
 
 
 

Relatório da Administração 
 
 
Prezados Acionistas, 
 
É com satisfação que apresentamos as Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de junho de 
2014 da Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
O Mercado Segurador 
 
Dados divulgados pela SUSEP mostram que de janeiro a maio de 2014 o faturamento do mercado 
regulado pela autarquia teve um aumento nominal de 0,6% sobre mesmo período de 2013, 
percentual que se mostra desfavorável quando comparado com os 22,0% de acréscimo da mesma 
variável de janeiro a maio de 2013 sobre janeiro a maio de 2012. Dado que a inflação no período foi 
de 6%, pode-se inferir que houve queda real da receita.  
 
O faturamento dos seguros de pessoas mostrou no período queda de 7,1% sobre janeiro a maio de 
2013. Já as contribuições ao VGBL individual caíram 12,3% de janeiro a maio de 2014 sobre igual 
período de 2013 enquanto os prêmios de seguros de vida individual, vida coletivo e prestamista 
tiveram variações de 6,9%, -4,7% e 5,3%, nesta ordem.  
 
A arrecadação de prêmios de seguros gerais cresceu 13,3% de janeiro a maio de 2014 sobre janeiro 
a maio de 2013, expansão bem abaixo do que a verificada em o mesmo período do ano anterior, que 
foi de 21,0%. De qualquer forma, notamos que inverteu-se em 2014 o desempenho setorial com os 
seguros gerais mostrando-se mais dinâmicos em comparação com os seguros de pessoas cuja 
desaceleração da receita foi marcante em todos os segmentos.  
 
Em linhas gerais, o que pode ser notado, é que o mercado de seguros se ressente da baixa taxa de 
crescimento da renda nacional ao longo do ano 2014, ou seja, o baixo ritmo de crescimento 
econômico acaba por impactar a performance deste segmento. 
 
Cenário Econômico 
 
A perspectiva que se desenha para o ano de 2014, é de que o Brasil não conseguirá acompanhar o 
crescimento médio da economia mundial, sendo que a expansão do PIB deverá ter um desempenho 
mais fraco até mesmo que os países ricos que ainda sentem fortemente o peso da crise. As 
projeções mais atualizadas indicam que o PIB brasileiro deverá ter uma expansão de apenas 1,7%, 
como consequência das perspectivas tímidas de demanda de investimentos e também a pressão 
crescente para consolidação fiscal. 
 
Adicionalmente, a tendência é de que a expansão da economia mundial também seja menor do que o 
esperado, sendo que isso se deve justamente ao mal desempenho dos mercados emergentes. 
 
Mesmo países ricos, que ainda enfrentam sérias dificuldades por conta da crise de 2008, deverão 
crescer mais que o Brasil ao longo de 2014, sendo que por exemplo, nos Estados Unidos a previsão 
é de 2,5%. 
 
Entre os BRICS, a única situação mais grave do que a do Brasil é registrada na Rússia, que em 2014 
deve crescer cerca de 1%.  Por outro lado, China e Índia devem apresentar taxas consideráveis de 
7,3% e 5% respectivamente.  



 
 
 

 

Desempenho Econômico-Financeiro  
 
A Companhia encerrou o primeiro semestre de 2014 com um lucro líquido de R$0,56 milhões, 
influenciado basicamente pelo resultado financeiro positivo de R$1,25 milhões. As despesas 
administrativas e tributárias totalizaram R$0,46 milhões e referem-se a investimentos no 
planejamento e desenvolvimento das novas atividades desta Companhia. 
 
Capital Social  
 
O patrimônio líquido da Companhia alcançou R$27,76 milhões ao final do primeiro semestre de 2014, 
representado por 27.978.460 ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal e não conversíveis em 
outra espécie.  
 
Remuneração aos acionistas 
 
Após as deduções relativas à reserva legal, é assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 
10% do lucro líquido, conforme estabelecido no Estatuto Social. 
 
Gestão de sustentabilidade 
 
A gestão de sustentabilidade da Seguros Unimed é orientada pela área de Responsabilidade Social. 
As atividades operacionais são desenvolvidas pelas áreas responsáveis de maneira independente, 
porém, alinhada aos princípios da sustentabilidade disseminados na Companhia. No mapa 
estratégico da empresa, a gestão de sustentabilidade está incorporada ao Programa de Reputação 
Corporativa. 
 
Esta agenda teve um salto em 2014 e o primeiro semestre, em particular, registrou os primeiros 
resultados do trabalho iniciado em setembro do ano passado, quando foi definido o Planejamento 
Estratégico. 
 
Neste período foi construída a Matriz de Materialidade, uma representação gráfica dos temas 
prioritários para a empresa no que se refere à sustentabilidade. Para a Seguros Unimed , cinco 
pontos são os relevantes: Privacidade e Segurança da Informação, Inovação de Produtos e 
Serviços Responsáveis, Educação e Comunicação para Clientes, Gestão da Cadeia de Valor e 
Qualidade no Serviço e Atendimento. 
 
Assim, com a contribuição coletiva, ao plano, foram integrados os desafios socioambientais que estão 
nas agendas e pautas de partes interessadas da Companhia como: clientes, corretores, 
colaboradores e o Sistema Unimed.  
  
Além disso, no primeiro semestre destacam-se três  ações, que passam a incorporar a agenda da 
empresa dedicada ao tema de Sustentabilidade: 
  
- Programa de Voluntariado - Na Seguradora, os colaboradores são os primeiros a vestir a camisa 
da política socioambiental  através do programa de voluntariado. No Projeto Conexão Responsável, 
um link com o conceito da nova marca, foram  mais de 170  beneficiados, entre adultos e crianças, 
com informações sobre as questões de relacionamento via redes sociais. 
  



