de Ações (em 
aprovação) 

  2.563  7.437          10.000  

                  

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO 

                

Realização por 
Depreciação 

       (26)     10   (16) 

                  

LUCRO LÍQUIDO DO 
SEMESTRE 

            1.150  1.150  

                  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 30 DE JUNHO DE 2014 

11.971  2.563  7.437  203  185  2.647  1.160  26.166  

         (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

Curitiba - Pr 

   DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 
2013 

 (Em milhares de R$) 

      

      

  30/06/14 30/06/13 
      

LUCRO LÍQUIDO    1.150 1.105 

  Outros Resultados Abrangentes  
  

  Realização de Reserva de Reavaliação - Nota 5 10 10 

      

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 1.160 1.115 

      

RESULTADO ABRANGENTE ATRIBUIDOS AOS ACIONISTAS  1.160 1.115 

 

    

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)     
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 - MÉTODO INDIRETO 

(Em milhares de R$) 

    
  

  

    30/06/14 
 

31/12/13 

ATIVIDADES OPERACIONAIS   
   Lucro líquido do período                   1.150  

 
                3.695  

 
  

   Ajustes para:   
   Depreciação e amortização                      131  

 
                   272  

Amortização de ativos intangíveis                           1  
 

                       -    

Perda na alienação do imobilizado                           7  
 

                       -    

Lucro ajustado                   1.289  
 

                3.967  

 
  

   Variação nas contas patrimoniais:   
   Ativos financeiros               (18.051) 

 
              (8.073) 

Créditos das operações de seguros,  incluindo ativos oriundos de contratos de seguro                      (121) 
 

                      31  

Ativos de resseguro                     (115) 
 

                  (265) 

Outros créditos operacionais                      225  
 

              (1.493) 

Créditos fiscais e Previdenciários                         (6) 
 

                       -    

Despesas antecipadas                       (49) 
 

                        1  

Outros ativos                         (5) 
 

                    (24) 

Depósitos judiciais e fiscais                      109  
 

                   113  

Fornecedores e outras contas a pagar                         97  
 

                1.487  

Empréstimos e financiamentos                           -    
 

                  (116) 

Impostos e contribuições                     (512) 
 

                      57  

Débitos de operações com seguros e resseguros                     (143) 
 

                   543  

Depósitos de terceiros                         (5) 
 

                        7  

Provisões técnicas                   7.011  
 

                4.483  

Provisões judiciais                         61  
 

                      68  

Caixa Líquido Consumido / Gerado nas Atividades Operacionais               (10.215) 
 

                   786  

 
  

   ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   
   Aumento de Capital                 10.000  

 
                       -    

Aquisição de imobilizado                     (144) 
 

                    (94) 

Venda do imobilizado                         32  
 

                   116  

Aquisição de investimentos                       (52) 
 

                    (39) 

Aquisição de intangível                       (12) 
 

                      (6) 

Caixa Líquido Gerado / Consumido nas Atividades de Investimento                   9.824                        (23) 

 
  

   ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
   Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos                          -    

 
                  (725) 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos                          -                        (725) 

 
  

   REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO                     (391)                         38  

 
  

   Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período                   1.090  
 

                1.052  

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período                      699  
 

                1.090  

 
  

   (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)   
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS  - DVA DOS SEMESTRES FINDOS EM JUNHO DE 2014 E 2013  

      (Em milhares de R$)   
    

 
  

 
30/06/14 30/06/13 

 

    RECEITAS                  43.240                   40.291  
  Receitas com operações de seguros                  25.888                   25.206  
  Provisão para devedores duvidosos  (constituição/reversão)                            5                           (2) 
  Rendas com taxas de emissão de apólices                    1.019                        993  
  Outras receitas operacionais                  16.297                   14.060  
  Receitas não correntes                          30                           33  
  Receitas previdência complementar                            1                             1  
 

    VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS                      (248)                      (774) 
  Operações de seguros                      (248)                      (774) 
 

    RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL                  42.992                   39.517  
 

    SINISTROS                (19.440)                (18.617) 
  Sinistros retidos                (15.902)                (14.771) 
  Variação da provisão de sinistro ocorridos e não avisados                  (3.538)                  (3.846) 
 

    INSUMOS                (16.913)                (14.686) 
  Materiais, energia e outros                (14.061)                (11.484) 
  Serviços de terceiros e comissões                  (2.762)                  (3.326) 
  Variação das despesas de comercialização diferida                        (90)                       124  
     VALOR ADICIONADO BRUTO                     6.639                     6.214  
     RETENÇÕES                       132                        142  
  Depreciação e amortização                       132                        142  
 

    VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE                     6.507                     6.072  
     VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA                    2.532                     1.369  
  Receitas financeiras                    2.609                     1.304  
  Resseguro                        (77)                          65  
     VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR                     9.039                     7.441  
     DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO                    9.039                     7.441  
 Pessoal 

     Remuneração direta                    4.508                     3.459  
   Benefícios                       746                        759  
   FGTS                       181                        154  
 Impostos, taxas e contribuições 

     Federais                    2.309                     1.843  
   Estaduais                            1                             3  
   Municipais                          15                           15  
 Remuneração do capital de terceiros 

     Juros                          26                           17  
   Alugueis                       103                           86  
 Remuneração do capital próprio 

     Juros sobre o capital próprio                           -                          290  
   Lucros retidos                    1.150                        815  
     (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
Nilo Cairo, 171 - Curitiba - PR - CNPJ 42.516.278/0001-66 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 e 2013. 
(Em milhares de reais) 

 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A Seguradora tem seu domicílio na Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Nilo Cairo, nº 

171. Está autorizada a operar em seguros do ramo vida e previdência, conforme 

Portaria nº 67 de 03 de fevereiro de 1993, do Ministério de Estado da Fazenda e 

Portaria SUSEP nº 2.407/2007. A Seguradora é integrante do consórcio DPVAT.  Tem 

como acionista a Extraseg Participações S A e Ohio do Brasil Participações Ltda que 

possui 100% de suas ações ordinárias, sem valor nominal. As demonstrações contábeis 

da Companhia referem-se a uma entidade individual.  Em 28 de agosto de 2014 as 

demonstrações contábeis foram concluídas pelo Conselho de Administração e 

aprovadas para publicação a partir dessa data. A empresa está autorizada a operar nas 

seguintes regiões: 3ª (PE, RN, PB, AL), 4ª (SE, BA), 5ª (GO, DF, TO, MT, MS) e 8ª (PR, SC, 

RS). A empresa protocolou junto a SUSEP solicitação para operar em todo o território 

nacional (processo nº 15414.001834/2014-51 com prévia autorização). 

 

NOTA 2 - REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA 

Em junho de 2014 os acionistas da Centauro Vida e Previdência S A firmaram acordo 

de transferência do controle acionário ficando a Extraseg Participações S A detentora 

de 4.965.647 ações da Centauro e Ohio do Brasil Participações Ltda detentora de 

4.965.647 ações representando individualmente 50%  das ações da Centauro Vida e 

Previdência S A, com controle compartilhado. O processo encontra-se com prévia de 

aprovação pela SUSEP. A participação societária da Centauro, antes e depois da 

reestruturação, encontram-se descritas na Nota 5. 

 

NOTA 3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas emanadas da Lei 

das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, sendo adotadas em 31 de dezembro de 

2008 as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/2008 

(convertida na Lei nº 11.941/09), bem como as normas expedidas pelo 
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Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), que estão sendo aplicados de maneira uniforme em 2014. A Administração da 

Companhia optou por apresentar como informação suplementar, a demonstração do 

valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, por 

entender que essas informações proporcionam uma análise adicional das 

demonstrações contábeis.    Estão sendo também apresentados segundo critérios 

estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 483/2014. Em 14 

de maio de 2014, foi publicada a Lei no 12.973/14, que converteu a Medida Provisória 

nº 627. Essa Lei altera a Legislação Tributária Federal relativa ao Imposto de Renda das 

Pessoas Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à 

Contribuição para o PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS.  Destacamos os principais assuntos que a Lei no 12.973/14 dispõe: A 

revogação do Regime Tributário de Transição (RTT), disciplinando os ajustes 

decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos em razão da 

convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais; a tributação 

da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial 

decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por  controladas e 

coligadas; e o parcelamento especial de Contribuição para o PIS/PASEP e para a 

COFINS. 

A referida Lei ainda será regulamentada, entretanto, em nossa avaliação, não haverá 

impactos futuros relevantes em nossas Demonstrações Contábeis, assim a 

administração não irá adotar seus efeitos antecipadamente. 

As demonstrações contábeis intermediárias estão apresentadas em Real, que é a 

moeda funcional e de apresentação da Companhia. As informações estão expressas 

em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais próximo quando 

indicado. 

