
 

KPDS 95838 

      

  

Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. 
 

 

Demonstrações financeiras 
intermediárias para o semestre findo em 30 

de junho 2014 e 2013  

  

      



 
Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. 

Demonstrações financeiras  
intermediárias para  o semestre findo em 

30 de junho  de 2014 e de 2013 
 

2 

Conteúdo 
 
 
Relatório de administração 3 
 
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras intermediárias 8 
 
Balanços patrimoniais 10 
 
Demonstrações de resultados 11 
 
Demonstrações do resultado abrangente 12 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 13 
 
Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto  14 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras 
intermediárias 15 
 



 

3 

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

Senhores Acionistas, 

 

Em conformidade com as disposições regulatórias vigentes e as disposições contidas em nosso 

Estatuto Social, submetemos à apreciação dos Senhores as demonstrações financeiras 

intermediárias da Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A. (“RSA Seguros”), do semestre  

findo em 30 de junho de 2014, acompanhadas de parecer dos auditores externos (KPMG 

Auditores Independentes).  

 

A RSA Seguros faz parte de um dos principais grupos seguradores de capital aberto do mundo, 

com um legado de mais de 300 anos, negócios em mais de 140 localidades e operações em 32 

países. O Grupo tem, mundialmente, cerca de 23 mil funcionários e mais de 17 milhões de 

clientes.  

 

Na América Latina, o Grupo RSA está presente no Brasil, México, Colômbia, Argentina, 

Uruguai e Chile. No Brasil há mais de 60 anos, a RSA oferece seguros de Transportes, 

Automóvel Frotas, seguros para Pequenas e Médias Empresas (com produtos de seguros para 

Pequenas Frotas, Patrimonial e Vida), e seguros de Afinidade. Ao todo são mais de 300 

funcionários distribuídos em escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Salvador, Goiânia e Fortaleza.  A 

RSA Seguros é uma seguradora reconhecida pela excelência e tradição no mercado corporativo, 

sendo percebida pela capacidade de inovar e desenvolver soluções para os mercados em que 

atua.  

 

Após análises criteriosas que avaliaram oportunidades de crescimento e competitividade, no 

primeiro semestre de 2014 a RSA Seguros redefiniu seu posicionamento de mercado no Brasil 

para os próximos anos e passou a atuar em um modelo de negócios mais eficiente e com foco 

em quatro pilares estratégicos: Transportes, Automóvel Frotas, Seguros para Pequenas e Médias 

Empresas¹ e Afinidades. 

 

Com esse direcionamento, a Seguradora deixou de atuar a partir de 01 de junho de 2014, com os 

seguros dos produtos de Engenharia, Empresarial², Responsabilidade Civil³ e Riscos Diversos4. 
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Essa foi uma decisão local e está alinhada aos objetivos do Grupo RSA na busca por uma 

melhor rentabilidade e excelência em serviços para corretores, clientes e parceiros de negócios. 

 

No primeiro semestre de 2014 a RSA Seguros produziu R$259 milhões em prêmios emitidos 

líquidos e os prêmios ganhos totalizaram R$265 milhões, sendo Transportes o principal 

segmento de atuação da RSA Seguros no Brasil.  

 

Na carteira de Transportes a RSA Seguros posiciona-se como a principal seguradora5 do 

mercado brasileiro para embarcadores (Nacional e Internacional), e líder de mercado com 

inovações e processos operacionais e na oferta de seguros de Transporte para o segmento 

automotivo. Durante o primeiro semestre ano de 2014, o ramo de Transportes totalizou R$ 79 

milhões em prêmios retidos para a Seguradora, resultado conquistado através de uma proposta 

de valor bem posicionada, integração com as melhores práticas de mercado e excelência em 

gerenciamento de riscos. 

 

No ramo de Automóvel Frota, sem DPVAT, os prêmios retidos totalizaram R$ 50 milhões no 

semestre. Os bons resultados neste ramo, mesmo diante de um mercado extremamente 

competitivo, são reflexos de um produto diferenciado, que oferece uma ampla variedade de 

assistências, atendimento ágil e conta com profissionais altamente especializados, que priorizam 

as necessidades dos clientes. Além disso, durante o primeiro semestre de 2014, a RSA Seguros 

investiu em ferramentas tecnológicas com foco no produto de Pequenas Frotas, aumentando a 

autonomia de seus corretores parceiros para viabilização de mais negócios, e planeja entregar 

melhorias nestas ferramentas até o final do ano. 

 

No ramo de seguros Patrimoniais, a RSA Seguros oferece os produtos Empresarial6 e 

Residencial. A Seguradora apresentou desempenho superior ao verificado no mesmo semestre 

de 2013 investindo na capacitação de seus profissionais e com foco em soluções para pequenas 

e médias empresas. 

 

A carteira de Vida passou por um processo de reformulação e melhorias em seus produtos, com 

foco no segmento de pequenas e médias empresas. Foram feitos investimentos em tecnologia, 

na capacitação de profissionais e na criação de novos produtos e coberturas, reafirmando o foco 

em crescimento para esse ramo. Também foram realizados investimentos no sistema 
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operacional, com o aprimoramento da ferramenta de cotação e emissão online, que garantiu 

mais agilidade e facilidade para os corretores e obteve ótimas avaliações. Estes investimentos 

deixaram a carteira de Vida competitiva e reforçam a aposta da RSA Seguros neste segmento. 

Para o segundo semestre do ano de 2014 a Seguradora planeja a entrega de melhorias e novas 

tecnologias para o processo de faturamento no sistema de Vida. 

 

A área de Afinidades cresceu 111% em relação ao primeiro semestre de 2013 e manteve uma 

importante evolução na venda de seguros massificados, aumentando significativamente a sua 

participação nos resultados da Seguradora.  Os investimentos nas áreas Comerciais e de 

Serviços como Tecnologia, Operações e Sinistros suportaram de maneira satisfatória a chegada 

do grande número de novos negócios. Foi iniciado um trabalho de melhorias na plataforma de 

atendimento e serviços aos segurados. 

 

A área de Sinistros da RSA Seguros realizou investimentos na capacitação de profissionais, em 

melhorias sistêmicas e de processos para proporcionar maior agilidade no atendimento a clientes 

e corretores, demonstrando visão de negócios e foco em resultados. Participa também 

ativamente de negociações com soluções personalizadas para segurados e parceiros de acordo 

com a necessidade e perfil de cada sinistro. 

 

Em Tecnologia e Operações continuam sendo feitos investimentos significativos na revisão de 

processos e ferramentas, fortalecendo a cultura de alta performance e implantação de novos 

sistemas,  focados em maturidade da governança, produtividade e segurança da informação. 

 

Sistemas como Frotas On-line, Informações Gerenciais e Sistemas de Backoffice Contábeis e 

Financeiros foram implementados no decorrer do primeiro semestre 2014, além de melhorias 

nos sistemas atuais de Seguros de Transportes, Vida, Empresarial e Afinidades. 

 

Em 2014, a RSA Seguros implementou novos procedimentos no ambiente de Segurança da 

Informação e Business Continuity Management, garantido um plano robusto de continuidade de 

nossas operações e oferecendo um ambiente seguro para nossos clientes e parceiros, alinhado 

com nossa estrutura de Controles Internos e Compliance e, fazendo cumprir as disposições 

regulatórias vigentes e o nível de governança exigido pelo Grupo RSA.  
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Dentro de sua política de governança, a RSA Seguros fez avaliações sobre os impactos da 

mudança estratégica em relação aos normativos da SUSEP e está seguindo todas as 

recomendações. Além disso, dará continuidade às ações de apoio e implantação das normas 

regulatórias, que sejam de interesse do setor. 

 

A área de Recursos Humanos participou ativamente do processo de mudança estratégica da 

RSA Seguros e promoveu ações com foco em aprimorar o ambiente de trabalho, a qualidade de 

vida dentro da Seguradora, e o desenvolvimento e reconhecimento de seus profissionais. Um 

exemplo é o programa "O Bom da Vida", que incentiva o equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional e o programa “Segurito” que oferece diversas promoções e vantagens aos 

funcionários.  

 

Houve continuidade no foco em treinamentos para os colaboradores, com o objetivo de prepará-

los para oferecer aos clientes uma análise de risco ampla e criteriosa, e proporcionar um 

completo entendimento dos riscos existentes, além de capacitar os líderes da Seguradora no 

desenvolvimento da gestão executiva. A capacitação dos profissionais é realizada em 

treinamentos presenciais, como também se aproveita todo o potencial do Portal de 

Aprendizagem (Learning Zone).  

 

Na área de Marketing, foram realizadas diversas ações com corretores e clientes, como 

campanha de incentivo a vendas e eventos diferenciados para posicionar a RSA Seguros no 

mercado de seguros Corporativos e reconhecer seus principais parceiros de negócios. Como 

parte da estratégia de ampliação da capilaridade de comunicação e geração de novos negócios, a 

área de Marketing, em conjunto com a área de Tecnologia, lançou o novo website da RSA 

Seguros no início do ano, promovendo melhora na percepção da marca e aumentando o valor 

percebido e divulgação dos produtos da Seguradora. 

 

É importante mencionar que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 

2014, os acionistas da Seguradora aprovaram o aumento de capital social em R$ 58,9 milhões, 

que está sob aprovação da SUSEP. A política de distribuição de lucros e dividendos leva em 

consideração os resultados auferidos pela Seguradora, obedecidas às regras previstas na atual 

legislação. 
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Os ativos financeiros estão avaliados a valor justo, em atendimento à Circular SUSEP nº 483, de 

6 de janeiro de 2014.  

 

Agradecemos aos corretores parceiros, clientes, fornecedores, resseguradores, SUSEP e aos 

órgãos reguladores brasileiros pelo apoio e pela confiança em nós depositada. À nossa equipe de 

colaboradores, nossos sinceros agradecimentos pela garra e pelo comprometimento 

demonstrados na realização e na manutenção dos negócios, que são a base para continuarmos 

nosso crescimento no País com confiança no futuro.  

 

Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para outros esclarecimentos que 

entenderem necessários. 

 

A ADMINISTRAÇÃO 

 

São Paulo, 29 de agosto de 2014. 

 

1 O pilar Pequenas e Médias Empresas contempla os produtos: Vida, Pequenas Frotas, Empresarial com limite máximo de garantia 

de até R$15 milhões, além do seguro Residencial para pessoa física.  

2 Produto Empresarial com limite máximo de garantia acima de R$ 15 milhões. 

3 Responsabilidade Civil sem estar atrelado aos produtos de Automóvel Frotas, Residencial, Transportes e Empresarial com limite 

máximo de garantia de até R$ 15 milhões. 

4 Produtos de Riscos Diversos de equipamentos, obras de arte, joalherias, fidelidade, tumultos, vidros, valores e outros não 

financeiros. Os produtos de Riscos Diversos para Afinidades permanecem inalterados. 

5 Fonte:  Susep - acumulado até maio/2014 - considerando prêmio ganho. 

6 Produto Empresarial com limite máximo de garantia abaixo de R$ 15 milhões. 



KPMG Auditores Independentes  
R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 
04530-904 - São Paulo, SP - 
Brasil  Caixa Postal 2467  
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil 

Central Tel 55 (11) 2183-3000 
Fax Nacional  55 (11) 2183-3001 
Internacional  55 (11) 2183-3034 
Internet   www.kpmg.com.br 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
Aos  
Administradores e Acionistas da 
Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. 
São Paulo - SP 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Royal & Sunalliance Seguros 
(Brasil) 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.  
 