 
 
 

 

- Revitalização do Projeto Reciclo - O Projeto Reciclo é a evolução de um projeto já existente na 
Companhia, lançado em 2010, alterando a amplitude de seu escopo: as urnas de papelão enviadas 
aos clientes para coleta de seus cartões foram substituídas por uma máquina coletora com apelo 
lúdico que além de atender ao cliente também está disponível para a comunidade pois estão 
instaladas em estações do metrô de São Paulo e no Shopping Continental. Basta que o público insira 
o cartão plástico (que também pode ser de banco, programas de fidelidade e vale-presente, entre 
outros) e gire a manivela para cortá-lo. Já foram coletados mais de 200 mil cartões. Para revitalizar o 
programa, em 2014 a seguradora lançou a campanha ‘Gire a Manivela’, ampliando a adesão de 
empresas parceiras (hospitais e laboratórios de sua rede credenciada) ao projeto, disponibilizando 
máquinas, para reciclar cartões inutilizados. A comunicação do programa está baseada nas redes 
sociais, para as quais foi direcionado o video especialmente preparado para esta nova fase 
  
- Site do Relatório de Sustentabilidade 2013  -   Em seu exercício de gestão da sustentabilidade, a 
Seguros Unimed publica o relatório com os objetivos de aprimorar a gestão da Companhia, divulgar 
de forma transparente suas informações econômicas, sociais, ambientais e de governança e engajar 
seus públicos internos e externos sobre suas atividades. Desde 2010, o relatório de sustentabilidade 
da seguradora segue as diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative). 
 
Desde 2012, a Seguros Unimed inovou ao publicar seu relatório no formato online e, devido à 
aceitação de seu público, ele foi mantido. Porém, foram aplicadas algumas modificações de layout e 
acesso aos conteúdos, como o acesso direcionado aos principais públicos de interesse da 
companhia. Estas mudanças visam promover maior interatividade, acessibilidade e transparência das 
informações. 
 
Prêmios e Reconhecimentos 
 
O primeiro semestre não possui um agenda rica na divulgação de reconhecimentos. Mesmo assim, 
dois deles abrem esta agenda e a Seguros Unimed foi destacada.  
  
No primeiro deles, a Seguros Unimed atingiu o nível 4 do selo Sustentabilidade promovido pela 
Unimed Brasil, obtendo a pontuação máxima e recebendo o selo Diamante para reconhecer as 
iniciativas da Companhia. Subsidiado pelo Fundo Institucional Unimed (FIU), o Selo avalia  as 
práticas relacionadas a valores, transparência e governança, público interno, meio ambiente, 
fornecedores, comunidade, governos e sociedade. 
  
Na Melhores & Maiores da Revista Exame, o segmento Saúde da Seguros Unimed atingiu a 22ª 
colocação, saltando seis posições em relação ao ano anterior, que listou as 50 maiores empresas do 
setor. De acordo com a publicação, o forte crescimento orgânico e a estabilidade financeira 
conquistada pela seguradora contribuíram para a ascensão. Já o segmento Vida e Previdência 
Privada subiu duas posições em relação ao ano anterior, ficando em 47º lugar. 
 
Agradecimentos  
 
Agradecemos a todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros e acionistas pela confiança, apoio 
e dedicação. 
 
São Paulo, 25 de agosto de 2014. 
 
 
A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
 

Aos 
Administradores, Conselheiros e Acionistas da 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
São Paulo - SP 
 

Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Unimed Seguros Patrimoniais 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 apresentadas nas demonstrações financeiras intermediárias. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras intermediárias, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras intermediárias da 
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 intermediárias tomadas em conjunto. 
 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
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Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed 
Seguros Patrimoniais 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, 26 de agosto de 2014. 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
 
 
 
Eduardo Wellichen Leandro Galkyz Uzzi de Oliveira 
Contador CRC-1SP184050/O-6 Contador CRC-1SP232769/O-1 
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Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Balanços patrimoniais 
30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013 
(Em milhares de reais) 
 
 

 
Notas 30/06/2014 31/12/2013 

Ativo 
 

  
Circulante 

 
5.863 5.192 

  
 

  
Disponível 

 
4 9 

     
Caixa e bancos 

 
4 9  

  
 

  
Aplicações 5.a 5.403 4.803 
    

Créditos das operações com seguros e resseguros 6 37 - 

Prêmios a receber   37 - 
    

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 7.a 171 - 
  

 
  

Títulos e créditos a receber 
 

237 380 

Títulos e créditos a receber 
 

8 44 
Créditos tributários e previdenciários 8 229 336 

    
Outros valores e bens  3 - 
    

Custos de aquisição diferidos 9 8 - 
  

 
  

Ativo não circulante 
 

22.499 22.898 

  
 

  
Realizável a longo prazo 

 
18.882 21.020 

  
 

  
Aplicações 5.a 18.750 21.018 

    
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 7 132 - 

  
 

  
Títulos e créditos a receber  - 2 

    
Imobilizado  1.143 - 

Outras imobilizações  10.a 1.143 - 
     

Intangível 10.b 2.474 1.878 

Outros intangíveis  2.474 1.878 
  

 
  

Total do ativo 
 

28.362 28.090 
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 Notas 30/06/2014 31/12/2013 

Passivo 
 

  
Circulante 

 
606 898 

  
 

  
Contas a pagar 

 
28 816 

Obrigações a pagar 11 16 815 
Impostos e encargos sociais a recolher 12 12 1 

Impostos e contribuições 13 201 82 
    

Débitos de operações com seguros e resseguros  338 - 

Operações com resseguradoras 14 330 - 
Corretores de seguros e resseguros  8 - 

    
Provisões técnicas - seguros 15 39 - 

Danos  39 - 
     

Patrimônio líquido 
 

27.756 27.192 

Capital social 16 28.000 20.000 
Aumento de capital (em aprovação)  - 8.000 
Ajustes de avaliação patrimonial                  - (3) 
Prejuízos acumulados 