 

NOTA 4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

(a)    Caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalente de caixa são representados por disponibilidades em 
moeda nacional, cujo vencimento das operações na data da efetiva 
aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, que são utilizados pela Seguradora para 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 

 

(b)    Aplicações financeiras 
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Em conformidade com as normas vigentes, os títulos e valores mobiliários 
são classificados, de acordo com a intenção de sua negociação, em duas 
categorias específicas, quando aplicável, e atendendo aos seguintes critérios 
de contabilização: 

 

(i) Títulos para negociação 
São adquiridos com o propósito de serem negociados freqüentemente e de 
forma ativa, são avaliados pelo valor de mercado e classificados no ativo 
circulante; os ganhos e as perdas realizados e não realizados com esses 
títulos são reconhecidos na demonstração do resultado. 

 

(ii) Títulos mantidos até o vencimento 
Aqueles para os quais a administração possui a intenção e a capacidade 
financeira de manter até o vencimento, são contabilizados ao custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é 
definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de 
venda desses títulos. 

Os títulos classificados como “para negociação” são registrados pelo valor de 
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço e 
ajustados pelo seu valor de mercado. Os títulos mantidos até o vencimento 
são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos 
classificados como “para negociação” são contabilizados em contrapartida 
ao resultado. 

 

(c)    Recebíveis 
São ativos financeiros representados por prêmios a receber e demais contas 
a receber que são mensurados inicialmente pelo valor justo, acrescidos dos 
custos das transações.  

Após o reconhecimento inicial, esses ativos financeiros são mensurados pelo 
custo amortizado, ajustados quando aplicável, por redução ao valor 
recuperável.     

A redução ao valor recuperável é calculada pela administração para cobrir as 
perdas esperadas na realização dos créditos, apurados com base na 
totalidade dos prêmios vencidos acima de 60 dias e não liquidados, as 
cessões de prêmios, comissões e impostos sobre operações financeiras (IOF) 
de acordo com metodologia própria. 
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(d)    Redução ao Valor Recuperável de Ativos (impairment) 
A Seguradora avalia periodicamente se há evidencias objetivas de que 
determinados ativos classificados na categoria de empréstimos e recebíveis, 
ativos financeiros ou grupo de ativos financeiros estejam deteriorados. Caso 
um empréstimo e recebíveis for considerado deteriorado a Seguradora 
registra a perda no resultado do período se houver evidencias objetivas de 
que (i) há tendência históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo 
de recuperação e dos valores de perdas incorridas e/ou (ii) qualquer fator 
que reflita  o julgamento da administração quanto as condições econômicas 
e de créditos atuais, mesmo sendo menores que as tendências históricas. 
Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos são 
incorridos somente se há evidencia objetiva de impairment, tais como; (i) 
desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros 
reconhecida publicamente pelo mercado, (ii) descontinuidade da operação 
da atividade em que a Seguradora investiu. Especificamente para os títulos 
classificados como disponível para venda, o prejuízo cumulativo – medido 
como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos 
qualquer prejuízo por impairment sobre o ativo financeiro reconhecido 
anteriormente no resultado – será retirado do patrimônio e reconhecido na 
demonstração do resultado. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor liquido é reportado no balanço patrimonial quando há num direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há intenção de 
liquidá-los numa base liquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 

 

(e)    Investimentos 
Os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, ajustado ao seu 
valor de provável realização, mediante constituição de provisão para 
desvalorização. A Companhia possui investimento na Seguradora Líder dos 
Consórcios Do Seguro DPVAT S.A.  e Sistema de Cooperativas de Crédito do 
Brasil – SICOOB.     

 

(f)    Imobilizado de Uso 
Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação 
acumulada. Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens 
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações 
que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Os 
imóveis foram reavaliados de forma compulsória em 1998 por força das 
disposições das Circulares SUSEP nº 7/1997 e 50/1998, vigentes à época da 
reavaliação. 

As depreciações são calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil 
– econômica estimada dos bens sobre o custo corrigido. 
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(g)    Intangível 
Os gastos diretamente associados a softwares que gerarão benefícios 
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos 
como ativos intangíveis. Os gastos associados à manutenção de softwares 
são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. 

Os gastos com softwares e marcas e patentes são reconhecidos como ativos 
e serão amortizados em 5 (cinco) anos usando-se o método linear, com base 
em taxas que levam em consideração o prazo de vida útil-econômica destes 
bens. 

 

(h)    Redução ao valor recuperável do ativo do imobilizado e 
intangível 

No final de cada exercício, a Seguradora revisa o valor contábil de seus ativos 
tangíveis e intangíveis com vida útil determinados para verificar se há 
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução do 
valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo 
é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se 
houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um 
ativo individualmente, calcula-se o montante recuperável da unidade 
geradora de caixa à qual pertence o ativo.  Na avaliação do valor em uso, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela 
taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de 
mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o 
qual a estimativa de fluxo de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante 
recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor 
que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de 
caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. A reversão da perda 
por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no 
resultado.  

 

(i)    Provisões técnicas - seguros e resseguros 
A regulamentação vigente que instituiu regras e procedimentos para a 
constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar é a Resolução CNSP nº 281/2013 e 
alterações posteriores. 

(i)    A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) são reconhecidos em 
resultado de acordo com o prazo de vigência do seguro, pelo 
princípio da competência, por meio de constituição e reversão da 
provisão. 
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(ii)    A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída com base na 
estimativa de pagamentos prováveis, determinada com base nas 
notificações de sinistros avisados administrativos e judiciais. 

(iii)    A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é 
constituída com base em metodologia própria e leva em 
consideração a experiência da Seguradora. 

(iv)    A Provisão de despesas administrativas (PDA) decorrentes das 
operações de seguros do ramo DPVAT,  é contabilizada com base 
nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A. 

(v)    A Provisão de despesas relacionadas (PDR) é constituída com base 
em metodologia própria e leva em consideração a experiência da 
Seguradora. 

 

(j)    Classificação de contrato de seguro 
O CPC 11 define as características que um contrato deve atender para ser 
definido como um “contrato de seguro”. Contrato de seguro e um contrato 
em que a Seguradora aceita um risco de seguro significativo do segurado, 
aceitando compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, 
especifico e adverso. A administração da Seguradora procedeu a análise de 
seus negócios para determinar que suas operações caracterizam-se como 
“contrato de seguro”. Nessa análise, foram considerados os preceitos 
contidos no CPC 11 e as orientações estabelecidas pela SUSEP.    

 

(k)    Demais passivos - circulante e não circulante 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridos até a data do balanço. 

 

(l)    Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e 
previdenciárias 

O reconhecimento e mensuração e a divulgação das contingências ativas e 
passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com as normas 
vigentes. 

(i)    Ativos contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto 
quando a Administração possui total controle da situação ou quando 
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não 
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente 
certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por 
recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos 
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contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados 
em notas explicativas, quando aplicável. 

(ii)    Passivos contingentes – são constituídos levando em conta a opinião 
dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com 
processos anteriores, complexidade e no posicionamento de nossos 
tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionará uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações. Quando os montantes envolvidos forem mensurados 
com suficiente segurança, os passivos contingentes classificados 
como perda possível não serão reconhecidos contabilmente, 
devendo ser apenas divulgados em nota explicativa. Quando 
individualmente relevantes e os classificados como remotos não 
requerem provisão e divulgação. 

 

(m)    Obrigações legais – fiscais e previdenciárias 
Decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações tributárias cujo 
objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que, 
independe da avaliação a cerca da probabilidade de sucesso, têm os seus 
montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. 

  

(n)    Apuração do resultado 
O resultado é apurado pelo regime de competência observando-se o critério 
“pro - rata” dia e por estimativa para receita de prêmios, nos casos em que o 
risco coberto só é conhecido após o decurso do período de cobertura.  Os 
prêmios de seguros e cosseguros, e comissões, deduzidos dos prêmios 
cedidos em cosseguros e resseguros e comissões correspondentes, são 
apropriados ao resultado quando da emissão das respectivas apólices e 
faturas de seguros e apropriados em bases lineares no decorrer do prazo de 
vigência das apólices, por meio da constituição e reversão da provisão de 
prêmios não ganhos e das despesas de comercialização diferidas. 

As receitas e despesas decorrentes de operações de seguro do ramo DPVAT 
são contabilizadas com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

 

(o)    Estimativas contábeis 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem ajustes a valor 
de mercado dos títulos e valores mobiliários, provisão para riscos de crédito, 
imposto de renda e contribuição social diferidos, provisão para 
desvalorização, provisões técnicas e provisões para 
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contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá ser efetuada por valores diferentes das estimativas em razão de 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Seguradora 
revisa essas estimativas e premissas periodicamente. 