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 intermediárias 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  intermediárias estão livres de distorção relevante.  
 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.   
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras  intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Royal & 
Sunalliance Seguros (Brasil) 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.  
 
 
São Paulo, 29 de agosto de 2014 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6  
 
 
 
Luciene Teixeira Magalhães 
Contadora CRC RJ-079849/O-3 
 



ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

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

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE 787.560                 711.466                 CIRCULANTE 665.521                 613.553                 

Disponível 7 4.221                     3.081                     Contas a pagar 53.861                   57.506                   

Caixa e bancos 4.221                     3.081                     Obrigações a pagar 15 17.236                   17.737                   
Aplicações 8 361.217                 262.058                 Impostos e encargos sociais a recolher 11.625                   13.192                   

Créditos das operações com seguros e resseguros 9 217.833                 247.449                 Encargos trabalhistas 5.575                     4.747                     
Prêmios a receber 192.600                 222.921                 Impostos e contribuições 265                        349                        
Operações com seguradoras 2.089                     5.256                     Outras contas a pagar 19.160                   21.481                   
Operações com resseguradoras 23.144                   19.272                   

Outros créditos operacionais 2.013                     1.187                     Débitos de operações com seguros e resseguros 70.925                   83.746                   

Premios a restituir -                         232                        
Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas 10 133.706                 130.621                 Operações com seguradoras 11.174                   15.119                   

Operações com resseguradoras 16.b 23.102                   27.326                   
Títulos e créditos a receber 9.566                     5.903                     Corretores de seguros e resseguros 16.a 36.521                   40.896                   

Títulos e créditos a receber 5.565                     4.930                     Outros débitos operacionais 128                        173                        
Créditos tributários e previdenciários 11.a 2.820                     498                        
Outros créditos 1.181                     475                        Depósitos de terceiros 16.c 6.649                     4.661                     

Outros valores e bens 12.437                   14.766                   

Bens à venda 12 12.437                   14.766                   Provisões técnicas -  seguros e resseguros 17 534.086                 467.640                 

Empréstimos e depósitos compulsórios 110                        106                        Danos 523.291                 459.475                 

Pessoas 10.795                   8.165                     

Custos de aquisição diferidas 46.457                   46.295                   

Seguros 17 46.457                   46.295                   PASSIVO NÃO CIRCULANTE 121.744                 115.879                 

Contas a pagar 168                        -                         

ATIVO NÃO CIRCULANTE 215.242                 188.383                 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 178.849                 164.232                 Outros débitos 19 121.576                 115.879                 

Aplicações 8 521                        521                        Provisões judiciais 121.576                 115.879                 

Títulos e créditos a receber 177.137                 162.687                 

Créditos tributários e previdenciários 11.b 65.608                   56.950                   

Depósitos judiciais e fiscais 19 111.529                 105.737                 

Empréstimos e depósitos compulsórios 1.024                     1.024                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20 215.537                 170.417                 

Outros valores e bens 167                        -                         Capital social 118.588                 107.888                 
Aumento de capital (em aprovação) 58.950                   10.700                   

Reservas de lucros 59.992                   59.992                   

IMOBILIZADO 13 4.226                     4.864                     Ajustes de avaliação patrimonial (5.675)                    (8.163)                    

Imóveis de uso próprio 74                          74                          Prejuízo acumulado (16.318)                 -                         

Bens móveis 3.698                     4.195                     

Outras imobilizações 454                        595                        

INTANGÍVEL 14 32.167                   19.287                   

Outros intangíveis 32.167                   19.287                   
    

TOTAL DO ATIVO 1.002.802              899.849                 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.002.802              899.849                 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

-                             -                             
-                             
-                             

Nota 
explicativa 

Nota 
explicativa 



ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)

30.06.2014 30.06.2013

PRÊMIOS EMITIDOS 258.819              218.163          

VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS 5.395                  15.081           
  

PRÊMIOS GANHOS 21 264.214              233.244          

SINISTROS OCORRIDOS 21 (178.461)             (148.336)        

CUSTOS DE AQUISIÇÃO 21 (55.859)               (47.240)          

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 22.a (7.552)                 (12.575)          

RESULTADO COM RESSEGURO 5.941                  7.601             
Receita com resseguro 41.490                38.449           
Despesa com resseguro (35.549)               (30.848)          

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.b (60.123)               (57.431)          

DESPESAS COM TRIBUTOS 22.c (6.110)                 (6.893)            

RESULTADO FINANCEIRO 22.d 10.651                6.395             
  

RESULTADO OPERACIONAL (27.299)               (25.235)          

GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 22.e 135                     51                  
  

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (27.164)               (25.184)          

Imposto de renda 23 6.779                  6.284             
Contribuição social 23 4.068                  3.770             

  

PREJUÍZO DO SEMESTRE (16.318)               (15.130)          

QUANTIDADE DE AÇÕES 20.a 15.202.855         10.573.938     

PREJUÍZO POR AÇÃO (1,07)                   (1,43)              

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de reais)

30.06.2014 30.06.2013

PREJUÍZO DO SEMESTRE (16.318)               (15.130)          

Ajustes com títulos e valores mobiliários 4.147                  (11.547)          
Efeitos tributários sobre outros componentes do resultado abrangente (1.659)                 4.619             

 

RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE (13.830)               (22.058)          

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
Explicativa

Nota
Explicativa



ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

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

Aumento
Nota Capital  de Capital Reserva Ajustes com títulos Lucros/Prejuízos

explicativa  social em aprovação   legal  Outras e valores mobiliários acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 95.888           -                    5.589          64.659       711                             -                           166.847      

Aumento de capital (AGE de 28/06/2013) 19.a 12.000           -                    -                  -                -                                 -                           12.000        
Títulos e valores mobiliários -                    -                    -                  -                (6.928)                        -                           (6.928)         
Prejuízo no semestre -                    -                    -                  -                -                                 (15.130)                (15.130)       

       
SALDOS EM 30 DE JUNHO 2013 107.888         -                    5.589          64.659       (6.217)                        (15.130)                156.789      

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 107.888         10.700           5.589          54.403       (8.163)                        -                           170.417      

Aprovação para aumento de capital (Portaria Susep nº 5.849 - 28/04/2014) 19.a 10.700           (10.700)         -                  -                -                                 -                           -                  

Aumento de capital em aprovação (AGE de 24/03/2014 e de 25/04/2014) 19.a -                    58.950           -                  -                -                                 -                           58.950        

Títulos e valores mobiliários -                    -                    -                  -                2.488                          -                           2.488          

Prejuízo no semestre -                    -                    -                  -                -                                 (16.318)                (16.318)       

       
SALDOS EM 30 DE JUNHO 2014 118.588         58.950           5.589          54.403       (5.675)                        (16.318)                215.537      

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Reservas de lucros       



ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de reais)

30.06.2014 30.06.2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do semestre (16.318)                 (15.130)                 
Ajustes para:

Depreciação e amortizações 3.476                    3.248                    
Redução do valor recuperável - Intangível 1.047                    -                            
Variação das Provisões Técnicas 229.063                168.888                
Variação dos Custos de Aquisição Diferidos (162)                     1.718                    
Ganho na alienação de investimento, imobilizado e intangível (41)                       (37)                        

Lucro líquido ajustado 217.065                158.687                

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (96.671)                 (14.397)                 
Créditos das operações de seguros e resseguros 29.616                  35.339                  
Ativos de Resseguro (3.085)                  (10.877)                 
Títulos e créditos a receber (18.113)                 (23.073)                 
Outros Ativos 1.332                    (2.696)                   
Outras contas a pagar (3.477)                  (15.642)                 
Débitos de operações com seguros e resseguros (12.821)                 (12.446)                 
Depósitos de terceiros 1.988                    (769)                      
Provisões técnicas - seguros (162.617)               (160.863)               
Provisões judiciais 5.697                    5.862                    

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (41.086)                 (40.875)                 

Imposto sobre o lucro pagos -                       (1.008)                   
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (41.086)                 (41.883)                 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda:

Imobilizado 234                       372                       
Pagamento pela Compra:

Imobilizado (192)                     (597)                      
Intangível (16.766)                 (2.201)                   

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (16.724)                 (2.426)                   

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital 58.950                  12.000                  

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 58.950                  12.000                  

Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.140                    (32.309)                 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre 3.081                    37.094                  
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre 4.221                    4.785                    
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 

1 Contexto operacional 

A Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A. (“Seguradora”) faz parte do Grupo Royal & 
SunAlliance (Reino Unido) e tem por objetivo social a exploração das operações de seguros dos 
ramos elementares e vida, em quaisquer das suas modalidades, tais como definido na legislação 
em vigor, operando através de sucursais nos principais centros econômicos do país. O 
controlador em última instância é a Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC, com sede em 
Londres. 
 
A Seguradora em 1º de janeiro de 2014 passou a fazer parte do consórcio DPVAT que é 
administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
 
Em maio de 2014 a Seguradora redefiniu seu posicionamento de mercado no Brasil  para os 
próximos anos, passando a atuar em quatro pilares estratégicos: Transportes, Automóvel Frotas, 
Seguros para Pequenas e Médias Empresas e Afinidades. Com esse direcionamento a RSA 
deixou de comercializar a partir de 01 de junho de 2014, os seguros dos produtos de Engenharia, 
Empresaria, Responsabilidade Civil e Riscos Diversos, honrando o compromisso e serviços dos 
seguros desses produtos até o final da vigência das apólices. Decorrente dessa restruturação a 
Seguradora efetuou provisões de reorganização, conforme demonstrado nas notas explicativas 
14 e 22b. 
 
A Seguradora é uma sociedade anônima de capital fechado e possui sede e escritório principal 
localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, Brooklin Novo, cidade de São Paulo, SP - 
Brasil. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas e autorizadas pela Diretoria da 
Seguradora em 29 de agosto de 2014. 
 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
intermediárias 
 

2.1 Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionada pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo das determinações da Lei das 
Sociedades por Ações, em conjunto com os pronunciamentos e interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC referendados pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 
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Na elaboração das presentes demonstrações financeiras intermediárias, foi observado o modelo 
de publicação contido na Circular SUSEP n° 483/14, sendo apresentadas segundo os critérios 
estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21 (R1). 

As demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em conformidade com os 
modelos de publicação estabelecidas pela referida Circular. 

2.2 Base de preparação 

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, por 
meio do resultado e ativos financeiros disponíveis para venda. 

 

3 Principais práticas contábeis 
 
 

3.1. Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras intermediárias da Seguradora são apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional e de apresentação. 

3.2. Moeda estrangeira 

As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional 
utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. Ganhos ou perdas de conversão de 
saldos denominados em moeda estrangeira resultantes da liquidação de tais transações e da 
conversão de saldos na data de fechamento de balanço são reconhecidos no resultado do 
período. 

3.3. Disponível (Caixa e equivalente de caixa) 

São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, caixa e depósitos 
bancários, 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 e que são utilizados pela 
Seguradora para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.   

3.4. Definições, classificação e mensuração dos instrumentos financeiros - Aplicações 
 

a. Ativos Financeiros 
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: mensurado ao 
valor justo por meio do resultado, mantidos até o vencimento, disponíveis para venda e 
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos 
financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial. 

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado quando a Seguradora 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos 
de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados 
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo 
desses ativos são reconhecidas no resultado do período. 
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Ativos Financeiros mantidos até o vencimento 
Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem aos ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Seguradora 
tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento 
inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzido de eventual perda por redução ao valor 
recuperável. 