 
(244) (805) 

  
 

  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Total do passivo 
 

28.362 28.090 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Demonstrações dos resultados 
Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais, exceto, o lucro líquido por lote mil de ações) 
 
 

 
Notas 30/06/2014 30/06/2013 

  
 

 Prêmios emitidos  38 - 
Variações das provisões técnicas de prêmios  (36) - 

Prêmios ganhos 17.a 2 - 
     
Sinistros ocorridos 17.b (3) - 
     
Custos de aquisição 17.c (1)  
     
Outras receitas e (despesas) operacionais 17.d (1) - 
     
Resultado com operações de resseguros 17.e (27) - 

   Despesas com resseguros  (27) - 
     
Despesas administrativas 17.f (424) (1.447) 
Despesas com tributos 17.g (38) (21) 
Resultado financeiro 17.h 1.253 901 

  
 

 
 (=) Resultado operacional 

 
761 (567) 

  
 

 
 (=) Resultado antes dos impostos e participações 

 
761 (567) 

  
 

 
 Imposto de renda 18 (120) - 

Contribuição social 18 (80) - 
  

 
 

 Lucro líquido (prejuízo) do semestre 
 

561 (567) 

  
 

 
 Quantidade de ações 

 
27.978.460 19.614.845 

Lucro líquido (prejuízo) por lote mil de ações - R$ 
 

20,01 (28,91) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Demonstrações dos resultados abrangentes 
Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais) 
 
 

 
30/06/2014 30/06/2013 

   
 Lucro líquido (prejuízo) do semestre 561 (567) 

Outros resultados abrangentes - - 

Resultado abrangente do semestre, líquido dos impostos 561 (567) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
30 de junho de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais) 
 
 
  

  
Reserva de lucros 

   

  
Capital 
social 

Aumento de 
capital (em 
aprovação) 

Reserva de 
lucros 

Reserva de 
investimento e 
capital de giro 

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial 

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total 

         
Saldos em 31 de dezembro de 2012 20.000 - 17 323 - (1.437) 18.903 

         
Prejuízo do semestre - - - 1 - (567) (566) 
         

Saldos em 30 de junho de 2013 20.000 - 17 324 - (2.004) 18.337 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 20.000 8.000 - - (3) (805) 27.192 

         
Aumento de capital conforme Portaria 

SUSEP nº 5.801 de 31 de março de 2014 8.000 (8.000) - - - - - 
Títulos e valores mobiliários - - - - 3 - 3 
Lucro líquido do semestre - - - - - 561 561 

Saldos em 30 de junho de 2014 28.000 - - - - (244) 27.756 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
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Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Semestres findos em 30 de junho de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais) 
 
 

 
30/06/2014 30/06/2013 

    
Lucro líquido (prejuízo) do semestre 561 (567) 
    
Ajustes para:   
   Depreciação e amortizações 85 - 
   Outros ajustes 3 - 
    
Variação nas contas patrimoniais 1.171 555 

   Ativos financeiros 1.668 651 
   Créditos das operações de seguros e resseguros (37) - 
   Ativos de resseguro (303) - 
   Créditos fiscais e previdenciários 108 (102) 
   Ativo fiscal diferido 2 - 
   Custos de aquisição diferidos (8) - 
   Outros ativos 32 19 
   Fornecedores e outras contas a pagar (798) (9) 
   Impostos e contribuições 130 (4) 
   Débitos de operações com seguros e resseguros 338 - 
   Provisões técnicas - seguros e resseguros 39 - 
    
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais 1.820 (12) 

    
Atividades de investimento   
   Pagamento pela compra:   
   Imobilizado (1.143) - 
   Intangível (682) - 

Caixa líquido gerado nas atividades de investimento (1.825) - 

      
(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (5) (12) 
    

Caixa e bancos no início do semestre 9 12 

Caixa e bancos no final do semestre 4 - 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias. 
 



 
 
 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 
30 de junho de 2014 
(Em milhares de reais)  
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1. Contexto operacional 
 
A Unimed Seguros Patrimoniais S.A. (doravante denominada por “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil e situada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 
346 - São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 12.973.906/0001-71, tendo como objeto social a 
comercialização de seguros de danos. A Companhia é controlada pela Unimed Seguradora S.A. 
que está integrada ao Sistema Cooperativo Unimed, que é formado pelas cooperativas médicas 
que atuam sob a denominação Unimed, pelas suas federações, pela confederação nacional e por 
empresas associadas.  
 
Em 17 de maio de 2012, a SUSEP autorizou a referida cessão da carteira de planos de 
previdência complementar operada na Controladora, no entanto, diante das novas estratégias 
operacionais de sua Controladora, a Administração decidiu por manter a carteira de planos de 
previdência complementar aberta na própria Controladora e solicitou uma nova autorização junto 
a SUSEP para transformar a Unimed Previdência Privada S.A. em uma seguradora de danos, e 
posteriormente alterou a razão social e seu objeto social para Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
Para essa nova estratégia operacional, a Companhia preparou o projeto com todos os quesitos 
necessários para atender à Resolução CNSP nº 166/2007, obtendo a autorização SUSEP em 22 
de outubro de 2013, como posterior registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP em 31 de outubro de 2013 sob nº 425.373/13-7. 
 
A Companhia obteve a aprovação prévia da SUSEP, em 21 de janeiro de 2013, para a alteração 
do seu objeto e da sua denominação social, através do Processo nº 15414.004125/2012-66. O 
objeto social passará a ser de seguro de danos e a denominação social de Unimed Previdência 
Privada S.A. para Unimed Seguros Patrimoniais S.A. O processo de autorização definitiva na 
SUSEP foi aprovado através da Portaria nº 5.557 de 10 de outubro de 2013.  
 