 

(p)    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 tributável excedente a R$ 240, e 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. O imposto corrente é 
reconhecido 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 balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a 
pagar com relação aos exercícios anteriores. 

 

(q)    Consórcio DPVAT 
As operações do Consórcio DPVAT, são registradas conforme informados 
pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

 

(r)    Benefícios a empregados 
A Seguradora contribui para um plano de previdência privada complementar 
para seus colaboradores na modalidade de Plano Gerador de Benefício Livre 
– PGBL.  O PGBL é um plano previdenciário do tipo de contribuição variável 
que permite acumular recursos financeiros ao longo da carreira profissional 
do participante mediante contribuições pagas pela empresa patrocinadora e 
pelo colaborador, sendo os recursos investidos em um Fundo de 
Investimento Exclusivo (FIE). A contribuição a cargo do colaborador pode ser 
feita na modalidade de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL ou Vida 
Gerador de Benefício Livre – VGBL.  

A contribuição para os planos de previdência (PGBL/VGBL) no semestre de 
2014 foi de R$ 87 (R$ 88 em 2013). Além desse benefício a Seguradora 
oferece aos seus funcionários e administradores seguro saúde, seguro de 
vida e acidentes pessoais. 

 

(s)    Gerenciamento de Riscos 
 

(i) Governança dos riscos 
O modelo de governança de riscos corporativos adotado pela 
Companhia envolve estrutura de Comitês que, em conjunto, 
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contam com a participação dos diretores, gerentes e supervisores das 
diversas áreas da Companhia. Atualmente esta estrutura é composta dos 
seguintes órgãos: Comitê de Risco, Comitê Financeiro e Comitê de 
Tecnologia.  Por princípio e observância das melhores práticas da 
governança corporativa  a estrutura   contemplam nos seguintes aspectos de 
riscos envolvidos nos negócios, estrutura operacional, risco operacional, de 
crédito e de liquidez. 

 

(ii) Processo de gestão de riscos 
A Companhia considera o gerenciamento de riscos e de capital como um dos 
valores principais para o processo de tomada de decisão. O processo de 
gestão de riscos envolve fluxo contínuo de informações, obedecendo as 
etapas de identificação do risco, análise dos riscos, ações de mitigação e 
encaminhamentos para discussão e deliberação no Comitê de Risco. As 
decisões são tomadas de forma colegiada nos escalões competentes. 

O acompanhamento é realizado pela área de gestão de risco, avaliando o 
cumprimento das deliberações e seus impactos na Companhia, 
comunicando a situação dessas ações ao fórum competente (Comitê de 
Risco).  

A Auditoria interna é responsável por analisar e emitir relatórios periódicos 
sobre os processos e riscos da Companhia. Os pontos identificados pela 
auditoria poderão gerar ações administrativas e gerenciais, para tratamento 
das causas e efeitos de cada risco observado, correções e melhoria de 
processos. 

 

(iii) Risco de crédito 
O risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação 
financeira não cumprir ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas 
obrigações contratuais, podendo gerar assim alguma perda para a 
Companhia. O risco de crédito incluem o risco decorrente da insolvência ou 
falta de liquidez do ressegurador, segurados, emissores de ativos 
financeiros, bem como os riscos de confiabilidade devido às perdas 
decorrentes da deficiência de crédito dos devedores. A carteira de 
investimentos de renda fixa é predominantemente composta por títulos 
públicos e títulos privados de primeira linha. A política de investimento 
define limites com relação a classes de rating mínimo e os riscos de 
concentração. O gerenciamento do risco de crédito inclui monitoramento de 
exposição ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às 
classificações de crédito por companhias avaliadores de risco, tais como Fitc 
Ratings, Standard & Poor,s, Moody,s entre outros. Os ativos classificados na 
categoria “sem rating” compreendem substancialmente valores a serem 
recebidos de estipulantes que não possuem rating de crédito individuais. 
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Qualidade do crédito dos ativos financeiros 

  
Rating 30/06/14 31/12/13 

Disponível 
  

699 1.090 

Disponibilidade em caixa 
  

                   17                     17  

HSBC Bank Do Brasil S A * A-3                    71                   130  

Sicoob Curitiba  *** F2 (bra)                  505                   625  

Blucredi *** F2 (bra)                  104                   316  

Credialves *** F2 (bra)                      2                       2  

Total Disponível 
  

699 
 

1.090 
 
Aplicações DPVAT 

  
34.800 28.314 

Banco Do Brasil S.A  * A-3               9.253                7.871  

Bradesco * A-3               9.247                7.839  

Caixa Economica Federal * A-2               2.379                1.692  

Icatu ** MQ2               1.713                1.218  

Mapfre * BBB+               2.262                1.022  

Safra * A-3               1.126                   826  

Itau * A-3               8.820                7.846  

     Aplicações 
  

28.254 16.689 

HSBC Bank Do Brasil S A * A-3               1.182                1.881  

Banco Santander * A-3               3.848                3.271  

Itau * A-3               2.719                2.970  

Bic * B                  816                      -    

Barigui *** F2 (bra)                  791                   685  

Letras Financeiras - Btg Pactual * A-3               3.119                1.054  

Letras Financeiras - Bmbr * A-3               3.013                      -    

Letras Financeiras Do Tesouro AAA               8.188                5.413  

Letras Do Tesouro Nacional AAA               4.578                1.415  

    Total das Aplicações 
 

63.054 45.003 
 
* Standard & Poors  

    ** Moody's 
    ***  Fitch Ratings 
     

A Administração classificou os títulos públicos na categoria de rating AAA uma vez que a contraparte é o governo 

federal. 

(iv) Risco de Liquidez 
Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez está relacionado tanto com a 
incapacidade de a companhia saldar seus compromissos, quanto aos 
sacrifícios ocasionados na transformação de um ativo em caixa necessário 
para quitar uma obrigação. O gerenciamento do risco de liquidez é realizado 
através da gestão de ativos e passivos considerando principalmente os 
vencimentos e a estrutura de classes dos passivos, em comparação com os 
ativos.  A carteira de investimentos da Companhia segue a política de 
investimentos, a qual determina que ao menos 10% dos ativos da carteira de 
investimentos estejam alocados em ativos de liquidez imediata, visando a 
manutenção da liquidez em níveis mínimos necessários para o pagamento 
das obrigações da Companhia sob qualquer circunstância. O 
objetivo é equilibrar a liquidez com a otimização da 
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rentabilidade dos ativos e manutenção dos riscos de mercado e de crédito 
adequados à atividade da Companhia . 

A gestão dos ativos e passivos permite apontar com antecedência possíveis 
necessidades na alteração das políticas da Companhia, quer por alteração 
das regras de liquidez, na mudança das políticas de crédito ou até mesmo 
pela indicação de novos aportes de capital. A tabela a seguir apresenta todos 
os ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia classificados 
segundo o fluxo contratual de caixa não descontado. Os passivos de seguros 
estão alocados no tempo segundo a melhor expectativa quanto à data de 
liquidação destas obrigações, levando em consideração o histórico de 
liquidação de sinistros passados e o período de expiração do risco dos 
contratos de seguro. 

 

Ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado 

0 - 3 
meses 

3 - 6 
meses 

6 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

1 - 3   
anos 

Acim
a de 3 
anos 

Total 

Quotas de fundos de investimento – exclusivos 
DPVAT              

34.797                    
             

-    
           -               -    -    -    34.797  

Quotas de outros fundos de investimento             3                      
             

-    
           -               -    -    -    3 

Ativos Financeiros mantidos até o vencimento 
       

Titulo de renda fixa públicos 2.259  
             

-    
1.311             -    5.240  3.956  12.766  

Titulo de renda fixa privados      887  
             

-    
3.065  3.041  7.691  13  14.697  

Outras Aplicações - Letras de Cambio      327  
             

-    
314  150  -    -    791  

Créditos das operações com seguros e resseguros  
       

Prêmios a receber de segurados       844  12  -              -    -    -    856  

Valores a receber resseguradoras      190  13             -               -    -    -    203  

Outros créditos operacionais 3.774  
             

-    
           -               -    -    -    3.774  

Ativos de resseguros - Provisões Técnicas        19  14  10  53            -  -  96  

Caixa e equivalente de caixa      699  
             

-    
           -               -    -    -    699  

Total dos ativos financeiros 43.799  39  4.700  3.244  12.931  3.969  68.682  

   Provisões Técnicas – Pessoas 2.525  1.151 1.001  1.334  1.279  392   7.682   

   Provisões Técnicas – Danos 34.789  -                                               - - -        -  34.789  

Passivos Financeiros 
       

   Contas a pagar   2.985  205  504  -    -    -    3.694  

   Débitos das operações com seguros e resseguros      791  4  -  -    -    -    795  

   Depósitos de terceiros           3  -               -    -    -    -    3  

Total dos passivos financeiros 41.093  1.360 1.505  1.334  
1.279  

392 46.963 

 

(v) Risco de mercado  
O risco de mercado pode ser entendido como o risco associado a alterações 
nos preços de mercado, em virtude da volatilidade de fatores 
como taxa de juros, índices de preços (inflação), renda 
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variável e derivativos. Nessa linha, o objetivo do gerenciamento de risco de 
mercado é administrar e controlar as exposições a riscos de mercado, 
buscando otimizar o retorno dos investimentos, dentro de limites de risco 
aceitáveis pela Companhia.  