Ativos financeiros disponíveis para venda 
Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financeiros não derivativos 
designados como disponíveis para venda e não são classificados como: (a) empréstimos e 
recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou (c) ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado. 

As variações no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para venda relacionadas às 
receitas de juros calculadas utilizando o método de juros efetivos são reconhecidos no resultado. 
Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados nesta categoria são reconhecidas no 
patrimônio líquido, líquido de impostos. 

Empréstimos e recebíveis 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo, que estão representados 
principalmente por créditos das operações com seguros e resseguros. Os empréstimos e 
recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. 
 
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são 
avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável na data do balanço. As perdas por 
redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da 
redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados desse ativo.  

3.5. Provisão para riscos de créditos 

A Seguradora constitui provisão para prêmios a receber vencidos há mais e 60 dias e para as 
operações com seguradoras vencidas há mais de 180 dias, considerada pela Administração 
suficientemente adequada para fazer face às perdas prováveis na realização de créditos e contas 
a receber. 

3.6. Custos de aquisição diferidos - Seguros 

Os custos de aquisição compreendem os custos diretos na obtenção e processamento de novos 
negócios/contratos de seguros. Esses custos são capitalizados, reconhecidos como ativo e 
amortizados pelo prazo de reconhecimento dos prêmios de seguros de acordo com o prazo de 
vigência dos contratos. 
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3.7. Bens à venda - salvados 

Refere-se a ativos recuperados e registrados após a regulação do sinistro. Estão estimados ao 
valor de realização, deduzidos os custos diretamente relacionados à sua venda, e necessários 
para que a titularidade do ativo seja transferida para terceiros em condições de funcionamento. 

3.8. Demais ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo  

Os demais ativos são demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas e, quando aplicável, o efeito do ajuste desses ativos para o valor justo ou 
de realização. 

Os ativos de resseguro são representados por valores junto a resseguradores, considerando o 
prazo esperado de realização (ou recebimento). Os ativos de resseguro são avaliados 
consistentemente com os saldos associados com os passivos de seguro que foram objeto de 
resseguro e conforme os termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos a 
resseguradores são compostos substancialmente por prêmios devidos por contratos de resseguro.  

3.9. Imobilizado 

O ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis 
e utensílios, veículos e equipamentos de informática utilizados para a condução dos negócios da 
Seguradora em sua atividade operacional.   

A Seguradora utiliza o método de depreciação linear, utilizando-se das seguintes vidas úteis 
para os períodos correntes e comparativos: Imóveis - 25 anos; Móveis, utensílios, máquinas e 
equipamentos - 10 anos; Equipamento informática e veículos - 5 anos.  Os terrenos não são 
depreciados.  

Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos 
como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a 
esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do 
item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no 
resultado quando incorridos. 

3.10. Intangível 

Os saldos do intangível referem-se: 
 

• Desenvolvimento de sistemas reconhecido como ativo quando é possível demonstrar 
sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo de 
modo que gere benefícios econômicos futuros. Os custos capitalizados são deduzidos da 
amortização acumulada gerada durante a vida útil. 

• Outros ativos intangíveis referem-se a investimentos efetuados com canais de 
distribuição de terceiros para fins de negociação do produto de seguro de afinidade, 
sendo demonstrado pelo custo, deduzido das respectivas amortizações calculadas pelo 
método linear conforme o prazo do contrato.  
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3.11. Redução do valor recuperável de ativos não financeiros ("impairment") 
É efetuada análise anual quanto à capacidade de recuperação dos valores, com o 
objetivo de assegurar que a perda por não recuperação desses ativos é registrada como 
resultado de decisões para descontinuar as atividades relativas a referidos ativos ou 
quando há evidência de que os resultados das operações não serão suficientes para 
assegurar a realização de referidos ativos. 

3.12. Provisões técnicas de seguros e resseguros 
 

• Provisão de prêmios não ganhos - PPNG 

Constituída pela parcela dos prêmios emitidos correspondentes ao período de risco não 
decorrido e no prazo de vigência das apólices, conforme os critérios estabelecidos na Circular 
SUSEP 462/2013. O fato gerador da constituição dessa provisão é a emissão da apólice de 
seguros ou de um endosso que modifique o valor do prêmio. A PPNG é calculada “pro rata” dia, 
com base nos prêmios líquidos de cessão de cosseguros e contemplando as operações de 
transferência em resseguro, e é constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos 
não decorridos dos contratos de seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa 
dos riscos vigentes e ainda não emitidos é constituída na PPNG - RVNE.  

• Sinistros a liquidar - PSL 

É constituída com base nas estimativas dos valores a indenizar, efetuada por ocasião do 
recebimento dos avisos de sinistros até a data do balanço. Os valores referentes a sinistros 
relativos a cosseguro cedido são considerados como redutores da provisão da PSL sendo 
contabilizados na mesma rubrica. 

• Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR e IBNeR 

É apurada com base na estimativa dos sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram 
avisados à Seguradora, correspondentes a todos os ramos de atuação. A referida estimativa está 
baseada em metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial que considera os desvios entre 
o período de ocorrência observado e a data aviso efetiva dos sinistros, sendo estes calculados 
através do triângulo de run-off com histórico de 90 meses e considera ainda a estimativa de 
sinistros ocorridos e não suficientemente avisados (IBNER) refletindo a expectativa de alteração 
do montante provisionado ao longo do prazo de regulação. 

• Provisão de despesas relacionadas - PDR 

É apurada com base na estimativa do montante de despesas relacionadas aos sinistros de forma 
direta e indireta com base em histórico de até 60 (sessenta) meses. A referida estimativa é 
baseada em metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial que considera o montante de 
sinistros pagos e suas respectivas despesas neste mesmo período de apuração. 
 

• Provisão técnicas - DPVAT 

As provisões técnicas decorrentes do seguro obrigatório de danos e perdas (DPVAT) causados 
por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, as pessoas transportadas ou não, são 
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contabilizadas com base nas informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A. 
 
Teste de adequação de passivos - TAP 
Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP nº 457/12, a cada data de balanço, a 
Seguradora deve efetuar o teste de adequação dos passivos para todos os contratos de seguros 
vigentes na data da execução do teste.  

Esse teste tem por objetivo avaliar se a soma do valor líquido contabilizado de todos os passivos 
de contratos de seguro bruto de resseguro (provisões técnicas: PPNG, IBNR, IBNeR, PSL e 
PPNG-RVNE, PDR), deduzidos dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados às provisões técnicas, denominado Net Carrying Amount, encontra-se 
adequado e suficientemente provisionado quando comparado com os fluxos de caixa futuros 
estimados dos contratos de seguros vigentes. 

Para a realização do teste de adequação de passivo é utilizada a metodologia de cálculo de run 
off da PPNG considerando as despesas associadas às operações de seguros dos contratos 
vigentes na data base de cálculo até a data da extinção destes, trazidos a valor presente, que 
contempla:  

• O valor estimado dos sinistros e as despesas administrativas previstas nos contratos 
calculados antes da data base (excluindo acontecimentos excepcionais a menos que tais 
eventos possam se repetir). 

• A taxa de juros utilizada nos fluxos de caixa descritos acima foi a taxa ETTJ livre de 
risco pré-fixada, conforme estabelece o parágrafo único do art. 7º da Circular SUSEP nº 
457/12. 

Para a realização deste teste, os contratos são agrupados de acordo com o regime financeiro e 
com a similaridade dos riscos. Os agrupamentos dos contratos definidos pela Seguradora são: 01 
- Seguros de danos; 02 - Seguros de Pessoas. 

Caso esta avaliação separadamente por grupamento demonstre deficiência de provisão, a 
Seguradora registra a perda imediatamente como uma despesa no resultado, constituindo 
provisões adicionais aos passivos de seguros já registrados na data base do teste, de forma que 
os passivos de contratos de seguro reflitam os valores estimados de fluxo de caixa futuro. 

A metodologia utilizada está em conformidade com o disposto na Circular SUSEP nº 457/12. 

O resultado do teste de adequação dos passivos, realizado para a data-base de 30 de junho de 
2014, demonstrou insuficiência das provisões técnicas constituídas naquela mesma data-base, 
indicando a necessidade de constituição de Provisão Complementar de Cobertura (PCC), 
conforme tratado na Nota 17a. 

 

3.13. Imposto de renda e contribuição social 

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, mais adicional de 10% sobre 
o lucro tributável acima dos limites previstos em Lei, e para contribuição social à alíquota de 
15% sobre o lucro tributável. Os impostos diferidos atribuíveis às diferenças temporárias são 
registrados no ativo não circulante, no pressuposto de sua realização futura. 
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Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social 
lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão 
reduzidos na medida em que sua realização não seja provável. 

3.14. Ativos contingentes, provisões judiciais e obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias) 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados da seguinte forma: 

• Ativos contingentes - não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que 
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; 

• Provisões judiciais - são reconhecidas quando, com base na opinião de assessores jurídicos 
e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores 
jurídicos são divulgados em notas explicativas ou reconhecidos contabilmente como 
provisões judiciais para a parcela que houver expectativa de saída de caixa; 

• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais em que 
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e 
contribuições. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações 
financeiras e atualizados de acordo com a legislação vigente. 

• Provisão para reestruturação - é reconhecida quando a Seguradora tem aprovado um plano 
de reestruturação detalhado e formal, e a reestruturação já teve início ou já foi anunciada 
publicamente. Perdas operacionais futuras não são provisionadas. 

• Demais passivos - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.  

3.15. Apuração do resultado 

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera: 

• O reconhecimento dos prêmios e do cosseguro e das cessões em cosseguros, no 
resultado, deduzidos de cancelamentos e restituições, ocorre quando da emissão das 
respectivas apólices ou pelo início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro. E são 
apropriados, em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência das apólices. 

• A apropriação dos juros sobre prêmios fracionados, de acordo com o prazo de 
parcelamento desses prêmios. 

• 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. 
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• Os resultados decorrentes de retrocessões de prêmios, comissões, indenizações, 
provisões técnicas, outras receitas e despesas são apropriados mensalmente com base 
nos valores informados pelo IRB - Brasil Resseguros S.A. 

• Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são apropriados como 
“receitas financeiras” em base “pro rata” dia, ao longo do período de pagamento das 
parcelas dos prêmios. 

4 Estimativas e julgamentos contábeis  

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As notas explicativas 
listadas abaixo incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras intermediárias; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e 
estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do 
próximo período contábil: 

• Avaliação do valor justo das aplicações financeiras (nota explicativa nº 8). 

• Perdas de valor recuperável sobre determinados ativos não financeiros (incluindo ativos 
intangíveis) (nota explicativa nº 14). 

• Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos (nota explicativa nº 11). 

• Provisões técnicas de seguros (nota explicativa nº 17). 
 

5 Gerenciamento de riscos 
O gerenciamento de riscos é uma preocupação fundamental da Seguradora. A Seguradora 
apresenta mecanismo completo de gerenciamento de riscos com o intuito de identificar, avaliar, 
gerenciar e monitorar os riscos provenientes de suas operações. Este mecanismo inclui um 
conjunto de políticas, procedimentos, métricas e técnicas de divulgação e monitoramento e 
testes de “stress” e análises de cenário para garantir que a exposição aos riscos da Seguradora 
está adequadamente gerenciada. 

Os principais riscos decorrentes dos negócios da Seguradora são os riscos de seguros 
(subscrição), operacional, legal, mercado, de crédito e de liquidez. 