A Companhia iniciou suas operações com emissão de sua primeira apólice em 05 de maio de 
2014. Anteriormente a essa data suas atividades se resumiam à gestão dos recursos 
depositados em conta corrente por sua controladora referente ao seu capital social, receitas 
financeiras, despesas legais e custos administrativos. 
 
 

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias 
 
a) Declaração de conformidade 

 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas conforme os dispositivos da 
Circular SUSEP nº 483, de 06 de janeiro de 2014, com efeitos retroativos a partir de 1º de 
janeiro de 2014, os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), doravante denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 



 
 
 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação 
30 de junho de 2014 
(Em milhares de reais)  
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias--
Continuação 

 
a) Declaração de conformidade--Continuação 

 
Essas demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas pela Diretoria em 26 de 
agosto de 2014. 
 

b) Comparabilidade 
 
As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de semestres anteriores, conforme disposições do CPC 21 emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e da Circular SUSEP nº 483, de 06 de janeiro de 2014. Para 
o balanço patrimonial, utilizamos as informações constantes no exercício findo 
imediatamente precedente (31 de dezembro de 2013) e para as demais peças, utilizamos o 
mesmo período intermediário do ano anterior (semestre findo em 30 de junho de 2013). 
 

c) Continuidade 
 
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de iniciar suas 
operações. Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com 
base nesse princípio. 
 

d) Base de mensuração 
 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o custo 
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais no balanço patrimonial: 
 

 Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 

 Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; e 

 Ativos financeiros mantidos até o vencimento. 
 

e) Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas em Reais (R$), que 
é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em 
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias--
Continuação 

 
f) Utilização de estimativas e julgamento 

 
A preparação de demonstrações financeiras intermediárias exige que a Administração 
registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em 
estimativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos 
futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas estimativas em 
função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação. 
 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no semestre em que são revisadas e em quaisquer 
semestres futuros afetados. 
 

g) Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor e 
não foram adotadas antecipadamente pela Companhia 
 
i. IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 

 
O IFRS 9 “Instrumentos Financeiros” é o primeiro passo no processo para substituir o 
IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz 
novos requerimentos para classificar e mensurar os ativos financeiros e provavelmente 
afetará a contabilização da Companhia para seus ativos financeiros no momento de sua 
adoção. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2015. 
 

ii. IFRS 15 - Revenue from contracts with customers 
 
Em maio de 2014, o IASB emitiu o novo pronunciamento de reconhecimento de receita - 
IFRS 15 - Revenue from contracts with customers. O CPC convergirá para esse novo 
pronunciamento, que tem adoção mandatória para os exercícios iniciados em ou a partir 
de 1º de janeiro de 2017, com requerimentos de comparabilidade específicos (full ou 
modified retrospective approach). O novo pronunciamento cria uma única norma para 
reconhecimento de receita aplicável a todas as Companhias em todos os segmentos. A 
criação de uma única norma representa uma mudança significativa da prática atual, que 
contém diversas literaturas específicas para indústrias e transações. 
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias—
Continuação 

 
g) Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor e 

não foram adotadas antecipadamente pela Companhia--Continuação 
 

iii. Normas emitidas pela SUSEP 
 
Em 16 de junho de 2014 foi divulgada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) a Resolução CNSP nº 311, que trata sobre a prestação de serviços de auditoria 
atuarial independente para produção dos seguintes documentos: relatório da auditoria 
atuarial independente, parecer atuarial e qualquer outro documento solicitado pelo órgão 
regulador. Os efeitos dessa Resolução são válidos a partir do exercício de 2015 para as 
demonstrações financeiras do exercício de 2014. 
 

3. Principais práticas contábeis 
 
As políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras intermediárias 
estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os 
períodos apresentados. 
 
a) Disponível 

 
O saldo de caixa e bancos inclui numerário em caixa, em banco conta movimento e valores 
em trânsito. 
 

b) Ativos financeiros 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; (ii) ativos financeiros 
disponíveis para venda; e (iii) ativos financeiros mantidos até o vencimento. A classificação 
dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial e depende da 
estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 
 
i. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 

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

b) Ativos financeiros--Continuação 
 
ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento 

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

iii. Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos não derivativos que não são 
classificados em nenhuma das categorias anteriores.  
 
Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que 
não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas nos resultados 
abrangentes e registradas no patrimônio líquido pelo valor líquido dos respectivos efeitos 
tributários sobre o ganho não realizado. Quando um investimento é realizado, o saldo 
acumulado é transferido para o resultado. Os juros são reconhecidos no resultado. 
 

iv. Determinação do valor justo 
 
Os títulos de renda fixa públicos tiveram seu valor justo obtido a partir das tabelas de 
referência divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e 
de Capitais - ANBIMA. Os certificados de depósitos bancários e os Depósitos a Prazo 
com Garantia Especial (DPGE) são registrados ao custo, acrescido dos rendimentos 
incorridos, que se aproximam de seu valor justo. 
 
As aplicações financeiras são custodiadas, registradas e negociadas na BM&F Bovespa, 
na Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), Câmara de Custódia e 
Liquidação (CETIP) e na Central Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). 
 

c) Ativos intangíveis 
 
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. 
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

c) Ativos intangíveis--Continuação 
 
Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de 
produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são 
reconhecidos como ativos intangíveis quando é possível demonstrar a intenção e 
capacidade de concluir o desenvolvimento e que benefícios econômicos futuros serão 
gerados. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de 
software, incluem os custos com terceiros e equipes internas alocadas no desenvolvimento 
de software. Outros gastos com desenvolvimento que não atendam a esses critérios são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos.  
 
Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são 
reconhecidos como ativo em semestres subsequentes. Os custos com desenvolvimento de 
softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada e 
avaliados para impairment, caso haja indicativo de perda. A Companhia reviu a vida útil 
estimada de seus ativos intangíveis e os prazos não sofreram alterações. 
 