 

Análise de Sensibilidade das Aplicações Financeiras 

A carteira de investimento (não incluso a posição correspondente à 
participação no consórcio do DPVAT) totalizava R$28.233 em 30/06/2014. 
Desse montante, cerca de R$26.864 (95% da carteira) estão classificados 
como mantidos até o vencimento, ou seja, em caso de alterações nas taxas 
de juros, os efeitos não seriam reconhecidos no resultado. Além disso, dos 
valores marcados na curva, apenas R$ 4.537 se referem a investimentos em 
títulos pré-fixados (LTN), sendo os demais representados por títulos pós-
fixados.  

A principal metodologia empregada pela Companhia para gerenciamento do 
risco de mercado se baseia no cálculo do VaR (Value at Risk) paramétrico, 
considerando 99% de confiança e um horizonte de tempo de 21 dias. Em 
30/06/2014, o VaR foi de 0,0024%, por conta da concentração da carteira 
em títulos pós-fixados, atrelados a Selic e CDI, e da maioria dos ativos 
estarem registrados como mantidos até o vencimento (marcação na curva).  

Além do VaR, a Companhia faz uso do DV01 (dolar –value for one basis 
point), métrica amplamente utilizada para o mercado de renda fixa como 
medida de sensibilidade do preço de um título em relação à variação de 
0,01% ou 1 basis point na taxa de juros. No entanto, como a exposição em 
30/06/2014 a taxas pré-fixadas ou cupom de IPCA referente a títulos 
marcados a mercado era inferior a R$ 100,00 reais, não se fez necessário 
maiores análises. 

 

(vi) Risco operacional 
O risco operacional é representado pela perda resultante de processos 
internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos e de eventos externos. 
Essa definição inclui o Risco Legal, mas exclui o Risco Estratégico e o Risco de 
Imagem. No gerenciamento do risco operacional a Companhia aborda  o  
gerenciamento  do  risco  operacional  num  processo  de  aprimoramento  
contínuo,  visando acompanhar a evolução dinâmica dos negócios e 
minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a qualidade 
deste gerenciamento.  O processo de Governança Corporativa para 
gerenciamento do risco inclui a gestão do risco operacional onde são 
identificados, mitigados e estabelecidos ações de correção.  O 
acompanhamento é realizado pelo Comitê com reunião trimestral. 

 



 
 

24 
 

(t)    Estratégia de resseguro 
A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o 
propósito de limitar sua perda potencial, por meio da diversificação de 
riscos. Os passivos relacionados às operações de resseguros são 
apresentados brutos de suas respectivas recuperações, as quais encontram-
se registradas no ativo, uma vez que a existência do contrato não exime as 
obrigações da Companhia para com os segurados. Os contratos de resseguro 
firmados consideram condições proporcionais e não proporcionais de forma 
a reduzir a exposição à riscos isolados, além de termos facultativos para 
determinadas circunstâncias. Os contratos são firmados com ressegurador 
local, com rating de classificação de risco A-. Desta forma, a Administração 
entende que os riscos de perdas são reduzidos. No caso de serem 
identificados indícios de que os valores não serão realizados pelos 
montantes registrados, estes ativos são ajustados ao seu valor recuperável. 

 

(u)    Casamento de ativos e passivos 
Um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos é o encontro dos 
fluxos de caixa dos ativos e passivos. Os investimentos financeiros são 
gerenciados ativamente com uma abordagem de balanceamento entre 
qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento.  O principal 
objetivo do processo de investimento é otimizar a relação entre taxa, risco e 
retorno, alinhando os investimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para 
tanto, são utilizados estratégicas que levam em consideração os níveis de 
risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de 
concentração de ativos por emissor e risco de crédito.  As estimativas 
utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o 
pagamento de indenizações são periodicamente revisadas.   Essas 
estimativas são inerentes subjetivas e podem impactar diretamente na 
capacidade em manter o balanceamento de ativos e passivos. 

O monitoramento da carteira de contratos de seguros permite o 
acompanhamento e a adequação das tarifas praticadas bem como avaliar a 
eventual necessidade de alterações. São consideradas, também, outras 
ferramentas de monitoramento como a análise de sensibilidade e 
verificação de algoritmo e alertas dos sistemas corporativos (de subscrição, 
emissão e sinistros) e casamento de ativos e passivos. Além disso, o Teste de 
Adequação do passivo (TAP)  é realizado semestralmente como objetivo de 
averiguar a adequação do montante registrado contabilmente a título de 
provisões técnicas, considerando as premissas mínimas determinadas pela 
SUSEP. 



 
 

25 
 

NOTA 5 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

Posição acionária antes da reestruturação societária, conforme 45ª Assembléia Geral 

Extraordinária datada de 06/06/14.  

Acionista Quantidade de ações % 

Ana Carolina Ferraz de Campos Bolduan 2.044.055 25,00 

Ana Paula De Macedo Ferraz De Campos 2.044.055 25,00 

Ricardo José Iglesias Teixeira 1.238.704 15,15 

Maria Carmen Iglesias Teixeira 1.202.384 14,71 

Ileana Maria Iglesias Teixeira Moura 1.008.534 12,33 

Paulo Peretti Iglesias 258.296 3,16 

Sencler José Pizzatto 202.362 2,48 

Outros sócios 177.834 2,17 

T o t a l 8.176.224 100,00 

 

Posição acionária após a reestruturação societária 

Acionista Quantidade % 

Extraseg Participações S A  4.965.647 50,00 

Ohio Do Brasil Participações Ltda 4.965.647 50,00 

T o t a l 9.931.294 100,00 

 

NOTA 6 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

(a)    Resumo da Classificação das aplicações financeiras – posição 
patrimonial:   

  
 30/06/14 % 

 
31/12/13 % 

Títulos disponíveis para negociação  34.800 100 
 

     28.317 100   

 
Fundo de investimento – Quotas de fundo DPVAT  34.797 100           28.314   100    

 
Fundo de investimento                                      3 - 

 
3 - 

Títulos mantidos até o vencimento  28.254 100 
 

     16.686  100 

 
Certificado de depósito bancário (CDB)  8.565 30                  8.118 49 

 
Letras financeiras do tesouro ( LFT)  8.188 29                   5.413    32    

 
Letras do tesouro nacional (LTN)  4.578 16 

 
1.415 9 

 
Letras financeiras   6.132 22 

 
1.054 6 

 
Títulos de câmbio  791 3 

 
686 4 

Total  63.054 100 
 

    45.003  100  

 

(b)    Composição das aplicações financeiras por prazo e por título 
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e 
por título, incluindo os títulos que compõem as carteiras dos fundos de 
investimento. Os títulos classificados como “para negociação” estão 
apresentados no ativo circulante independentemente dos 
prazos de vencimento. Os títulos que pertencem aos 
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fundos de investimento aberto foram considerados com base no percentual 
de participação da Seguradora nos fundos. O valor 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 privados têm seu valor atualizado de acordo com os índices pactuados 
com a instituição financeira e se aproximam ao seu valor de mercado. Os 
títulos de renda fixa público tiveram seu valor obtido a partir das tabelas de 
referência divulgada pela Banco Central do Brasil.   