5.1. Risco de seguros (subscrição) 

Definição de contrato de seguros 
De acordo com o CPC 11, contrato de seguro é um contrato segundo o qual uma parte (a 
Seguradora) aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o segurado), aceitando 
indenizar o segurado no caso de um evento específico, futuro e incerto (evento segurado) afetar 
adversamente o segurado. 
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Risco de seguro significativo define-se como a possibilidade de pagar benefícios adicionais 
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substancia comercial) 
que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não ocorra. 

Os principais riscos aos quais a Seguradora está exposta são a precificação, a aceitação e o 
gerenciamento de riscos de seus clientes. Ao aceitar riscos, a Seguradora se compromete com o 
pagamento de sinistros e, portanto, esses riscos devem ser entendidos e controlados. Os fatores 
críticos para o gerenciamento do negócio são: uma subscrição disciplinada, avaliação 
abrangente dos riscos, processo estruturado de gerenciamento de riscos, precificação e controle 
de exposição.A Seguradora gerencia esses riscos através da sua estratégia de subscrição, 
reduzindo sua exposição através de contratos de resseguro e cosseguro, para as carteiras de 
propriedade, engenharia e automóvel existe uma gestão preventiva de análise dos riscos, já para 
a carteira de transporte existe a administração preventiva de sinistros. 

A estratégia de subscrição busca assegurar que os riscos assumidos estão diversificados em 
termos de tipo, montante de riscos, indústria e geografia. 

A precificação de seguros geralmente se baseia no histórico de frequências e severidade média 
dos sinistros, ajustados pela inflação e tendências futuras a fim de reconhecer antecipadamente 
as mudanças nos padrões de sinistros. Como as liquidações de sinistros continuam sendo o 
principal custo da Seguradora, ela cria subsídios nos procedimentos de precificação para 
despesas de aquisição, despesas de administração, custo de resseguro que cubram 
adequadamente o custo do capital de exposição aos riscos. 

Os contratos de resseguros são também classificados como “Contratos de Seguro”, pois 
pressupõem a transferência de um risco de seguro significativo, sendo reconhecidos nos 
mesmos critérios das operações de seguros. 

A cessão de seguros por meio de cosseguros e resseguros é efetuada no curso normal das 
atividades com o propósito de limitar sua perda potencial, por meio da diversificação de riscos, 
como mencionado acima. 

Contratos de resseguro e cosseguro existentes incluem cláusulas de excesso de danos, limite de 
perdas e cobertura de catástrofes. O efeito de tais negócios de resseguro e cosseguro é que a 
Seguradora não sofre as perdas totais das liquidações dos sinistros limitando-se à parcela do 
risco retido. 

Os produtos e suas respectivas coberturas, são previamente autorizados pelo órgão regulador 
(SUSEP). 

Concentração de riscos dos contratos de seguro 
A concentração de risco dos contratos de seguro para as várias modalidades são determinadas 
com base nos prêmios emitidos antes do resseguro levando-se em conta sua distribuição 
geográfica e linha de negócios, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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a. Bruto de resseguro: 

               
   30 de junho de 2014 

   Sudeste /     Nordeste /     
Modalidade  Centro-Oeste  Sul  Norte   Total 
               
Transportes             82.255                  3.803              1.501              87.559 
Patrimonial             63.213                  3.389              1.420              68.022 
Automóvel/DPVAT            60.834                11.034              6.420              78.288 
Pessoas             17.840                  1.076                 394              19.310 
Outros              4.506                  1.034                 100               5.640  
                              -   

          228.648               20.336             9.835          258.819  
 

   30 de junho de 2013 
   Sudeste /     Nordeste /    

Modalidade  Centro-Oeste  Sul  Norte  Total 
              
Transportes             75.235                  4.747              1.926             81.908  
Patrimonial             56.671                  6.255              1.668             64.594  
Automóvel             42.353                  3.582                 926             46.861  
Pessoas              15.580                     568                 437             16.585  
Outros              6.765                  1.189                 261              8.215  
          196.604               16.341             5.218         218.163  

b. Líquido  

    30 de junho de 2014 

    Sudeste /     Nordeste /    
Modalidade Centro-Oeste  Sul  Norte  Total 
               
Transportes          74.324        3.696          1.462        79.482  
Patrimonial          42.327           897            708        43.932  
Automóvel          60.100       11.043         6.426        77.569  
Pessoas             17.337        1.076            391        18.804  

Outros             2.676           775              31          3.482  
          196.764     17.487         9.018     223.269  

 

  30 de junho de 2013 
  Sudeste/  Nordeste/   

Modalidade Centro-Oeste Sul    Norte    Total 
        
Transportes 68.115 4.525 1.878 74.518 
Patrimoniais 34.727 3.059 832 38.618 
Automóveis 42.041 3.550 918 46.509 
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A exposição aos riscos varia por região geográfica e pode mudar ao longo do tempo. 

5.2. Riscos de resseguro 

A Seguradora está exposta a riscos de crédito relacionados a seus contratos de resseguros e a 
recuperação de sinistros de resseguros em decorrência destes contratos, devido à possibilidade 
de restrição da capacidade financeira, inadimplência e descumprimento de contratos. Como o 
objetivo de mitigar este risco na seleção dos resseguradores, com os quais a Seguradora opera, a 
estratégia é buscar resseguradores com a melhor combinação de solidez financeira, preço e 
capacidade técnica.  

A Seguradora permanece responsável como Seguradora direta de todos os riscos ressegurados, 
apesar da resseguradora ficar responsável pela extensão do risco cedido. 
 
 

5.3. Risco operacional 

Riscos operacionais são os riscos de perdas diretas e indiretas resultantes de fatores humanos, 
eventos externos, processos internos e falhas nos sistemas. Os riscos operacionais são inerentes 
às operações da Seguradora e são típicos de qualquer empresa. As principais fontes de risco 
incluem confiabilidade dos processos operacionais, segurança da informação, terceirização de 
operações, dependência de fornecedores chave, implementação de mudanças estratégicas, 
fraudes, baixa qualidade de serviço aos clientes, continuidade de negócios, recrutamento, 
treinamento e retenção de pessoas e impactos sociais. 

A Seguradora gerencia os riscos operacionais utilizando uma variedade de técnicas e 
ferramentas para identificar, monitorar e mitigar os riscos operacionais de acordo com sua 
disposição ao risco. Estas ferramentas incluem auto-avaliação de riscos, indicadores de riscos 
chave (por exemplo, indicadores de fraudes e de serviço), análises de cenário e relatórios de 
perdas. Além disso, a Seguradora desenvolveu alguns planos de contingência tecnológica, 
incluindo gestão de incidentes e planos de continuidade de negócios. 

 
5.4. Risco legal 

No curso normal de suas atividades, a Seguradora é certas vezes envolvida em processos 
judiciais ou de arbitragem com relação às suas obrigações, principalmente àquelas relacionadas 
ao pagamento de sinistros. 

O desfecho dessas questões legais/judiciais se altera ao longo do tempo, e consequentemente, o 
montante das obrigações da Seguradora também se altera, podendo assim afetar negativamente 
o resultado da Seguradora. 

A Seguradora por meio de seu departamento jurídico acompanha periodicamente o andamento 
de suas ações judiciais de forma a mitigar os riscos legais / judiciais e reduzir eventuais 
desembolsos financeiros.  

 

Pessoas 14.941 568 433 15.942 
Outros 5.581 1.091 202 6.874 

  165.405 12.793 4.263 182.461 



 
Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. 

Demonstrações financeiras  
intermediárias para  o semestre findo em 

30 de junho  de 2014 e de 2013 
 

26 

 

5.5. Risco de mercado 
 
Taxas de juros 
O risco de taxa de juros advém da possibilidade da Seguradora estar sujeita a alterações nas 
taxas de juros que possam trazer impactos ao valor presente do portfólio de investimentos. 
A seguradora possui contrato de gestão de investimento com instituição financeira, o qual leva 
em consideração diversos aspectos, tais como: oportunidades de investimentos, limites de 
investimentos e aspectos de liquidez.  
 
Taxas de câmbio de operações em moeda estrangeira 
Os valores em moeda estrangeira, representados também por ativos e passivos decorrentes das 
transações usuais da Seguradora, foram convertidos para reais com base na taxa de câmbio 
vigente na data de liquidação das transações ou na data das demonstrações financeiras, quando 
pendentes de liquidação. Nesse caso os ativos e os passivos são convertidos pela cotação do 
dólar comercial divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os resultados de variação cambial, 
positivos ou negativos, são registrados em conta de resultado. 

 
5.6. Risco de crédito 

O risco de crédito advém da possibilidade da Seguradora não receber os valores decorrentes dos 
créditos relativos às aplicações financeiras junto às instituições financeiras e dos créditos a 
receber de seguros emitidos e resseguros/cosseguros cedidos. 

No tocante à exposição ao risco de crédito relativo às aplicações financeiras a política adotada 
pela Administração da Seguradora estabelece as instituições financeiras com as quais se podem 
operar os limites de alocação de recursos e os objetivos.  

A Seguradora adota o critério de aplicar seus recursos em instituições sólidas, cuja classificação 
de risco seja entre “AAA” até “BBB”, ou seja, bancos que apresentam solidez financeira de 
excepcional até adequada, através da compra direta de ativos financeiros, como títulos públicos 
e privados e quotas de fundos de investimentos, buscando uma rentabilidade próxima à variação 
do CDI ou taxa SELIC, em investimentos com alta liquidez e segurança. 
 
A tabela a seguir demonstra os saldos da exposição de risco de crédito por “Rating” de crédito 
das agências para as aplicações financeiras: 
 
  30 de junho de 2014 
  Rating de crédito 

    BBB* Baa2** A1** AA+*** 
Sem Saldo 

Rating  Total  
                
Ativos Financeiros - títulos ao valor justo por 
meio do resultado 

 9.212 - - - 52.127 61.339

Ativos Financeiros - disponível para venda  153.772 139.694 4.732 2.201 - 300.399
Total  162.984 139.694 4.732 2.201 52.127 361.738

 
 

  31 de dezembro de 2013 

  Rating de crédito 

  A-* BBB* Baa2** A1** AA+*** Sem Saldo 
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Rating  Total  

                

Ativos Financeiros - títulos para negociação - 36.067 - - - 754 36.821

Ativos Financeiros - disponível para venda 206.062 7.713 5.408 4.484 2.092  225.758

Total 206.062 43.780 5.408 4.484 2.092 754 262.579
(*) S&P 
(**) Moody's 

                      (***) Fitch  
 
           Com relação ao risco de recebimento dos prêmios a receber, a política de crédito considera as 

peculiaridades das operações de seguros e é orientada de forma a manter a flexibilidade exigida 
pelas condições de mercado e pelas necessidades dos clientes. A Seguradora mantém um plano 
de alçadas para as operações de aceitação dos riscos e emissão das respectivas apólices de 
seguros, que contemplam também a análise do histórico de crédito do cliente e a exposição ao 
risco de cada operação. 

5.7. Risco de liquidez 
A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar os prazos de liquidação dos 
direitos e obrigações da Seguradora, assim como a liquidez dos seus instrumentos financeiros. A 
Seguradora elabora análises de fluxo de caixa projetado e revisa periodicamente as obrigações 
assumidas e os instrumentos financeiros utilizados, sobretudo os relacionados aos ativos 
garantidores das provisões técnicas. 