Os ativos intangíveis são amortizados pela vida útil estimada, que é de aproximadamente 
cinco anos a partir da data em que o sistema entre em operação. 
 

d) Classificação dos contratos de seguros e de investimento 
 
Os contratos foram classificados como contratos de seguro em função de existir aceitação de 
um risco significativo de outra parte, aceitando compensar o segurado no caso de um 
acontecimento futuro incerto específico. 
 
Os contratos de resseguro também são classificados como “Contrato de Seguros”, pois 
pressupõe a transferência de um risco de seguro significativo, sendo reconhecidos nos 
mesmos critérios e princípios das operações de seguros e registrados contabilmente 
conforme determina a Circular SUSEP nº 474 de 22 de agosto de 2013. 
 
Os prêmios de seguros são registrados quando da emissão das apólices ou faturas e 
reconhecidos no resultado segundo o transcorrer da vigência do risco. Os prêmios de 
seguros cuja emissão é antecipada ao período de cobertura de risco são mantidos em conta 
patrimonial específica, e reconhecidos no resultado a partir do início do período de cobertura 
do risco, sendo apropriados aos resultados em bases “pro rata die”. 
 
Os custos de agenciamento são registrados quando incorridos e apropriados ao resultado de 
acordo com o período de vigência das apólices. 

  



 
 
 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--Continuação 
30 de junho de 2014 
(Em milhares de reais)  
 
 

15 

3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

e) Mensuração dos contratos de seguros 
 
Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização são contabilizados por ocasião da 
emissão das apólices ou faturas, líquidos dos custos de emissão, sendo a parcela de 
prêmios ganhos reconhecida no resultado, de acordo com o período decorrido de vigência 
do risco coberto. O prazo médio de recebimento é de 30 dias. 
 
As operações de resseguros são contabilizadas com base nos contratos firmados com as 
resseguradoras. As despesas e receitas oriundas desses contratos são reconhecidas 
simultaneamente aos prêmios de seguros correspondentes nas mesmas bases. Os ativos e 
passivos financeiros decorrentes desses contratos são baixados com base (i) nas prestações 
de contas emitidas pelos Resseguradores por meio dos movimentos operacionais periódicos 
sujeitos à análise da Companhia; e (ii) nas prestações de contas preparadas pela 
Companhia e que estão sujeitas à análise pelos resseguradores. 
 
As receitas de prêmios e as correspondentes despesas de comercialização, relativas aos 
riscos vigentes sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no 
início da cobertura do risco, em bases estimadas. 
 

f) Custos de aquisição diferidos 
 
Compreendem as comissões relativas ao custo de aquisição de apólices de seguros, sendo 
a apropriação ao resultado realizada de acordo com o período decorrido de vigência do risco 
coberto. Todos os demais custos de aquisição são reconhecidos como despesa, quando 
incorridos. Os custos de aquisição diferidos são baixados quando da venda ou liquidação 
dos respectivos contratos. 
 

g) Avaliação de passivos originados de contratos de seguros 
 

i. Provisões técnicas de seguros 
 
Em 18 de fevereiro de 2013 foi publicada a Circular SUSEP nº 462/13, que dispõe sobre 
a forma de cálculo e os procedimentos para constituição das provisões técnicas das 
sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades 
de capitalização e resseguradores locais. 
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

g) Avaliação de passivos originados de contratos de seguros--Continuação 
 
i. Provisões técnicas de seguros--Continuação 

 
As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as 
determinações e os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), assim resumidas: 
 

 A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do prêmio de 
seguro correspondente ao período de risco não decorrido, sendo calculada “pro rata” 
dia. O cálculo é individual por apólice/certificado ou endosso dos contratos vigentes na 
data base de constituição. 

 A provisão de prêmios não ganhos dos riscos vigentes, mas não emitidos (PPNG-
RVNE), representa o ajuste da PPNG dada à existência de riscos assumidos pela 
Seguradora cuja apólice ainda não foi operacionalmente emitida. É calculada com 
base em metodologia própria que consideram o intervalo entre a data de início de 
vigência do risco e a data de emissão das apólices, em bases retrospectivas, no 
período de 12 meses. 

 A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL), é constituída por estimativa de pagamentos 
prováveis brutos de resseguros e líquidos de recuperação de cosseguro cedido, com 
base nas notificações e avisos de sinistros recebidos até a data de encerramento das 
demonstrações financeiras, e atualizada monetariamente nos termos da legislação 
vigente. 

 A provisão para sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR), é calculada conforme 
Circular SUSEP nº 485 de 06 de janeiro de 2014. 

 
h) Reconhecimento de receita 

 
i. Reconhecimento de prêmio emitido de contratos de seguro - as receitas de prêmio dos 

contratos de seguro são reconhecidas proporcionalmente, e ao longo do período de 
cobertura do risco das respectivas apólices.  
 

ii. Receita de juros - as receitas de juros de instrumentos financeiros (incluindo as receitas 
de juros de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado) são 
reconhecidas no resultado do semestre, segundo o método do custo amortizado e pela 
taxa efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é reduzido, como resultado de perda 
por impairment, a Companhia reduz o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável, 
correspondente ao valor estimado dos fluxos de caixa futuro, descontado pela taxa 
efetiva de juros e continua reconhecendo juros sobre estes ativos financeiros como 
receita de juros no resultado do semestre.  
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

i) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 
 
A provisão para imposto de renda do semestre corrente e diferido foram calculados à 
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, sobre o lucro tributável anual que excede 
R$120 no semestre, e a contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de 15% 
sobre o lucro tributável. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado 
a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido 
ou em outros resultados abrangentes. 
 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de apresentação das demonstrações financeiras intermediárias e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. 
 

j) Lucro líquido (prejuízo) por ação 
 
O lucro (prejuízo) por ação é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) pelo número de ações 
ordinárias em poder dos acionistas no fechamento do semestres findos em 30 de junho de 
2014 e 2013. 
 