 

(c)    Composição das aplicações financeiras por prazo e por título. 
30/06/2014 

                                  0 - 3 meses 
6 - 9 

meses 
9 - 12 
meses 

1 - 3   
anos 

Acima 
de 3 
anos 

Total 
Contábíl 

Valor 
justo 

Ajuste 
a valor 
justo 

Ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado 

34.800 - - - - 34.800 34.800      - 

Quotas de fundos de investimento - exclusivos  34.797 - - - - 34.797 34797 - 

Quotas de outros fundos de investimento 3 - - - - 3 3 - 

 Ativos financeiros mantidos até o vencimento  3.473 4.690 3.191 12.931 3.969 28.254 28.254 60 

 Titulo de renda fixa públicos  2.259 1.311 -    5.240 3.956 12.766 12.706 60 

 Titulo de renda fixa privados  887 3.065 3.041 7.691 13 14.697 14697 - 

 Outras Aplicações - Letras de Cambio  327 314 150 - - 791 791 - 

 Total  38.273 4.690 3.191 12.931 3.969 63.054 63.054 60 

 
         31/12/2013 

                                  
0 - 3 

meses 
3 - 6 

meses 
6 - 9 

meses 
9 - 12 
meses 

1 - 3   
anos 

Acima 
de 3 
anos 

Total 
Contábil 

Valor 
justo 

Ajuste 
a valor 
justo 

Ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado 

28.317 - - - - - 28.317 28.317 - 

Quotas de fundos de investimento - exclusivos  28.314 - - - - - 28.314 28.314 - 

Quotas de outros fundos de investimento 3 - - - - - 3 3 - 

 Ativos financeiros mantidos até o vencimento  1.143 861 3.304 - 9.980 1.398 16.686 16.686 - 

 Titulo de renda fixa públicos    -  - 2.151 - 3.293 1.384 6.828 6.828 - 

 Titulo de renda fixa privados  873 756 844  -  6.687 13 9.173 9.173  -  

 Outras Aplicações - Letras de Cambio  271 105 310           -  - - 686 686           -  

 Total  29.460 861 3.305 -  9.980 1.397 45.003 45.003 -  
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(d)    Títulos e valores mobiliários, percentual classificado em cada 
categoria e taxas de juros contratadas.  

  
30/06/2014 

 

30/06/2013 

 
Título Classe 

Taxa de juros 
Contratada % 

Custo mais 
rendimentos 

% 
Taxa de juros 
Contratada % 

Custo mais 
rendimentos 

% 

CDB BIC 
BANCO 

Títulos privados de renda 
fixa 

109% CDI 816 3% - - - 

CDB HSBC 
Títulos privados de renda 
fixa 

100% CDI 1.167 4% 100% CDI 1.865 11% 

CDB ITAÚ 
Títulos privados de renda 
fixa 

101,2% CDI 2.719 10% 101,2% CDI 2.971 18% 

CDB 
SANTANDER 

Títulos privados de renda 
fixa 

103% CDI 6.863 24% 103% CDI 3.271 20% 

CDB-HSBC 
Títulos privados de renda 
fixa 

93%  CDI 13 -          93% CDI  12 - 

LC BARIGUÍ 
Títulos privados de renda 
fixa 

110% CDI 791 3% 110% CDI 685 4% 

LF BTG 
Pactual 

Títulos privados de renda 
fixa 

106,75 % CDI 3.119 11% 106,75 % CDI  1.054 6% 

LFT 
Títulos públicos de renda 
fixa 

100% SELIC 8.188 29% 100% SELIC 5.413 32% 

LTN 
Títulos públicos de renda 
fixa 

9,42% a.a. 729 3% 9,42% a.a. 686 4% 

LTN 
Títulos públicos de renda 
fixa 

8,80% a.a. 811 3% 8,80% a.a. 729 4% 

LTN 
Títulos públicos de renda 
fixa 

13,05% a.a. 526 2%                -                      -    - 

LTN 
Títulos públicos de renda 
fixa 

11,55% a.a. 2.512 9% -                      -    - 

Fundo 
Investimento 

  

3 - - 3 - 

Total      28.257 100%   16.689 100% 

 

(e)    Quadro de movimentação das aplicações financeiras 

 
Mantidos até o vencimento 

 
Disponíveis para 

negociação    

 

Títulos Privados 
 

Títulos Públicos 
 

Fundos de 
Investimento Aberto  

Fundos de 
Investimento 

Exclusivo 
 

TOTAL 

 
30/06/14 31/12/13 

 
30/06/14 31/12/13 

 
30/06/14 31/12/13 

 
30/06/14 31/12/13 

 
30/06/14 31/12/13 

Saldo inicial        9.858        6.494          6.828        5.438                   2               25        28.314      24.972        45.003      36.929  

(+) Aplicações       7.150        4.862          5.499        2.374                    -                    -            6.442         4.898        19.091      12.133  

(-) Resgates       2.047        2.164    -        1.365                    -                 23           1.501         3.558           3.549         7.110  

(+) Rendimentos           527            666              439            382                    -                  -          1.542         2.003           2.509         3.051  

(=) Saldo Final     15.488        9.858  
 

    12.766        6.828  
 

               3                 2  
 

   34.797      28.314  
 

    63.054      45.003  
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(f)    Hierarquia do valor justo 
Compreendem: 

 Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados livres; 

 Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). 

 Nível 3 – Premissas, para o ativo, que não são baseados em dados 
observáveis de mercado (inputs não observáveis); 

 

   30/06/14  31/12/13 

     Nível 1 Nível 2  Nível 1 Nível 2 

Títulos disponíveis para negociação  34.797 3  28.314 3 

 Fundo de investimento – Quotas de fundo DPVAT  34.797 -           28.314 - 

  Fundo de investimento  - 3  - 3 

Títulos mantidos até o vencimento  12.766 15.488  6.828 9.858 

 Certificado de depósito bancário (CDB)  - 8.565              8.118 

 Letras financeiras do tesouro ( LFT)  8.188 -              5.413 - 

 Letras do tesouro nacional (LTN)  4.578 -  1.415 - 

 Letras financeiras   - 6.132  - 1.054 

 Títulos de câmbio  - 791  - 686 

Total  47.563 15.491  35.142 9.861 

 

NOTA 7 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES 

Prêmios a receber por ramo 

Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta líquido da 
redução ao valor recuperável. O período médio de parcelamento dos 
prêmios da Seguradora é de 30 dias. 

 
30/06/14 

 
31/12/13 

Ramos  
Prêmios a 

receber 

Provisão para 
riscos sobre 

créditos 

Prêmios a 
receber 
líquido 

 
Prêmios a 

receber 

Provisão 
para riscos 

sobre 
créditos 

Prêmios a 
receber 
líquido 

        Seguro Funeral                   48                       (0)                     47  
 

                    56                     -                    56  

Prestamista                 131                       (0)                   131  
 

                    25                     -                       25  

Acidentes Pessoais                 246                       (3)                   243  
 

                  253                     (7)                  246  

Doenças Graves                   35                       -                        35  
 

                    25                     -                       25  

Eventos Aleatórios                    -                       -                          -  
 

                      2                     -                         2  

Vida                 395                       (3)                   393  
 

                  433                     (5)                  428  

Total                 856                       (6)                   849  
 

                  794                   (12)                  782  

 

A provisão para riscos sobre prêmios a receber é calculada com base nos prêmios 

vencidos a mais de 60 dias. Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por 

meio do resultado é avaliado a cada data de balanço, para apurar perda no 

seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se 
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uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 

reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo 

nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira 

confiável, tal como dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor. A provisão 

para riscos de crédito de prêmios a receber é constituída com base em estudo técnico 

desenvolvido pela administração da Seguradora que leva em consideração o histórico 

de perdas incorridas e os riscos de inadimplência da carteira de clientes e segurados, 

dentre outros fatores, conforme permitido pela Circular SUSEP nº 483/2014.   

 

(a)    Prêmios vencidos e vincendos 
Itens 30/06/14 31/12/13 

VENCIDO   

Até 30 dias 89 73 

De 31 a 60 dias 12 15 

De 61 a 180 dias 6 12 

Total 107 100 

Itens 30/06/14 31/12/13 

VINCENDO   

Até 30 dias 676 645 

De 31 a 60 dias 43 24 

De 61 a 180 dias 30 25 

Total 749 694 

PDD  7 12 

Total 849 782 

 

(b)    Movimentação dos prêmios a receber  

 
30/06/14 31/12/13 

Saldo inicial                                   782                                  657  

Prêmios Emitidos                               8.299                             17.739  

IOF                                    32                                    70  

Cancelamentos                                  (86)                               (228) 

Recebimentos                             (8.183)                          (17.453) 

Reversão / constituição redução ao valor recuperável                                      5                                    (3) 

Saldo final                                  849                                  782  

 

(c)    Ressegurador 
Sinistros pagos e pendentes de recebimento do Ressegurador 

 30/06/14 31/12/13 
Prestamista 28 82 
Acidentes Pessoais 47 - 
Eventos Aleatórios 1 - 
Vida  127 55 
Total 203 137 
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NOTA 8 - OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 

Composição da carteira de outros créditos com operação e Níveis de Risco 

    30/06/14  31/12/13 

   Seguradora Líder – consórcio  (a)  403          570 

   Seguradora Líder – regulação de sinistros  (b)  3.370       3.686 

   Outros créditos a receber    -  2 

   T o t a l    3.773       4.258 

       
 (a)Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente a participação no Consórcio DPVAT.    