 

30 de junho de 2014 Total 
0 a 3 
meses 

3 a 6 
meses 

6 a 12 
meses 

Acima de 
12 meses 

Sem  
vencimento 

determinado

Ativo             

Caixa e bancos 4.221 4.221 - - - -

Aplicações 361.738 - - 71.369 229.030 61.339

Créditos das Operações com seguros e resseguros 217.833 169.221 26.556 17.209 4.847 -

Outros créditos operacionais 2.013 - - - - 2.013

Títulos e créditos a receber 5.565 665 481 2.253 1.517 649

Ativos de resseguro 133.706 - - - - 133.706

Créditos tributários e previdenciários 68.428 - - - - 68.428

Outros valores e bens - Bens à venda  12.437 - - - - 12.437

Custo de Aquisição Diferido 46.457 1.683 4.017 20.361 1.331 19.065

Empréstimos e depósitos compulsórios  1.134 - - - - 1.134

Depósitos judiciais e fiscais 111.529 - - - - 111.529

Total Ativo 965.061 175.790 31.054 111.192 236.725 410.300

         

Passivo        

Contas a pagar 54.029 - - - - 54.029

Débitos de operações com seguros e resseguros 70.925 35.934 5.639 3.654 1.029 24.669

Depósitos de terceiros 6.649 - - - - 6.649

Provisões técnicas -  seguros e resseguros 533.502 8.815 26.665 140.942 10.856 346.224

Provisões judiciais 121.576 - - - - 121.576

         

Total Passivo 786.681 44.749 32.304 144.596 11.885 553.147
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 (*) Para fins de fluxo de caixa o valor embora tenha vencimento superior a 12 meses, vem sendo 
utilizado operacionalmente no pagamento das obrigações em complemento aos demais recursos de caixa, 
bem como os juros semestrais recebidos dos títulos públicos NTN-F tem sido reaplicados em títulos 
públicos LFT. 

31 de dezembro de 2013 Total
0 a 3 
meses 

3 a 6 
meses 

6 a 12 
meses 

Acima de 12 
meses 

Sem  
vencimento 

determinado 
Ativo             
Caixa e bancos 3.081 3.081 - - - - 
Aplicações 262.579 54.046 - - 171.712 36.821 
Créditos das Operações com seguros e 
resseguros 

247.449 208.436 26.393 11.866 754 - 

Outros créditos operacionais 1.187 1.187 - - - - 
Títulos e créditos a receber 5.903 4.943 781 163 - 16 
Ativos de resseguro 130.621 - - - - 130.621 
Créditos tributários e previdenciários 56.950 - - - - 56.950 
Outros valores e bens - Bens à venda  14.766 - - - - 14.766 
Empréstimos e depósitos compulsórios  1.130 - - - - 1.130 
Depósitos judiciais e fiscais 105.737 - - - 105.737 - 
Total Ativo 829.403 271.693 27.174 12.029 278.203 240.304 
          
Passivo         
Contas a pagar 57.506 13.056 32.425 11.451 45 529 
Débitos de operações com seguros e 
resseguros 

83.746 34.144 4.842 2.177 138 42.445 

Depósitos de terceiros 4.661 - - - - 4.661 
Provisões técnicas -  seguros e 
resseguros 

467.640 - - - - 467.640 

Provisões judiciais 115.879 - - - - 115.879 
          
Total Passivo 729.432 47.200 37.267 13.628 183 631.154 

 

5.8. Risco regulatório e de capital 

A Seguradora executa suas atividades de gestão de risco de capital através de um modelo de 
gestão centralizado com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo 
regulatório para o segmento de seguro e para o segmento financeiro segundo critérios de 
exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP.  

A estratégia e modelo utilizado pela Administração consideram ambos ‘capital regulatório’ e 
‘capital econômico’ segundo a visão de gestão de risco de capital adotada pela Seguradora. 
 
A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do capital da 
Seguradora através da otimização tanto do nível como diversificação das fontes de capital 
disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas como parte da 
revisão do planejamento estratégico periódico da Seguradora. 

Os principais objetivos da Seguradora em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital 
suficientes para atender requerimentos regulatórios mínimos determinados pela SUSEP, (ii) 
otimizar retornos sobre capital para os acionistas. 

Nos termos da Resolução CNSP nº 302/2013, as sociedades supervisionadas deverão apresentar 
patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR) e 
liquidez em relação ao CMR. CMR é equivalente ou maior valor, entre o capital base e o capital 
de risco. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente a risco de mercado a Seguradora 
está apurando o capital de risco com base nos riscos de subscrição, crédito e operacional, como 
demonstrado abaixo: 
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  30.06.2014  31.12.2013 
       
Patrimônio líquido 215.538  170.417 
Créditos tributários (4.586)  - 
Ativos intangíveis (32.167)  (19.287) 
       
Patrimônio líquido ajustado - PLA 178.785  151.130 
      
Capital base (I) 15.000  15.000 
Capital de Risco (II) 112.333  112.823 
       
Capital adicional - Risco de subscrição 97.467  99.454 
Capital adicional - Risco de crédito 19.994  18.016 
Capital adicional - Risco operacional 3.483  3.245 
Efeito da correlação entre os riscos (8.611)  (7.892) 
Capital mínimo requerido - CMR (maior entre (I) e (II)) 112.333  112.823 
Suficiência de capital 66.452  38.307 

 
O índice de liquidez em relação ao CMR em 30 de junho de 2014 é de 33% e o requerido pela 
Resolução CNSP 302/2013 é de 20%, equivalente a R$ 37.557 (nota explicativa nº 18) e R$ 
22.467, respectivamente. 

5.9. Análise de sensibilidade 
 
Sensibilidade a riscos de seguros - sinistralidade (Risco de Seguros) 
A despesa de sinistros ocorridos pode ser afetada pela frequência e/ou severidade dos sinistros 
em seu portfólio a partir da influência de diversos fatores.  As mudanças climáticas ocorrendo 
no mundo atualmente, comportamento dos motoristas e estados de conservação das vias 
rodoviárias, mudanças na situação econômica do país afetando simultaneamente a criminalidade 
e por consequência os índices de roubo. 

Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A seguradora deve efetuar a indenização de 
todos os eventos cobertos ocorridos durante a vigência da apólice, mesmo que a perda seja 
descoberta após o término da vigência desta. Como resultado, os sinistros são avisados ao longo 
de um período e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros 
Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR), sendo complementada pelo IBNeR. O custo estimado de 
sinistro inclui despesas diretas a serem incorridas na sua liquidação. 
 
A tabela abaixo simula a sensibilidade no resultado do exercício (bruto do efeito de impostos), 
caso a sinistralidade varie em 1pp ponto percentual em relação ao prêmio ganho como resultado 
do aumento ou diminuição na frequência e severidade destes: 

    Bruto de Resseguro  Líquido de Resseguro 
Premissas    30.06.2014 30.06.2013  30.06.2014 30.06.2013 
             
Aumento da sinistralidade 
(sinistro retido/prêmio ganho) 

  (2.648) (2.332)  (2.292) (1.962) 

Diminuição da sinistralidade 
(sinistro retido/prêmio ganho) 

  2.648 2.332  2.292 1.962 
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Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros (Risco de Mercado) 
As flutuações das taxas de juros, como, por exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou 
adversamente as demonstrações financeiras em decorrência de aumento ou redução no 
rendimento das aplicações financeiras. 

Se as taxas de juros de CDI fossem 1% mais altas ou mais baixas e todas as outras variáveis se 
mantivessem constantes o resultado do semestre findo em 30 de junho de 2014 aumentaria ou 
diminuiria em R$432 (R$ 235 em 30 de junho de 2013). 

6 Novas normas e interpretações ainda não adotadas 

Diversas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2014 e, dentre aquelas que podem ser relevantes para a Seguradora, 
encontra-se a IFRS 9 - Instrumentos financeiros, que introduz um novo requerimento para 
classificação e mensuração de ativos financeiros e, devido a alinhamentos necessários à fase II 
do IFRS 4, aos projetos de impairment e hedge accounting (incluindo macro hedging) o comitê 
do IASB adiou a data de implantação dessa norma para não antes de 2017. 

 

7 Caixa e bancos 
 
  30.06.2014 31.12.2013 
      
Caixa 23 18 
Bancos 4.198 3.063 

Total 4.221 3.081 
 

8 Aplicações  
 

a. A composição das aplicações está distribuída da seguinte forma:  
 
    30.06.2014 31.12.2013 
   Custo Valor  Ajuste Valor  

  
Nível

atualizado  justo 
% a valor 

justo  justo 
%

             
Títulos ao valor justo por meio do resultado          
Cotas de fundos de investimento - não 
exclusivos (a) 

Nível 2 9.212 9.212 2.55% - 36.067 13,74% 

Outras aplicações Nível 2 753 753 0,21% - 754 0,29% 
Cotas de fundos de investimento - DPVAT   51.374 51.374 14,20% - - - 

Total de títulos ao valor justo por meio do 
resultado 

   
61.339 

 
61.339 

 
16,96% 

 
- 

 
36.821 

 
14,02% 

               
Títulos disponíveis para venda           
Notas do Tesouro Nacional - NTN (b) Nível 1 163.247 153.772 42,51% (9.475) 150.647 57,37% 
Letras do Tesouro Nacional - LTN (b) Nível 1 - - - - 12.763 4,86% 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (b) Nível 1 127.948 127.929 35,37% (19) 50.364 19,18% 
Debêntures Nível 2 2.201 2.201 0,61% - 2.092 0,79% 
Letras Financeiras - LF (c) Nível 2 16.460 16.497 4,56% 37 9.892 3,77% 

Total de disponíveis para venda  309.856 300.399 83,04% (9.457) 225.758 85,97% 

Total aplicações financeiras  371.195 361.738 100,00% (9.457) 262.579 100% 
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    30.06.2014 31.12.2013 
   Custo Valor  Ajuste Valor  

  
Nível

atualizado  justo 
% a valor 

justo  justo 
%

             
             
Circulante    361.217     262.058  
Não circulante   521     521   
 
(a) O valor justo das cotas de fundos de investimento foi apurado com base nos valores de cotas divulgados pelos 

administradores dos fundos de investimento nos quais a Seguradora aplica seus recursos.  

(b) Os títulos públicos federais foram mensurados ao valor justo com base nas tabelas de referência do mercado 
secundário da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. 

(c) O valor justo dos investimentos em Letras Financeiras é calculado sobre remuneração pós fixada diária 
vinculada à taxa DI (107% do índice DI). Esta taxa é divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Títulos (CETIP) com base nos dados estatísticos diários dos Depósitos Interbancários. 

(d) O valor justo dos investimentos em Debentures é calculado sobre remuneração pós fixada diária vinculada à 
taxa DI (105,3% do índice DI). Esta taxa é divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (ANBIMA) com base nos dados estatísticos diários dos Depósitos Interbancários. 

Os títulos privados e os títulos públicos integrantes da carteira encontravam-se 
custodiados na CETIP S.A. e na SELIC, respectivamente. A custódia das cotas e 
respectivos ativos financeiros dos fundos de investimento são mantidos diretamente pelos 
respectivos administradores. 

 

Mensuração do valor justo reconhecido no balanço patrimonial 
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Seguradora usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível.  Os valores justos são classificados em diferentes níveis em 
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma. 
 
• Nível 1:  preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e 

idênticos. 
• Nível 2:  inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o 

ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 
• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 

mercado (inputs não observáveis). 
 

b. Movimentação 
 
  30.06.2014 30.06.2013
     
Saldo inicial  262.579 234.726
(+) Aplicações  285.599 121.363
(-) Resgates  (206.072) (111.823)
(+/-) Rendimentos 15.486 9.384
(+/-) Atualização/Baixas - outras aplicações (1) 92
(+/-) Ajuste ao valor justo 4.147 (11.547)

Saldo final 361.738 242.195
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O valor justo por vencimento está distribuído da seguinte forma: 
 

(*) Para fins de fluxo de caixa o valor embora tenha vencimento superior a 12 meses, vem sendo utilizado 
operacionalmente no pagamento das obrigações em complemento aos demais recursos de caixa. 
 