 

4. Gerenciamento de risco 
 
A Companhia iniciou em maio a emissão de riscos de responsabilidade civil e encontra-se em 
fase pré-operacional para os demais ramos, sendo que a estrutura de gerenciamento de risco é 
corporativa e realizada de forma conjunta com sua Controladora, composta por princípios, 
políticas, responsabilidades, procedimentos e ações. Ela abrange os riscos de subscrição, 
mercado, liquidez, operacional e de crédito. Para fazer frente aos eventos de risco, essa 
estrutura é compatível com a natureza e complexidade dos produtos, serviços, processos e 
sistemas da Companhia. 
 
Casamento dos ativos e passivos (ALM) 
 
A Gestão de Ativos e Passivos é efetuada utilizando a metodologia ALM (Assets and Liabilities 
Management). Esta metodologia consiste em um processo contínuo de formulação, 
implementação, monitoramento e revisão das estratégias de gestão de ativos e passivos com o 
objetivo de atingir determinado retorno com determinado nível de risco. 
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4. Gerenciamento de risco--Continuação 
 

  
Sem 

vencimento 
Vencidos 
até 1 ano 

A vencer em 
até 1 ano 

A vencer entre 
1 e 5 anos Total 

Caixa e bancos 4 - - - 4 
Ativos financeiros a valor justo por meio do 

resultado 18 - 5.385 - 5.403 
 Quotas de fundos de renda fixa 18 - - - 18 
 Operações compromissadas - - 5.385 - 5.385 

Ativos financeiros mantidos até o vencimento - - - 18.750 18.750 
 Títulos de renda fixa públicos - - - 18.750 18.750 

Crédito das operações com seguros e resseguros (***) - - 37 - 37 
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas - - 171 132 303 
Títulos e créditos a receber - - 8 - 8 
Créditos tributários e previdenciários - - 229 - 229 
Custos de aquisição diferidos - - 8 - 8 

Total dos ativos financeiros 22 - 5.838 18.882 24.742 

   
     Provisões técnicas 3 - 36 - 39 

Passivos financeiros - 12 556 - 567 
 Obrigações a pagar - 12 5 - 16 
 Impostos e encargos sociais a recolher - - 12 - 12 
 Impostos e contribuições - - 201 - 201 
 Débitos de operações com seguros e resseguros - - 338 - 338 

Total dos passivos financeiros 3 12 592 - 606 

 
 

5. Aplicações 
 
a) Resumo da classificação dos ativos financeiros 

 

  
Vencimentos  Ativos  Total 

Até 1 
ano 

De 1 a 5 
anos 

Sem 
vencimento 

Valor 
contábil 

Valor 
Custo 

atualizado 30/06/2014 % 31/12/2013 % Títulos 
Níveis 

(*) 

Valor justo por meio do resultado 
 

5.385   -   18   5.403   5.403  5.403  22% 676  3% 

 
Quotas de Fundos de Renda Fixa 2 -   -   18   18  18   18  - -  - 

 
Operações Compromissadas 2 5.385   -  -   5.385  5.385  5.385  22% 676  3% 

Disponível para venda 
 

-  -  -  -  -  -  
 

7.290  28% 

 
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 1 -  -  -  -  -  -  - 4.127  16% 

 
Letras Tesouro Nacional (LTN) 1 -  -  -  -  -  -  - 3.163  12% 

Mantidos até o vencimento 
 

-  18.750  -  18.750  18.750  18.750  78% 17.855  69% 

 
Letras Tesouro Nacional (LTN) 1 -  18.750  -  18.750  18.750  18.750  78% 17.855  69% 

Total    5.385  18.750  18  24.153  24.153  24.153  100% 25.821  100% 

 
b) Hierarquia do valor justo 

 
Os valores de referência foram definidos como se segue: 
 

 Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo; 
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5. Aplicações--Continuação 
 

b) Hierarquia do valor justo--Continuação 
 

 Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1”, mas que cuja 
precificação é direta ou indiretamente observável; e 

 Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado 
observável. 

 

Durante o semestre e exercício findos em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro 2013 não 
houve reclassificações entre as categorias dos referidos ativos financeiros, incluindo os 
ativos financeiros classificados na categoria “Mantidos até o vencimento”, bem como não 
houve reclassificações entre níveis hierárquicos dos ativos financeiros. 
 

c) Taxa de juros contratada 
 

    30/06/2014 31/12/2013 

Títulos Classe 
Taxa de juros 

contratada 
Custos mais 
rendimentos % 

Custos mais 
rendimentos % 

Fundos renda fixa Fundos de renda fixa   18 0,1% - - 

Operações compromissadas 
Títulos privados renda 
Fixa 103,00% CDI 5.385 22,3% 676 2,6% 

Letras Tesouro Nacional 
(LTN) 

Títulos públicos pré-
fixado Pré 10,62% 18.750 77,6% 21.018 81,4% 

Letras Financeiras do 
Tesouro (LFT) 

Títulos públicos pós-
fixados 100,00% SELIC - - 4.127 16,0% 

Total     24.153 100,0% 25.821 100,0% 

 

d) Classificação dos títulos por liquidez 
 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Liquidez Valor % Carteira Valor % Carteira 

Imediata 5.385 22 7.966 31 
De 01 a 30 dias 18 - - - 
Acima de 361 dias 18.750 78 17.855 69 

Total 24.153 100 25.821 100 

 

e) Rating das aplicações 
 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Rating Valor % Valor % 

Soberano 18.750  78% 25.145  97% 
AAA 2.141  9%  -  - 
AA  -  - 98  - 
A 3.244  13%  578  3% 