(b) Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente ao serviço de regulação dos sinistros do 

seguro DPVAT - categorias 1, 2, 9 e 10 e categorias 3 e 4;  Estes valores são realizados quando do 

encerramento do processo de regulação dos sinistros, em prazos máximo de 90 dias. 

 

NOTA 9 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

Descrição 30/06/14 31/12/13 

Adiantamentos administrativos (a)  399 113 

Bloqueio judicial  33 3 

Créditos diversos 50 13 

Circulante 482 129 

Títulos e Créditos a Receber (b) 312 304 

Depósitos Judiciais (c) 632 749 

Outros Créditos Operacionais 10 20 

Não Circulante 954 1.073 

Total de Títulos e créditos a Receber 1.436 1.202 

( a) adiantamento de décimo terceiro; seguro saúde, auxílio alimentação e refeição a ser apropriado no mês 

seguinte. 

(b) R$ 304 – valores a receber referente ações de regresso decorrente de sinistros  Categorias 3 e 4, por não 

representar risco contratado pela Centauro. 

(c)  depósitos judiciais referente a sinistros  Categorias 3 e 4 do Consórcio DPVAT os quais não representam 

riscos assumidos pela Centauro Vida e Previdência S.A. 

 

NOTA 10 – CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO 

Os custos de comercialização são compostos por montantes referentes a comissões e 

agenciamentos relativos a comercialização de seguros de vida. O montante diferido 

refere-se a comissões por ocasião da emissão do contrato ou apólice e apropriado ao 

resultado, de forma linear, pelo prazo médio de 12 meses. 
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Movimentação do custo de aquisição diferido 

Ramo 

Saldo Inicial 

 

Constituições até 

 

Apropriações até 

 

Saldo final 

30/06/14 31/12/13 

 

30/06/14 31/12/13 

 

30/06/14 31/12/13 

 

30/06/14 31/12/13 

Seguro Funeral              1             -  

 

             6               6  

 

           (2)            (5) 

 

             5               1  

Prestamista          205           183  

 

         156           690  

 

       (251)        (668) 

 

         110           205  

Acidentes Pessoais            20             14  

 

           13             80  

 

         (25)          (73) 

 

             8             20  

Doenças graves              -             -    

 

           10               1  

 

           -               (1) 

 

           10               -  

Vida              3               3  

 

           24             35  

 

         (22)          (35) 

 

             5               3  

Total          229           200             209           811           (299)        (782)            138           229  

 

NOTA 11 – INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS 

A Companhia possui participação societária na Seguradora Líder dos Consórcios Do 

Seguro DPVAT S A, detendo 0,70997% de participação, correspondendo ao valor de 

investimento R$ 142 ( R$ 123 em dez/13).   A Companhia possui investimento no 

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB na qualidade de cooperado, 

onde o investimento corresponde em R$ 147  (R$ 115 dez/13). 

 

NOTA 12 - REAVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS 

O saldo da conta Reserva de Reavaliação refere-se a valores constituídos antes da 

vigência da Lei nº 11.638/07, referente reavaliação do imóvel sede da empresa e será 

mantido até sua efetiva realização. 

A realização continuará refletindo na conta lucros ou prejuízos acumulados, na mesma 

base que vinha sendo efetuada antes da promulgação da Lei nº. 11.638/07.  O mesmo 

tratamento deve ser dado com referência à reversão dos impostos e contribuições 

diferidos, que foram registrados por ocasião da contabilização de reavaliação.  

Em 30 de junho de 2014, o saldo de reavaliação dos imóveis totalizava R$203 (R$ 229 

em 2013), líquido das depreciações e da provisão para tributos. O efeito no resultado, 

devido à realização da reserva mediante depreciação, foi de R$ 10 (R$ 20 em 2013). 

 
 
 
 
 

Imóveis reavaliados 30/06/14 31/12/13 
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Custo de aquisição mais reforma                          2.158  2.158 

Depreciação acumulada valor aquisição                           (772) (728) 

Sub total                          1.386              1.430  

   
Reavaliação                             484  484 

Depreciação reavaliação                           (145) (136) 

Sub total                             339                 348  

   
Saldo                           1.725              1.778  

 

 

NOTA 13 – IMOBILIZADO  

A seguir, demonstramos a movimentação do ativo imobilizado e intangível: 

Itens  31/12/13 Movimentações 30/06/14  

Imobilizado Taxa de 
depreciação 

anual 

Saldo em 
31/12/13 

Adições Baixas Depreciação Saldo em 
30/06/14 

Imóveis de Uso Próprio - 2.098 - - 53 2.045 

Terrenos - 320 - - - 320 

Edificações 4% 1.430 - - 44 1.386 

Edificações – Reavaliação 4% 348 - - 9 339 

Equipamentos  192 98 -  42 248 

Informática 25% 164 89 - 36 217 

Telecomunicações  20% 19 - - 2 17 

Refrigeração 13% 9 9 - 4 14 

Móveis, Máquinas e Utensílios  310 34 - 35 309 

Móveis, Máquinas e Utensílios  11% 310 34 - 35 309 

Veículos *  42 - 64 (24) 2 

Veículos 10% 42 - 64 (24) 2 

Outras Imobilizações  44 13 - 12 45 

Outras Imobilizações 4% 44 13 - 12 45 

Total Imobilizado  2.686 144 64 118 2.649 

*R$ 2 refere-se a aquisição informada pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

 

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Apresentamos a seguir a composição conta obrigações a pagar: 

Itens 30/06/14 31/12/13 

Fornecedores 2.343 2.234 

Dividendos e JCP  - 292 

Honorários e remuneração  181 176 

Outras Obrigações 92 - 

Total 2.616 2.702 
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NOTA 15 – PROVISÕES TÉCNICAS 

  30/06/14 31/12/13 

Provisão de Prêmios não Ganhos                    1.674                     1.745  

Provisão de Sinistros a Liquidar                    3.075                     2.676  

Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados                    2.907                     2.714  

Provisão de Despesas Relacionadas                         26                          24  

Sub total Provisões Diretas                    7.682                     7.158  

 
  

Provisões DPVAT                  34.789                   28.302  

Total das Provisões de Seguros                  42.471                   35.460  

 

NOTA 16 – PROVISÕES TÉCNICAS  

Movimento das provisões técnicas – danos 

Movimentação no período Provisão de Sinistros a 
Liquidar 

 
Provisão IBNR 

Outras Provisões 
 

30/06/14 31/12/13 30/06/14 31/12/13 30/06/14 31/12/13 

Saldos no início do período 15.455 13.004 12.721 11.625 126 334 

Constituição - 2.451 7.335 1.096 294 - 

Pagamento de sinistros (1.142) - - - - - 

reversão - - - - - (208) 

Saldo no final do período 14.313 15.455 20.056 12.721 420 126 

 

Movimentação das provisões técnicas - pessoas  

Movimentação no período Provisão de 
Prêmios não 

Ganhos 

Provisão de 
Sinistros a 
Liquidar 

 
Provisão IBNR 

Outras Provisões 
 

30/06/14 31/12/13 30/06/14 31/12/13 30/06/14 31/12/13 30/06/14 31/12/13 

Saldos no início do período 1.744 1.259 2.676 2.348 2.714 2.357 24 237 

Constituição decorrente de 
prêmios 

79 624 - - - 510 - - 

Apropriação pelo decurso de 
vigência 

(149) (139) - - - - - - 

Aviso de sinistros - - 3.857 7.817 - - - - 

Pagamentos de sinistros - - (3.538) (7.556) - - -  

Atualização monetária e juros - - 80 67 - - - - 

Outras constituições - - - - 193 - 2 24 

Reversão - - - - - (153) - (237) 

Saldo no final do período 1.674 1.744 3.075 2.676 2.907 2.714 26 24 

 

NOTA 17 – DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS 

O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, 

comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o 

sinistro foi avisado. A parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos 

anos. A provisão varia à medida que as informações mais precisas a respeito da frequência e 

severidade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos 

montantes com os saldos contábeis.  
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Valores brutos de resseguros   mês / ano da ocorrência 

Incorrido + IBNR 2009 2010 2011 2012 2013 jun/14 

Até a data base    3.837     3.379     4.834     6.027     5.345     1.970  

Um ano mais tarde    3.837     4.102     6.462     8.199     6.750  
 Dois anos mais tarde    3.837     4.379     6.606     8.382  

  Três anos mais tarde    3.837     4.457     6.749  
   Quatro anos mais tarde    3.837     4.779  