 

 30.06.2014  

 

Sem Até 6 De 6 a Acima de  
vencimento 

definido meses 12 meses  1 ano (*)  Total 
           
Títulos ao valor justo por meio do resultado       
Cotas de fundos de investimento - não 
exclusivos  

9.212 
753 - - - 

9.212 
753 

Outras aplicações 
Cotas de fundos de investimento - DPVAT 51.374 - - - 51.374 
Total de títulos ao valor justo por meio do 
resultado 61.339 - - - 61.339 
        
Títulos disponíveis para venda       
Notas do Tesouro Nacional - NTN - - - 153.772 153.772 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT - - 65.674 62.255 127.929 
Debêntures - - - 2.201 2.201 
Letras Financeiras - LF - - 5.695 10.802 16.497 

Total de disponíveis para venda 
 

- - 71.369 229.030 300.399 

Total aplicações financeiras 61.339 - 71.369 229.030 361.738 

   
 
     

 31.12.2013  

 

Sem Até 6 De 6 a Acima de  
vencimento 

definido meses 12 meses  1 ano (*) Total 
            
Títulos ao valor justo por meio do resultado        
Cotas de fundos de investimento - não 
exclusivos  36.067 - - - 36.067 
Outras aplicações 754 - - - 754 
Total de títulos ao valor justo por meio do 
resultado 36.821 - - - 36.821 
         
Títulos disponíveis para venda        
Notas do Tesouro Nacional - NTN - - - 150.647 150.647 
Letras do Tesouro Nacional - LTN - 12.763 - - 12.763 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT - 41.283 - 9.081 50.364 
Debêntures - - - 2.092 2.092 
Letras Financeiras - LF - - - 9.892 9.892 

Total de disponíveis para venda - 54.046 - 171.712 225.758 

Total aplicações financeiras 36.821 54.046 - 171.712 262.579 
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9 Créditos das operações com seguros e resseguros 

A composição em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013 da conta “Créditos das 
operações com seguros e resseguros” por idade de vencimento está demonstrada a seguir: 
 

  30.06.2014 

  
A vencer Vencidas   

  
    

  Até 30 Acima de Até 60 De 61 a Acima de
Provisão 

p/ Risco de Total
dias 30 dias dias 120 dias 120 dias Crédito 

             
Prêmios a receber 96.069 73.023 21.849 6.667 2.795 (7.803) 192.600
Operações com 
seguradoras 

10 33 2.816 197 1.020 (1.987) 2.089

Operações com 
resseguradoras            4.178  

 
5.284    2.483  4.437  11.456  (4.694) 23.144

Subtotal dos créditos 
das operações 

100.257 78.340 27.148 11.301 15.271 (14.484) 217.833

 
 
 

  31.12.2013 

  
 

A vencer 
 

Vencidas 
  

  

  Até 30 Acima de Até 60 De 61 a 
Acima 

de 
Provisão 

p/ Risco de 
Total dias 30 dias dias 120 dias 120 dias Crédito 

            
Prêmios a receber 124.865 78.305 18.652 2.345 3.317 (4.563) 222.921 
Operações com seguradoras 2.245 1.829 2.170 103 1.516 (2.607) 5.256 
Operações com resseguradoras  5.796 15.689          -          -          - (2.213) 19.272 
Subtotal dos créditos das 
operações 

132.906 95.823 20.822 2.448 4.833 (9.383) 247.449 

            
 
 

 
As movimentações em 30 de junho de 2014 e de 2013 da conta “Prêmios a receber” está 
demonstrada a seguir: 

    30.06.2014   30.06.2013
          
  Prêmios pendentes no início do semestre 222.921   218.307

(+) Prêmios emitidos / RVNE 300.340   289.825
(-) Recebimentos (268.130)   (252.338)
(-) Baixas/Cancelamentos  (59.291)   (61.487)

(+/-) Variação da provisão de riscos de créditos (3.240)   (2.105)
  Prêmios pendentes no final do semestre 192.600   192.202

 
O prazo médio de parcelamento conforme o saldo pendente da conta “Prêmios a receber” é de 
150 dias. 
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10 Ativos de resseguro - provisões técnicas 
 

a. Composição dos ativos de resseguro - provisões técnicas 
 
  30.06.2014 
  Provisões técnicas 

  
Provisão 

de prêmios 
não ganhos 

    Sinistros 
ocorridos mas 
não avisados 

 

RVNE 

  

Total 
 Sinistros a 

liquidar 
    

     
Transportes 5.044  7.992  1.877  598   15.511
Automóveis 1.118  5.229  1  81   6.429
Patrimonial 19.652  67.474  4.843  2.022   93.991
Responsabilidade 921  10.143  352  80   11.496
Pessoas 491  62  29  -   582
Outros 661  5.009  -  27   5.697
Total 27.887  95.909  7.102  2.808   133.706

 
 
  31.12.2013 
  Provisões técnicas 
  Provisão de   Sinistros     
  prêmios não Sinistros ocorridos mas     
  ganhos a liquidar não avisados RVNE Total 
         
Transportes 4.645 7.828 1.258 380 14.111 
Automóveis 578 4.326 1 63 4.968 
Patrimoniais 21.572 64.680 595 2.394 89.241 
Responsabilidades 440 11.729 175 108 12.452 
Pessoas - 262 - 25 287 
Outros       755   8.734      12       61 9.562 
Total 27.990 97.559 2.041 3.031 130.621 
 
 

b. Movimentação dos ativos de resseguro - provisões técnicas 
 

 
                 

  Provisões Técnicas 

  Provisão de     Sinistros      

Total 
  prêmios  Sinistros  

ocorridos 
mas      

  não ganhos  a liquidar  não avisados  RVNE   
                 
Saldo 31 de dezembro 2012 25.227  92.597  3.499  5.742   127.065 
Constituições 28.163  89.587  753  1.075   119.578 
Amortizações/reversões (20.739)  (22.580)  (291)  (3.154)   (46.764) 
Pagamentos -  (61.456)  -  -   (61.456) 
Atualização e Oscilação 
Cambial -  (481)  -  -   (481) 
Saldo 30 de junho 2013 32.651  97.667  3.961  3.663   137.942 
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Saldo 31 de dezembro 2013 27.990  97.559  2.041  3.031   130.621 
Constituições 10.309  36.775  5.660  247   52.991 
Amortizações/reversões (10.412)  (693)  (600)  (470)   (12.175) 
Pagamentos -  (40.637)         (40.637) 
Atualização e Oscilação 
Cambial -  2.906         2.906 

Saldo 30 de junho 2014 27.887  95.910  7.101  2.808   133.706 

 
 

11 Créditos tributários e previdenciários 
 

a. Circulante 

Referem-se a impostos e contribuições a compensar, impostos e contribuições antecipados no 
exercício, e tributos retidos na fonte, no montante de R$2.820 (R$498 em 31 de dezembro de 
2013). 
 

b. Realizável a longo prazo 

Referem-se aos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social decorrentes de 
diferenças temporárias e prejuízo fiscal/base negativa no montante de R$60.481 (R$ 51.293 em 
31 de dezembro de 2013). Adicionalmente, a Seguradora constitui créditos tributários de PIS e 
COFINS, no montante de R$ 7.351 (R$ 5.657 em 31 de dezembro de 2013), decorrentes de 
diferenças temporárias sobre a provisão de sinistros a liquidar, que serão deduzidos da base de 
cálculo de PIS e COFINS quando do seu efetivo pagamento. 
 

c. Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição 
sociais diferidos 

 
  2014 2013 

  
Imposto de

 Renda  
Contribuição

 Social  Total 
Imposto de 

 Renda  
Contribuição

 social  Total 
          
Saldo inicial  34.394 16.899 51.293 26.256 12.016 38.272 
(+) Constituição de 
créditos 7.593 4.556 12.149   8.320 4.992 13.312 
(-) Realização de créditos    (1.850)     (1.111) (2.961)    (182)     (109) (291)

Saldo final  40.137 20.344 60.481 34.394 16.899 51.293 

 
d. Composição dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social 

diferido: 
 
  2014 2013 

Créditos Tributários Imposto Contribuição Total Imposto Contribuição Total 

  de Renda Social   de Renda Social   
Provisões judiciais 30.355 14.476 44.831 28.931 13.621 42.552
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Provisões de participações nos 
lucros 

654 392 1.046 888 533 1.421

Provisão para riscos de crédito 3.621 2.173 5.794 2.346 1.408 3.754

Prejuízo fiscal/base negativa 3.445 2.067 5.512 - - -

Ajuste a valor justo - aplicações 2.365 1.418 3.783 3.401 2.041 5.442

COFINS diferido (1.581) (948) (2.529) (1.217) (729) (1.946)

Outros 1.277 767 2.045 45 25 70

Total dos créditos tributários 40.136 20.344 60.481 34.394 16.899 51.293
 

e. Expectativa de realização dos créditos tributários 
As diferenças temporárias referem-se, basicamente, a provisões que serão dedutíveis quando os 
ativos e passivos que as motivaram atingirem as condições legais de dedutibilidade, conforme 
segue: 

 

2014 5.306 
2015 3.908 
2016 2.653 
2017 3.783 
2018 em diante 44.831 

Total 60.481 
 
 

12 Bens à venda - salvados 

A composição por idade do saldo de salvados está demonstrada a seguir:  

  30.06.14 31.12.13 
  Até 31 a 60 61 a 180 Acima de     
Ramos de Atuação 30 dias  dias   dias  180 dias Total Total 
           
Transportes 2.576 1.459 2.039 659 6.733 9.378 
Automóveis 3.157 518 1.073 885 5.633 5.359 
Patrimoniais - - 37 - 37 3 
Outros        - 3 13      18 34 26 

Total 5.733 1.980 3.162 1.562 12.437 14.766 
 

13 Imobilizado 
 

a. Composição 
 

  30.06.14 31.12.13 

  
Custo 

Depreciação 
Total Custo 

Depreciação 
Total  acumulada   acumulada  

          

Edificações 11 (4) 7 11 (4) 7 
Terrenos 67 - 67 67 - 67 
Equipamentos 8.894 (6.905) 1.989 8.824 (6.502) 2.322 
Móveis, máquinas e utensílios 1.342 (626) 716 1.342 (570) 772 
Veículos 1.879 (886) 993 1.951 (850) 1.101 
Benfeitoria em imóveis de 
terceiros 6.580   (6.126) 454 6.579   (5.984) 595 

Total 18.773 (14.547) 4.226 18.774 (13.910) 4.864 
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b. Movimentação dos saldos 
    
    

  
Equipamento 

Benfeitorias   

Outros Total 
em imóveis   

 de terceiros  Veículos 
             

Saldos em 31 de dezembro de 2012 2.386 789 1.436 976 5.586 
Adições 315 146 135 1 597 
Baixas  - - (335) -  (335) 
Despesas de depreciação  (407) (167) 13 (68) (629) 
Saldos em 30 de junho de 2013 2.294 768 1.249 909 5.219 
         
Saldos em 31 de dezembro de 2013 2.322 595 1.101 846 4.864 
 

Adições 69 2 121 - 192 
Baixas  - - (193) -  (193) 
Despesas de depreciação  (402) (143) (36) (56) (637) 
Saldos em 30 de junho de 2014 1.989 454 993 790 4.226 
         

 
 

14 Intangível 
 

a. Composição 
          

  30.06.14 31.12.13 
  Custo Amortização Total Total

Despesas de desenvolvimento de sistemas e 
direitos de uso de software, líquidas de 
amortizações acumuladas 26.908 (14.974) 11.934 11.997
Direito de uso de bases de clientes de terceiros 
para fins de negociação do produto de seguro 
“Affinity”, líquido de amortizações acumuladas 30.013 (8.733) 21.280 7.290
Redução Valor Recuperável(*) (3.054)     2.007 (1.047)          -
Total 53.867 (21.700) 32.167 19.287
 

(*) Provisão registrada em 30 de junho de 2014 devido à reorganização na estrutura operacional 
da Seguradora. 