Total em risco 24.135 100% 25.821 100% 

Sem classificação (*) 18  -  -  - 

Total 24.153 100% 25.821 100% 

 
(*) Inclui ações, Fundos Abertos e contas a pagar dos fundos próprios.  
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5. Aplicações--Continuação 
 

f) Movimentação das aplicações financeiras 
 

Descrição 30/06/2014 31/12/2013 

Saldo inicial do semestre 25.821 18.749 

Aplicações  10.177 13.354 
Resgates (13.094) (8.254) 
Resultado financeiro 1.244 1.983 
Ajuste ao valor de mercado 3 (5) 
Outros 2 (6) 

Saldo final do semestre 24.153 25.821 

 
g) Comparativo do valor contábil e valor de mercado dos títulos mantidos até o vencimento 

 

 
Ativos Total 

 

Valor 
contábil 

Valor 
mercado 

Ganhos 
(perdas) não 
realizados 30/06/2014 31/12/2013 

Títulos mantidos até o vencimento 
     Letras Tesouro Nacional (LTN) 18.750 18.584 (166) 18.750 17.856 

Total 18.750 18.584 (166) 18.750 17.856 

 
h) Desempenho da carteira de aplicações financeiras 

 
A Administração mensura o desempenho sobre o valor justo de suas aplicações através da 
Taxa Interna de Retorno (TIR) no período, utilizando como parâmetro a variação do CDI. 
 
Em 30 de junho de 2014, o desempenho acumulado no ano da carteira da Companhia 
atingiu 5,14% (4,86% em 2013). 
 

i) Cobertura das provisões técnicas 
 
Os seguintes ativos financeiros estavam vinculados em garantia das provisões técnicas: 
 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Provisões técnicas 39 - 
20% do capital mínimo requerido (vide Nota 16.e) 3 - 
(-) Operações com resseguradoras (303) - 
(-) Depósitos judiciais - - 

Total a ser coberto (261) - 

Ativos em garantia: 
  Títulos de renda fixa - públicos 18.750 - 

Total de ativos em garantia 18.750 - 

  
  Suficiência de cobertura 18.750 - 
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6. Crédito das operações com seguros e resseguros 
 

a) Prêmios a receber 
 

 Prêmios a receber 

Ramo 30/06/2014 31/12/2013 

Responsabilidade civil de Administradores e Diretores - D&O 29 - 
Responsabilidade civil profissional 8 - 

Total 37 - 

 
Aging 
 

 30/06/2014 31/12/2013 

A vencer:   
De 1 a 30 dias 9 - 
De 31 a 120 dias 28 - 
   

Total 37 - 

 
b) Movimentação de prêmios a receber 

 
 30/06/2014 31/12/2013 

 Prêmios emitidos 39 - 
 Cancelamentos (1) - 
 Recebimentos (4) - 
 IOF 3 - 

Prêmios pendentes no final do exercício 37 - 

 
 

7. Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 
 

a) Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 
 

PPNG resseguro 30/06/2014 31/12/2013 

Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores - D&O 245 - 
Responsabilidade Civil Profissional 58 - 

Circulante e não circulante 303 - 
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7. Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas--Continuação 
 

b) Movimentação dos ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 
 

 
Saldo em 

31/12/2013 PPNG Resseguro 
Saldo em 

30/06/2014 

Variação Provisão de Prêmio Não Ganho (PPNG) - 303 303 

Circulante e não circulante - 303 303 

 

c) Discriminação dos resseguradores 
 

Tipo Resseguradores 
Prêmio 
cedido 

(-) Comissão 
sobre prêmio 

cedido 
Prêmio 
líquido 

Agência 
classificadora Avaliação 

Local Munich RE do Brasil Resseguradora S.A. 8 (3) 5 A.M Best Company A+ 
Local Austral Resseguradora S.A. 98 (1) 97 Standard & 

Poor's/FITCH A- 
Local IRB Brasil Resseguros S.A. 132 (2) 130 A.M Best Company BBB 
Local Terra Brasis Resseguros S.A. 17 - 17 Sem rating Sem rating 
Admitida Scor Reinsurance Company 82 (1) 81 A.M Best Company A+ 

 
Total 337 (7) 330 

   
 

8. Créditos tributários e previdenciários 
 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Crédito tributário IRPJ e CSLL a compensar 31 243 
Antecipação de IRPJ e CSLL 198 93 

Total 229 336 

 
 

9. Custos de aquisição diferidos 
 

Ramo 30/06/2014 31/12/2013 

    
Responsabilidade civil de administradores e diretores - D&O 6 - 
Responsabilidade civil profissional 2 - 

 8 - 

 
 

10. Imobilizado 
 

a) Imobilizado 
 
  Custo Saldos 

  30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013 

Imobilizações em curso (*) 1.143 - 1.143 - 

  1.143 - 1.143 - 

 
(*) Refere-se a hardware do sistema Ebaotech. 
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10. Imobilizado--Continuação 
 

b) Intangível 
 
  Custo Amortização Saldos 

  30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013 

Desenvolvimento de 
software 2.559 1.878 (85) - 2.474 1.878 

  2.559 1.878 (85) - 2.474 1.878 

 
c) Movimentação do imobilizado 

 

 

Imobilizações 
em curso 

Aquisições no semestre 1.143 

Custo em 30 de junho de 2014 1.143 

 
d) Movimentação do intangível 

 

  
Desenvolvimento 

de software Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 1.878 1.878 

Adições 681 681 

Total de custos em 30 de junho de 2014 2.559 2.559 

  
  Amortização em 30 de junho de 2014 (85) (85) 

  
  Saldos do intangível em 30 de junho de 2014 2.474 2.474 

 
Outros intangíveis referem-se substancialmente a projetos relacionados ao desenvolvimento 
de software. 
 