    Cinco anos mais tarde    5.075  
     Posição em 30/06/14    5.075     4.779     6.749     8.382     6.750     1.970  

Pago Acumulado 
      Até a data base    1.845     3.787     4.408     4.748     3.933     1.038  

Um ano mais tarde    4.410     4.123     6.100     7.892     5.900  
 Dois anos mais tarde    4.451     4.373     6.414     8.047  

  Três anos mais tarde    4.537     4.437     6.555  
   Quatro anos mais tarde    4.547     4.538  

    Cinco anos mais tarde    4.552  
     Posição em 30/06/14    4.552     4.538     6.555     8.047     5.900     1.038  

Provisão de Sinistros em 30/06/14       523        241        194        335        850        931  

        Valores líquidos de resseguros  mês / ano da ocorrência 

Incorrido mais IBNR (i) 2009 2010 2011 2012 2013 jun/14 

Até a data base    3.820     3.210     3.589     5.660     4.134     1.485  

Um ano mais tarde    3.820     3.932     5.217     7.832     5.539  
 Dois anos mais tarde    3.820     4.210     5.362     8.015  

  Três anos mais tarde    3.820     4.287     5.505  
   Quatro anos mais tarde    3.820     4.609  

    Cinco anos mais tarde    5.058  
     Posição em 30/06/14    5.058     4.609     5.505     8.015     5.539     1.485  

Pago Acumulado 
      Até a data base    1.830     3.715     3.196     4.427     2.745        660  

Um ano mais tarde    4.395     4.051     4.887     7.571     4.712  
 Dois anos mais tarde    4.436     4.301     5.202     7.726  

  Três anos mais tarde    4.522     4.364     5.343  
   Quatro anos mais tarde    4.532     4.466  

    Cinco anos mais tarde    4.536  
     Posição em 30/06/14    4.536     4.466     5.343     7.726     4.712        660  

Provisão de Sinistros em 30/06/14       522        144        162        289        826        825  
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NOTA 18 - COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS 

 

 

  30/06/14 31/12/13 

 

Provisão de Prêmios não Ganhos                    1.674                     1.745  

 

Provisão de Sinistros a Liquidar                    3.075                     2.676  

 

Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados                    2.907                     2.714  

 

Provisão de Despesas Relacionadas                         26                          24  

 

Sub total Provisões Diretas                    7.682                     7.158  

 

   

 

Provisões DPVAT                  34.789                   28.302  

 

Total das Provisões de Seguros                  42.471                   35.460  

 

   

 

Custo de Aquisição Diferido                       138                        229  

Prêmios de Resseguro Diferido                         96                          88  

Recuperação de Sinistros Ocorridos                        308                        201  

Total a ser coberto                  41.928                   34.943  

    

Composição dos Ativos Vinculados   

Título de Renda Fixa – Públicos                  12.766                   6.828  

Título de Renda Fixa – Privado                  15.476                     9.846  

Quotas de Fundos de Investimento                  34.800                   28.317  

Total dos ativos vinculados                  63.042                   44.991  

Do total de aplicações em títulos de renda fixa - privado, R$ 12 não estão oferecidos em garantia das provisões 

técnicas. 

 

NOTA 19 – TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO (TAP) 

O Teste de Adequação do Passivo foi realizado em conformidade com a Circular SUSEP 

Nº 457 de 14/12/12. As previsões apresentadas são expectativas produzidas a partir 

dos estudos efetuados sobre os contratos vigentes na data base de 30 de junho de 

2014 até a data de sua extinção, sem considerar renovações automáticas. Os contratos 

analisados foram segregados por Ramo, conforme seguem: 

 29 - Seguro Funeral 

 77 - Prestamista 

 82 - Acidentes Pessoais  

 84 - Doenças Graves  

 87 - Desemprego / Perda de Renda 

 90 - Eventos Aleatórios 

 93 - Vida   
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Descrição dos Aspectos Técnicos Atuariais 

Em conformidade com a Circular SUSEP 457/12, adotou-se o Índice de Preço do 

Consumidor Amplo – IPCA para corrigir os valores estipulados em seus contratos. O 

percentual utilizado foi 6,52%, referente ao acumulado do período de jul/13 a jun/14. 

Projeções - Foram projetadas as despesas e receitas para os doze meses subsequentes 

à data base de cálculo.  Desta forma seguem os critérios utilizados: 

Receita – Foram considerados como receita do mês a soma por ramo dos prêmios 

vigentes. 

Sinistros - Para a projeção de sinistros foram estimados os sinistros por meio da 

sinistralidade observada num período de 12 meses anteriores a data base do cálculo. 

TAP – O Teste de Adequação do Passivo apontou necessidade de constituição de R$ 20 

para a provisão de IBNR do ramo 84,  – Doenças Graves em decorrência do aumento 

da carteira. 

 

NOTA 20 – CONTINGÊNCIAS  

 

(a)    Passivos contingentes  
A Seguradora é parte integrante em processos judiciais de natureza civil 
decorrentes do curso normal de suas atividades. As questões discutidas nas 
ações normalmente não constituem eventos capazes de causar impacto 
representativo no resultado do período. Não existem em curso passivo 
contingente relevante para os quais as chances de perdas sejam prováveis 
que não tenham sido razoavelmente estimados. As provisões foram 
constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de nossos Tribunais, sempre que a perda foi avaliada como 
provável. A Administração da Seguradora entende que as provisões 
constituídas são suficientes para fazer face a eventuais perdas decorrentes 
dos respectivos processos. A Seguradora possui um total de 28 ações, sendo 
7 ações com classificação de risco “remota”, 13 ações com classificação de 
risco “possível”, e 8 ações com classificação de risco “provável”, cujo valor 
provisionado monta R$ 372 (R$ 311 em 2013), conforme demonstrativo.  
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Ações Cíveis 

 30/06/14 31/12/13 

Saldo do início do período - RS 311 244 

Total Pago no Período - R$ 42 44 

Novas constituições no período - R$ 167 59 

Quantidade de ações referentes a novas constituições no período Nº 1 2 

Baixa da provisão por alteração de estimativas - R$ 82 - 

Alteração da provisão por atualização Monetária e Juros –R$ 18 52 

Saldo Final do período 372 311 

 

(b)    Sinistros judiciais 
Referem-se à estimativa global de perdas com ações relativas a sinistros 
cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Seguradora. Não 
existem em curso passivo contingente relevante para os quais as chances de 
perdas sejam prováveis que não tenham sido razoavelmente estimados. A 
Seguradora possui um total de 95 ações, sendo 8 ações com classificação de 
risco “remota”, 47 ações com classificação de risco “possível” e 40 ações 
com classificação de risco “provável”, cujo provisionamento monta em R$ 
1.114. Pela participação no Consórcio DPVAT, a Seguradora provisionou R$ 
10.965 referentes a ações de sinistros em questionamentos judiciais sob a 
gestão da Seguradora Líder S.A.  

 

     Sinistros judiciais – carteira própria 30/06/14 31/12/13 

Saldo do inicio do período - R$  1.002 747 

 Total Pago no Período - R$ 241 118 

 Quantidade de ações pagas no período –Nº 7 3 

 Novas Constituições no período - R$ 387 267 

 Quantidade de ações referentes a novas constituições no período - Nº 8 5 

Baixa da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades            143 - 

 Alteração da provisão alteração de estimativas ou probabilidades –R$  36 - 

 Alteração da provisão por atualização monetária e juros - R$  73 106 

 Saldo Final do período - R$ 1.114 1.002 

 

NOTA 21 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Capital Social 

Em 06/06/14 foi deliberado, pela 45ª Assembleia Geral Extraordinária, aumento de 

capital com subscrição de ações, elevando o capital social para R$ 14.534. O ato 

societário está aguardando aprovação da SUSEP através do Processo SUSEP 

Nº 15414.001834/2014-51. Desta forma o capital social, totalmente 
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subscrito e integralizado, é representado por 9.931.294 ações ordinárias nominativas, 

sem valor nominal (8.176.224 em dez/13).  

 

Dividendos 

De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas 

Assembleias Gerais, sendo garantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do 

lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira. 

Os dividendos serão destacados no encerramento do balanço anual.   

 

Reservas de Capital 

Ágio na subscrição de ações referente aumento de capital deliberado pela 45ª 

Assembleia Geral Extraordinária, datado de 06/06/14. 