 

b. Movimentação dos saldos 
        
  Despesas de Direito de   
  desenvolvimento uso de bases   
     de sistemas     de clientes  Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2012                10.676              7.029        17.705 
Adições                  2.201  -         2.201 
Despesas de amortização                 (1.644)               (975)     (2.619)
Saldos em 30 de junho de 2013                11.233              6.054        17.287 
      
Saldos em 31 de dezembro de 2013                11.997              7.290        19.287 
Adições                  1.714  15.052         16.766 
Despesas de amortização                 (1.777)    (1.062)  (2.839)
Redução Valor Recuperável                 (1.047)                   -     (1.047)  
Saldos em 30 de junho de 2014                10.887            21.280        32.167 
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15 Composição das obrigações a pagar 
 
Abaixo segue a composição das obrigações a pagar: 
 
   30.06.2014  31.12.2013
Obrigações prestação de serviços  9.029  12.717
Participação nos lucros  2.616  3.551
Dividendos  1.182  1.182
Provisão de reorganização  3.931  -
Honorários  478  287

Total  17.236  17.737
 

16 Débitos de operações com seguros e resseguros 
 

a. Corretores de seguros e resseguros 

Referem-se a comissões a pagar aos corretores por ocasião da cobrança de títulos e as 
recuperações relativas aos prêmios restituídos. 

b. Operações com resseguradoras 

É composto por prêmio de resseguro líquido de comissão, juntamente com as obrigações a 
pagar para os resseguradores. Segue a composição das operações com resseguradoras por tipo 
de ressegurador: 

          30.06.2014  31.12.2013 
Resseguradora Local     10.607  11.394  
Resseguradora Admitido      12.275  15.712  
Resseguradora Eventual     220                220  
                23.102           27.326  

 

c. Depósito de terceiros 

Referente a depósito de terceiros, segue abaixo a evolução dos valores:  

        30.06.2014     31.12.2013 
                
De 1 a 30 dias    1.225            1.434  
De 31 a 60 dias             2.067         33  
De 61 a 120 dias    1.136            1.533  
De 121 a 180 dias    495               445  
De 181 a 365 dias    458               270  
Superior a 365 dias    1.268               946  
                
Total                6.649            4.661  
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17 Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos 

a. Composição das provisões técnicas de seguros e custos de aquisição diferidos 
 

  30.06.2014 
    Provisões técnicas 

       
 

Provisão de
        sinistros
  Custos de Provisão de Provisão de Provisão ocorridos
  aquisição prêmios sinistros de despesas mas não
Principais classes de negócios      diferidos não ganhos a liquidar relacionadas   avisados  
        
Transportes 8.586 56.439 56.044 1.777 18.157
Automóveis        10.045       57.759          30.097 1.618 3.592
Patrimoniais     25.782   89.137        97.597 1.427 7.689
Responsabilidades     1.273     7.135    24.930 830 3.613
Outros         124       606     6.580 281 29
Pessoas       647  1.341      5.405 193 3.536
DPVAT              -         -      21.130      620  29.610
Total 46.457 212.417 241.783 6.746 66.226

 
 

  31.12.2013 
    Provisões técnicas 

       
 

Provisão de
        sinistros
  Custos de Provisão de Provisão de Provisão ocorridos
  aquisição prêmios sinistros de despesas mas não
Principais classes de negócios      diferidos não ganhos a liquidar relacionadas   avisados  
Transportes 10.102 57.013 54.694 2.045 20.475
Automóveis 10.673 58.893 27.758 1.951 3.369
Patrimoniais 22.533 89.548 81.598 1.208 3.340
Responsabilidades 1.673 9.363 25.147 477 2.579
Outros 608 1.821 11.689 236 119
Pessoas 706 2.253 3.355 172 2.206
Total 46.295 218.892 204.241 6.089 32.088

 
Em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013 foi constituída provisão complementar de 
cobertura das provisões técnicas decorrentes da insuficiência apurada no teste de adequação de 
passivo no montante de R$ 6.912 (R$ 6.330 em 2013) sendo R$ 6.594 (R$ 6.154) de seguros de 
danos e R$ 318 (R$ 176) de seguros de pessoas. 
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b. Movimentação das provisões técnicas  
  30.06.2014 
    Provisões Técnicas 
       Provisão de
       sinistros
  Custos de Provisão de Sinistros Provisão ocorridos
  aquisição prêmios a liquidar de despesas mas não
       Diferidos não ganhos     (*)     relacionadas  avisados 
Saldo em 31 de dezembro de 2013 46.295 218.892 204.241 6.089 32.088
Constituições 46.457 212.417 234.121 14.684 37.826
Amortizações/reversões  (46.295) (218.892) (51.634) (753) (3.688)
Pagamentos - - (148.724) (13.894) -
Atualização e oscilação cambial           -             - 3.779         -           -
Saldo em 30 de junho de 2014 46.457 212.417 241.783 6.126 66.226
            

  
(*) Em 30 de junho de 2014, a Seguradora possui processos de sinistros em demanda judicial 
em diversos estágios processuais, registrados nessa rubrica, no montante de R$ 91.772 
(R$71.229 em 31 de dezembro de 2013), com a seguinte classificação de risco: 

  30.06.2014 31.12.2013 
Risco de Perda Quantidade Reclamado Provisionado Quantidade Reclamado Provisionado
           
Perda provável                    710          20.919             19.126 63 11.778 11.283
Perda possível                 3.114        130.283             67.363 557 94.387 53.744
Perda remota    568    14.496   5.283   98   24.880   6.202
Total 4.392  165.698 91.772 718 131.045  71.229 

Em 30 de junho de 2014 estão inclusos os processo de sinistros em demanda judicial do 
consórcio DPVAT (3.553 processos no valor de R$ 16.188) 

  30.06.2013 
    Provisões técnicas 
       Provisão de
       sinistros
  Custos de Provisão de Sinistros Outras ocorridos
  aquisição prêmios a liquidar Provisões mas não
       Diferidos não ganhos     (*)       avisados 
            
Saldo em 31 de dezembro de 2012 36.483 205.867 197.554 11.549 24.232
Constituições 2.285 8.947 231.258 - 3.667
Amortizações/reversões  (4.003) (18.813) (56.265) (11.549) (493)
Pagamentos - - (160.863) - -
Atualização e oscilação cambial           -            -    5.241 -          -
Saldo em 30 de junho de 2013 34.765 196.001 216.925 - 27.406
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 30.06.2014 30.06.2013 

Saldo em 1º Janeiro 
 

71.229 63.759 
Total Pago (5.759) (3.939) 
Constituições no semestre 4.563 4.287 

Alterações de Provisões 
Atual. Monet. Osc. Camb. e Outros 

16.930 
  4.809 

6.430 
  4.405 

Saldo no fim do semestre 91.772 74.942 

 
Tabela de desenvolvimento de sinistros 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente 
às reservas de sinistros, comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões. 

O triângulo superior do quadro apresenta a provisão estimada para as últimas perdas e ajuste de 
despesas de perdas no final de cada ano do acidente como o final do período de referência. 

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 as quantias pagas em relação a essas provisões em cada período subsequente. 

Os valores demonstrados abaixo não constam os montantes referentes ao ajuste de IBNER. 
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Tabela de desenvolvimento de sinistros brutos de resseguros 
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Tabela de desenvolvimento de sinistros líquidos de resseguros 
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18 Garantia das provisões técnicas 

Para cobertura das provisões técnicas, a Seguradora mantinha os seguintes títulos e valores 
mobiliários retidos ou vinculados à SUSEP: 

  30.06.2014 31.12.2013 
       
Provisões técnicas - Seguros 534.086 467.640 
(-) Deduções/Exclusões (261.448) (247.896) 
Direito Creditório (70.262) (97.244) 
Custo de Aquisição Diferidos Redutores  (21.031) (18.531) 
Ativos de Resseguro Redutores (117.591) (130.621) 
Depósitos Judiciais Redutores (972) (1.267) 
Provisões Retidas pelo IRB (231) (233) 
Provisões dos Consórcios DPVAT (51.361) - 
Total a ser coberto 272.638 219.744 

      
Títulos de renda fixa - públicos 281.701 213.774 
Títulos de renda fixa - privados 18.698 11.984 
Cotas de fundos de investimento - renda fixa (não exclusivos) 9.212 36.821 
Total 309.611 262.579 
     

Suficiência 36.973 42.835 
 

Os montantes de depósitos especiais no IRB - Brasil Resseguros S.A. e direitos creditórios, já 
líquidos dos prêmios vencidos e não pagos, nos montantes de R$ 231 e R$ 70.262, 
respectivamente (R$ 233 e R$ 97.244 em 31 de dezembro de 2013), foram deduzidos das 
provisões técnicas para fins de cobertura. 

19 Outros débitos - provisões judiciais 
 

A Seguradora possui diversos processos judiciais e administrativos, essas provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais e potenciais riscos que 
representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 

  30.06.2014 31.12.2013 

  
Provisão 

Depósito 
Provisão 

Depósito 
 judicial   judicial  

           

Obrigações legais - fiscais e previdenciárias (a) 119.241 110.135 113.474 104.349 
Provisões trabalhistas (b) 531 78 726 78 
Provisões cíveis (c) 1.804 49 1.679 43 
Sinistros            -     1.267           -     1.267 

Total 121.576 111.529 115.879 105.737 
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a. Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) 

Os valores registrados nessa rubrica são relacionados, principalmente, a discussões judiciais, 
registradas no exigível a longo prazo. Essas ações, quando requeridas, estão amparadas por 
depósitos judiciais classificados no realizável a longo prazo. A Seguradora constitui provisão, 
apoiada na opinião de seus consultores jurídicos, conforme suas probabilidades de êxito e 
relevância. As discussões judiciais referentes a questionamentos de obrigações legais foram 
integralmente provisionadas e classificadas na conta “Obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias)”, independentemente de sua probabilidade de êxito. 

As principais ações fiscais e os saldos dos correspondentes depósitos judiciais podem 
assim, serem resumidos: 

 

 
(i) Perda possível. 

(ii) Registrado na conta de “títulos e créditos a receber - depósitos judiciais e fiscais”, no 
ativo realizável a longo prazo. 

COFINS - A Seguradora questiona judicialmente a inconstitucionalidade da cobrança de 3% 
(COFINS) por falta de recepção pela Lei nº 9.718/98.  

PIS - Empresa objetiva recolher o PIS pelos critérios da Lei Complementar n.º 07/70, pois a 
Emenda Constitucional nº 1/94 ao instituir o Fundo Social vedou regulação do dispositivo por 
medida provisória . 

INSS -  Questionamento sobre comissão de corretagem incidente no e questionamento sobre o 
aumento da alíquota do RAT (Riscos ambientais do Trabalho) incidente sobre a folha de 
pagamento, conforme regulamento do Instituto nacional da previdência Social no valor de R$ 
1.058 mil. 

ICMS - As ações em andamento referem-se ao questionamento da constitucionalidade da 
obrigação de pagamento do ICMS sobre salvados. 

b. Provisões Judiciais - trabalhistas 

Ações de vínculo empregatício e direitos trabalhistas referem-se aos questionamentos de 
equiparação salarial e horas extras, pedidos de indenização de empresas jurídicas que atuavam 

  Obrigações legais Depósitos judiciais 

  
 

2014 
 

2013 
 

2014 
 

2013 
     (ii) (ii) 
         
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  - 

COFINS (i) 
107.681 101.914 92.730 86.944 

Programa de Integração Social - PIS (i) 7.159 7.159 13.046 13.046 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (i) 3.254 3.254 3.254 3.254 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS (i)   1.147   1.147   1.105   1.105 

Total 119.241 113.474 110.135 104.349 
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como representações da Seguradora e estão registradas de acordo com suas possibilidades de 
perda estabelecidas pelos consultores jurídicos da Seguradora. 

c. Provisões Judiciais - cíveis 

O saldo das provisões judiciais cíveis refere-se, basicamente, a ações que, na opinião dos 
consultores jurídicos da Seguradora, apresentam risco de perda provável ou expectativa de saída 
de caixa. 

 

d. Composição das provisões judiciais 
 
  30.06.2014 31.12.2013 
 
Risco de perda 

 
Quantidade 

 
Reclamado 

 
Provisionado 

 
Quantidade 

 
Reclamado 

 
Provisionado 

           
Obrigações legais         
Possível 13 117.901 117.901 14 112.134 112.134 
Remota     1     1.340     1.340 1 1.340 1.340 
   14 119.241 119.241 15 113.474 113.474 
Trabalhistas         
Provável 4 193 202 4 193 202 
Possível 4 154 305 5 254 508 
Remota    3 770 24    1 500   16 
   11 1.117 531 10 947 726 
Cíveis         
Provável 35 317 405 31 303 393 
Possível 48 1.528 1.107 47 1.891 1.099 
Remota   28 620 292   23        395        187 
   111 2.465 1.804 101     2.589     1.679 
Total 136 122.823 121.576 126 117.010 115.879 
 

e. Movimentação das provisões judiciais 
 
  Fiscais Trabalhistas Cíveis 
       
Saldo em 31 de dezembro de 2013 113.474 726 1.679 
Constituições/atualização monetária 5.767 8 174 
Reversões/pagamentos             -             (203) (49) 

Saldo em 30 de junho de 2014 119.241 531 1.804 
       

20 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 24 de março de 2014 e os acionistas 
da Seguradora propuseram o aumento de capital social em R$ 58.950 e em AGE realizada em 
25 de abril de 2014 foi aprovado pela Administração o referido aumento de capital (aguardando 
aprovação da Susep). 
 
 Em 30 de junho de 2014, o capital social está representado por 15.202.855 ações (11.295.554 
ações em 31 de dezembro de 2013) ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
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b. Reserva legal 

Constituída, ao final de cada exercício social, na forma prevista na legislação societária 
brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento do capital 
social. 
 

c. Outras reservas de lucros 

Correspondem à parcela do lucro líquido remanescente, após as deduções legais e a constituição 
da reserva legal, ao final de cada exercício social, sujeita à deliberação da Assembleia Geral. 
 
Composição Acionária em 30 de junho de 2014: 

  Origem ON % 
        
RSA Insurance Group PLC UK 15.202.778 99,999 
Minoritários - pessoa física BR               77   0,001 

Total   15.202.855 100,00 
 
 

21 Ramos de atuação da seguradora 
Estão sendo detalhados a seguir os principais ramos de atuação, bem como os respectivos 
montantes de prêmios ganhos, sinistros ocorridos, custos de aquisição e índices de sinistralidade 
e de comissionamento: 

 
 
  30/06/2014 
Principais classes Prêmios Sinistros Custos de Índices - % 

de negócios ganhos ocorridos aquisição Sinistralidade Comissionamento 
            

Transportes 94.574 (46.255) (19.323) 49 20 
Patrimoniais 65.801 (59.190) (19.004) 90 29 
Automóveis 75.184 (58.435) (9.308) 78 12 
Responsabilidades 7.482 (4.219) (1.351) 56 18 
Cascos 1.091 (719) (147) 66 13 
Pessoas (Vida) 20.082 (9.643) (6.726) 48 33 
Total 264.214 (178.461) (55.859) 68 21 
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  30/06/2013 
Principais classes Prêmios Sinistros Custos de Índices - % 

de negócios            ganhos ocorridos aquisição Sinistralidade Comissionamento

            
Transportes 97.019 (56.024) (19.588) 54 19
Automóveis 54.449 (32.926) (7.700) 60 14
Patrimoniais 54.317 (43.697) (13.007) 80 24
Responsabilidades 7.150 (4.274) (1.240) 60 17
Marítima 1.688 (8.062) (221) 478 13
Pessoas 18.420 (2.794) (5.437) 15 29
Outros 201 (559) (47) 278 23
Total 233.244 (148.336) (47.240) 64 20
            

 

 
22 Detalhamento de contas da demonstração do resultado 

 
b) Despesas administrativas     

Pessoal próprio                (32.303)   (34.567)
Serviços de terceiros           (6.259)           (7.318)

Localização e funcionamento            (12.494)          (11.747)

Publicidade e propaganda           (3.132)             (3.470)

Publicações                     (12)               (168)

Donativos e contribuições                    (58)                  (90)

Outras despesas administrativas (*)       (5.865)         (71)

Total (60.123) (57.431)

(*) Inclui provisão de reorganização em 30 de junho de 2014 no valor total de R$ 4.978 mil.

  30.06.2014 30.06.2013
       
a) Outras receitas e despesas operacionais     

Despesas com inspeção de riscos                 (4.739)                 (3.706)
Provisões judiciais trabalhistas, cíveis e outras provisões                    (116)                     160 
Reversão (constituição) da provisão para riscos de créditos                 (5.635)                 (4.359)
Outras receitas/ despesas operacionais  2.938   (4.670)
Total (7.552) (12.575)
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c) Despesas com tributos    

COFINS (5.213) (5.132)
COFINS diferido 1.458 799
PIS (847) (834)
PIS diferido 237 130
Taxa de fiscalização (1.193) (1.194)
Impostos municipais (394) (153)
Outras despesas com tributos    (158)    (509)
Total (6.110) (6.893)

  

   

 
d) Resultado financeiro 
 

Receitas com títulos de renda fixa - disponível para 
venda 

9.680 8.839

Receitas com títulos de renda fixa - valor justo por meio 
do resultado 

5.806 545

Receitas financeiras com operações de seguros e 
resseguros 

8.192 11.229

Outras receitas financeiras 104 15
Subtotal 23.782 20.628
Despesas financeiras com operações de seguros (12.264) (13.675)
Despesas financeiras com juros sobre tributos (311) (385)
Outras despesas financeiras (556) (173)
Subtotal (13.131) (14.233)
Total 10.651 6.395

(i) Dentro das rubricas “Receitas financeiras com operações de seguros e resseguros” e “Despesas 
financeiras com operações de seguros” em 2014, R$ (5.780) e R$ 1.321 respectivamente, são 
referentes à correção monetária/variação cambial. 

e)  Ganhos e perdas com ativos não correntes     
Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado 41 37
Outros 94 14
Total 135 51
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23 Imposto de renda e contribuição social 
 
  30.06.2014 30.06.2013 

  

Imposto 
de 

Renda 
Contribuição

Social 

Imposto 
de 

Renda 
Contribuição

Social 
           
Resultado antes dos impostos e participações (27.164) (27.164) (25.184) (25.184) 
Juros sobre o Capital Próprio (JCP) 
(+/-) Ajustes temporários 

-
13.337

- 
13.337 

- 
7.674 

-
7.674

(+/-) Ajustes permanentes       47       47       47       47
 
Base de cálculo antes da compensação de prejuízos (13.780)

 
(13.780) 

 
(17.463) (17.463)

(-) Compensação de prejuízos fiscais            -            -            -            -
Base de cálculo dos tributos (13.780) (13.780) (17.463) (17.463) 
Alíquota      25%     15%     25%     15% 
IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota vigente 3.445 2.067 4.366 2.619 
Ajustes tributários oriundos das diferenças 

intertemporais 
  

3.334 2.001 
   

1.918 1.151 
Impostos de Renda e Contribuição Social 

contabilizados 6.779 4.068 6.284 3.770 

Alíquota efetiva (25,0)% (15,0)% (25,0)% (15,0)% 

 

24 Transações e saldos com partes relacionadas 

A remuneração do pessoal-chave da Administração, que compreende funcionários que tem 
autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da 
Seguradora, é composta exclusivamente de benefícios de curto prazo, cujo montante destinado 
no semestre  findo em 30 de junho de 2014 foi de R$  1.328 (R$ 1.414 em 30 de junho de 
2013). A Seguradora não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho 
ou remuneração baseada em ações. 

A Seguradora mantém rateio de despesas com a Royal & Sun Alliance Insurance Plc - 
Escritório de Representação no Brasil Ltda., referente a despesas do compartilhamento de 
estrutura e mão de obra, suprimentos e fornecimentos, bem como efetua cessões de resseguros 
com a Royal & Sun Alliance Insurance Plc - UK (resseguradora admitida), através de contratos 
automáticos e facultativos. As transações entre partes relacionadas decorrentes dessas atividades 
encontram-se apresentadas abaixo:  

  30.06.2014 

  Ativo Passivo Receitas Despesas 

       (ii) (i) 
Royal & Sun Alliance Insurance Plc - UK (iii) 25.835 12.683 12.481 5.662 
Escritório de Representação no Brasil Ltda. (iv) 313 318 150 155 
Total 26.148 13.001 12.631 5.817 
          
          

 

  
31.12.2013 

  Ativo Passivo Receitas Despesas 
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    (ii) (i) 
Royal & Sun Alliance Insurance Plc - UK (iii) 35.413 41.445 12.968 13.974 
Escritório de Representação no Brasil Ltda. (iv) 318 328 300 309 
Total 35.731 41.773 13.268 14.283 

 

(i) Refere-se ao repasse de prêmios de resseguro líquidos de suas respectivas comissões de 
resseguro. 

(ii) Refere-se a recuperação de sinistros de resseguro e variação das provisões técnicas de resseguro. 
(iii) Os saldos de sinistros de resseguros encontram-se contabilizados na conta “Operações com 

resseguradoras” no ativo circulante e os saldos de prêmios de resseguro líquidos de suas 
respectivas comissões encontram-se contabilizados na conta “Operações com resseguradoras” 
no passivo circulante. 

(iv) Refere-se ao reembolso relativo ao rateio de despesas administrativas contabilizadas na conta 
“títulos e créditos a receber” tendo como contrapartida a conta “Despesas administrativas”, e 
despesas com prestação de serviços de representação. 

 

25 Outras Informações 
 

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 IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e à 
COFINS.  

Entre outros assuntos a referida Lei dispõe sobre 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. 

Embora a Lei entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, há a possibilidade de opção (de 
forma irretratável) pela sua aplicação a partir de 1º de janeiro de 2014. 

A Administração não tem a intenção de efetuar a opção pela adoção antecipada e estima que não 
haverá impactos relevantes nas demonstrações contábeis. 
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