 

Reservas de Reavaliação e de Lucros 

 

 30/06/14 31/12/13 

Reservas de Reavaliação (*)  203 229 
Imóveis Próprios 203 229 

Reservas de Lucros  2.832 2.832 
-Legal  185 185 
-Estatutária  2.647 2.647 

 (*) Nos termos do Art 6º, capítulo 22, da Lei nº 11.638/2007, a Seguradora optou por manter 

os saldos existentes nas reservas de reavaliação até sua efetiva realização. O prazo 

remanescente de depreciação é de 14 anos. 
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NOTA 22 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO E MARGEM DE SOLVÊNCIA   

 

São calculados de acordo com as Resoluções vigentes: 

 

Descrição 30/06/14  31/12/13 

Patrimônio Líquido 26.166  15.032 

 (-) Part. Sociedades Financeiras e não Financeiras 142  123 

 (-) Despesas Antecipadas 54  4 

 (-) Ativos Intangíveis 44  38 

 (-) Obras de Arte 14  14 

Patrimônio Líquido Ajustado 25.912  14.853 

 20% do prêmio retido anual médio (12) meses 9.116  8.979 

 33% do sinistro retido anual médio (36) meses 10.470  9.993 

 Margem de Solvência (I) 10.470  9.993 

     

  Capital Base (II) 15.000  3.160 

  Capital Adicional (III)  5.131  4.974 

          Capital Adicional de Risco de  Subscrição 4.244  4.291 

          Capital Adicional de Risco de Crédito  1.440  1.141 

Capital Mínimo Requerido (CMR) – maior entre  (I), (II) e (III) 15.000  9.993 

Suficiência de Capital 10.912  4.860 

 
(*) A Margem de Solvência corresponderá à suficiência do Ativo Líquido para cobrir montante 

igual ou maior que os seguintes valores: a) 0,20 vezes do total da receita líquida de prêmios 

emitidos dos últimos doze meses; b) 0,33 vezes a média anual do total de sinistros retidos dos 

últimos trinta e seis meses. 

A Seguradora apurou o Capital Mínimo Requerido utilizando em seus cálculos os fatores 

constantes dos anexos da Resolução CNSP nº 282/13, apresentando plena suficiência em 

relação ao Patrimônio Líquido Ajustado. 
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NOTA 23 - PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO 

Prêmios Ganhos, Sinistralidade e Comercialização por Ramos:  

Ramos Prêmios Ganhos Sinistros Retidos Comercialização 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Seguro Funeral 586 550 38% 37% 18% 24% 

Vida  3.622 3.370 62% 61% 23% 24% 

Acidentes Pessoais 2.180 2.103 38% 59% 23% 24% 

Doenças Graves 39 1 33% - - 25% 

DPVAT 17.364 16.478 88% 88% 1% 1% 

Prestamista 1.808 1.855 41% 32% 24% 36% 

Eventos Aleatórios 41 76 208% 37% 16% 25% 

Total 25.640 24.433 - - - - 

 

NOTA 24 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 

Ramo Prêmios Emitidos Resseguro Prêmios 
Retidos 

Retenção % Resseguro % 

Jun/14 Jun/13 Jun/14 Jun/13 Jun/14 Jun/13 Jun/14 Jun/13 Jun/14 Jun/13 

Seguro Funeral 589 561 - - 589 561 7,7% 7% - - 

Prestamista 1.675 2.438 217 248 1.447 2.190 19% 27,5% 40% 37,6% 

Acidentes Pessoais  2.163 2.195 89 79 2.078 2.116 27,2% 26,5% 14,9% 12% 

Doenças Graves 93 1 5 - 83 1 1,1% - 1,8% - 

Desemprego/Perda 
de Renda 

1 1 - - 1 1 - - - - 

Eventos Aleatórios 41 80 11 4 30 76 0,4% 1% 1,9% 0,6% 

Vida 3.643 3.364 239 329 3.407 3.035 44,6% 38% 41,4% 49,8% 

 8.205 8.640 561 660 7.635 7.980 100% 100% 100% 100% 

 

 

NOTA 25 - DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

As contas de resultado têm o seguinte detalhamento 30/06/14 30/06/13 

 

Variação das Provisões Técnicas (248) (774) 

PPNG 63 (599) 

RVNE 8 (106) 

PCP - 19 

Provisão Despesas Administrativas (319) (88) 

 

Sinistros Retidos (19.440) (18.616) 

Sinistros diretos (3.942) (4.158) 

Sinistros do Consórcio DPVAT (11.960) (10.613) 

Variação da provisão dos sinistros ocorridos mas não avisados (3.538) (3.845) 

 

 

Custos de Aquisição (2.122) (2.360) 
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Despesas de comissão e agenciamento (1.779) (2.244) 

Despesas de comissão Consórcio DPVAT (253) (240) 

Variação da Comercialização Diferida (90) 124 

 

Outras Receitas Operacionais 16.151 13.938 

Receitas com regulação de sinistros – DPVAT 16.085 13.821 

Receitas participação Consórcio DPVAT 66 117 

 

Outras Despesas Operacionais (10.152) (8.753) 

Despesas com regulação de sinistros – DPVAT (7.981) (7.470) 

Despesas – Consórcio DPVAT (1.326) (935) 

Despesas com administração de apólices (477) (303) 

Provisões cíveis (123) (43) 

Outras despesas (245) (45) 

 

Resultado com Operações de Resseguro (77) 66 

Prêmios cedidos em resseguro (570) (660) 

Indenização de Sinistro 484 719 

Variação das Provisões 9 7 

 

Despesas Administrativas (8.625) (7.266) 

Pessoal Próprio  (5.435) (4.373) 

Serviços de Terceiros (730) (841) 

Localização e Funcionamento (1.258) (964) 

Depreciações/Amortização (132) (142) 

Despesas com Propaganda e Publicidade (294) (274) 

Despesas administrativas - Consórcio DPVAT (482) (476) 

Outras Despesas Administrativas  (294) (196) 

 

Despesas com Tributos  (1.476) (1.309) 

COFINS (1.185) (1.044) 

Taxa de Fiscalização (78) (77) 

PIS  (193) (170) 

Outras Despesas com Tributos  (20) (18) 

 

Receitas Financeiras 2.609 1.304 

Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento  966 394 

Juros sobre ativos financeiros designados a valor justo por meio de 
resultado 

1.543 835 

Receitas com Operações de Seguros 20 27 

Consórcio DPVAT 68 40 

Outras Receitas Financeiras  12 8 

 

Despesas Financeiras (1.703) (1.216) 

Atualização Monetária operações Consórcio DPVAT (1.543) (835) 

Juros Sobre o Capital Próprio - (290) 

Outras Despesas Financeiras  (160) (91) 
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NOTA 26 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Remuneração dos administradores 

Remuneração de pessoal-chave da Administração compreende: 
  

 30/06/14 30/06/13 

Benefícios de curto prazo 1.578 971 

Outros benefícios de longo prazo 57 52 

Total 1.635 1.023 

Remuneração do pessoal-chave da administração inclui salários, benefícios e contribuições para um plano de 

previdência complementar. 

 

NOTA 27 – PROVISÃO PARA IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

O Imposto de Renda está provisionado à alíquota de 15%, com adicional de 10% para o 

resultado excedente de R$ 120 no semestre e a Contribuição Social à alíquota de 15%, 

considerando para efeito das respectivas bases de cálculos a legislação vigente 

pertinente a cada tributo. A reconciliação dos encargos com o Imposto de Renda e a 

Contribuição Social está demonstrada a seguir:  

 

 30/06/14 30/06/13 

Contribuição 
Social 

Imposto de 
Renda 

Contribuição 
Social 

Imposto 
de Renda 

Resultado antes dos impostos 2.000 2.000 1.368 1.368 

Adições  304 304 223 223 

Exclusões (143) (143) (172) (172) 

Base de cálculo 2.161 2.161 1.419 1.419 

Tributos conforme Demonstração do Resultado 324 526 213 340 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

intermediárias 

 
 
Aos  
Acionistas e aos Administradores da 
Centauro Vida e Previdência S.A.  
Curitiba - PR 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Centauro Vida e Previdência S.A. 
(“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 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 selecionadas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras intermediárias 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 
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 das 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, 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 empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras intermediárias tomadas em 
conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
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Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Centauro Vida e Previdência S.A. em 30 de junho de 2014, 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.  
 
Demonstração do valor adicionado 
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) para o semestre findo em 30 
de junho de 2014, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Seguradora, cuja 
apresentação está sendo efetuada de forma espontânea pela Seguradora. Essa demonstração 
foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa 
opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Outros assuntos 
As demonstrações financeiras da Seguradora, correspondentes aos períodos findos em 30 de 
junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013, foram examinadas por outros auditores 
independentes que, sobre elas, emitiram relatórios sem modificações datados de 21 de agosto 
de 2013 e 21 de fevereiro de 2014, respectivamente.  
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