 

11. Obrigações a pagar 
 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Fornecedores 16 814 
Outros pagamentos - 1 

Total  16 815 
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12. Impostos e encargos sociais e recolher 
 
  30/06/2014 31/12/2013 

Imposto de renda retido na fonte 10 - 
Imposto sobre operações financeiras 2 - 
Outros impostos e encargos sociais - 1 

Total 12 1 

 
 

13. Impostos e contribuições 
 
  30/06/2014 31/12/2013 

Provisão IRPJ 121 42 
Provisão CSLL 80 40 

Total 201 82 

 
 

14. Operações com resseguradoras 
 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Prêmios de resseguro 337 - 
(-) Comissão sobre prêmios de resseguro (7) - 

Passivo de operações com resseguradoras 330 - 

 
 

15. Provisões técnicas - seguros 
 
a) Provisões técnicas 

 
 30/06/2014 31/12/2013 

 

Provisão para 
prêmios não 

ganhos IBNR  Total Total 

Responsabilidade civil de administradores e diretores - 
D&O 26 1 27 - 

Responsabilidade civil profissional 10 2 12 - 

Total  36 3 39 - 

 
b) Movimentação de IBNR 

 
 30/06/2014 31/12/2013 

Constituição 3 - 

Saldo no final do semestre 3 - 
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15. Provisões técnicas - seguros--Continuação 
 
c) Movimentação da provisão técnica de prêmios 

 

 
Saldos em 
31/12/2013 Constituição Reversão 

Saldos em 
30/06/2014 

Provisão de Prêmios não ganhos - PPNG - 39 3 36 

Total - 39 3 36 

 
 

16. Patrimônio líquido 
 
a) Capital social 

 
O capital social totalmente integralizado e subscrito no valor de R$28.000 (R$20.000 em 
2012), é composto por 27.978.460 (19.614.845 em 2012) ações ordinárias nominativas. 
 
Em 31 de março de 2014 foi aprovada através da Portaria SUSEP nº 5.801 o aumento do 
capital social em R$8.000. 
 

b) Reserva legal 
 
É constituída ao final do exercício social por valor correspondente a 5% do lucro líquido não 
podendo exceder a 20% do capital social. 
 

c) Reserva estatutária (investimento e capital de giro) 
 
É constituída por até 100% do lucro líquido remanescente, após as deduções legais, ao final 
de cada exercício social, tendo por finalidade assegurar investimentos em ativos 
permanentes e reforço do capital de giro podendo, também, absorver prejuízos. 
 
Essa reserva, em conjunto com a reserva legal, não poderá exceder o valor do capital social. 
A Assembleia Geral poderá a qualquer tempo, ou quando atingido o limite estabelecido, 
deliberar sobre sua destinação para aumento do capital social ou distribuição de dividendos. 
 

d) Dividendos 
 
É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 10% do lucro líquido anual, quando da 
ocorrência deste resultado.  
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16. Patrimônio líquido--Continuação 
 

e) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência/capital mínimo requerido 
 
O gerenciamento de capital procura otimizar a relação risco versus retorno de modo a 
minimizar perdas, por meio de estratégias de negócios bem definidas, em busca de maior 
eficiência na composição dos fatores que impactam na Margem de Solvência e/ou Capital 
Mínimo Requerido. 
 
A seguir detalhamos o cálculo do patrimônio líquido ajustado e margem de solvência da 
Companhia em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013: 
 
  30/06/2014 31/12/2013 

    
Patrimônio líquido 27.756 27.192 

    
Deduções:   
  Ativo Intangível (2.474) - 

   
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 25.282 27.192 
    
Capital Mínimo Requerido (CMR) 15.000 7.200 

    
Capital base 15.000 7.200 
Capital adicional de risco de crédito 203 120 
    

Suficiência de capital 10.282 19.992 

 
O Capital Mínimo Requerido (CMR) foi calculado de acordo as orientações das Resoluções 
CNSP nº 228, de 06 de dezembro de 2010, nº 282, de 30 de janeiro de 2013, e nº 302, de 16 
de dezembro de 2013. 
 
 

17. Detalhamento das contas de resultado 
 

a) Prêmios ganhos 
 

 30/06/2014 30/06/2013 

Prêmios emitidos 39 - 
Prêmios cancelados (1) - 
Variação da Provisão de Prêmio Não Ganho (PPNG) (36) - 

Total 2 - 
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17. Detalhamento das contas de resultado--Continuação 
 

b) Sinistros retidos 
 

 30/06/2014 30/06/2013 

Variação de sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR (3) - 

Total (3) - 

 
c) Despesas de comercialização 

 

 
30/06/2014 30/06/2013 

Comissões sobre prêmios emitidos (9) - 
Variação das despesas de comercialização diferidas 8 - 

Total (1) - 

 
d) Outras receitas e despesas operacionais 

 
 30/06/2014 30/06/2013 

Outras despesas com operações de seguros (1) - 

Total (1) - 

 
e) Resultado com resseguro 

 
 30/06/2014 30/06/2013 

Prêmios de resseguro cedido (330) - 
Variação das provisões técnicas - resseguro cedido 303 - 

Total (27) - 

 
f) Despesas administrativas  

 

 
30/06/2014 30/06/2013 

Serviços de terceiros (207) (1.326) 
Localização e funcionamento (135) (58) 
Despesas com publicações (45) (39) 
Despesas com donativos e contribuições (36) (20) 
Outros (1) (4) 

Total (424) (1.447) 

 
g) Despesas com tributos 

 
 30/06/2014 30/06/2013 

Taxa de fiscalização (38) (21) 

Total (38) (21) 
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17. Detalhamento das contas de resultado--Continuação 
 

h) Resultado financeiro 
 

 
30/06/2014 30/06/2013 

Receitas com títulos privados 82 38 

Valor justo 82 9 
Disponíveis para vendas - 29 
Receitas com títulos públicos 1.162 815 

Disponíveis para vendas 268 -  
Mantidos até o vencimento 894 815 
Receitas com fundos de investimentos - 37 

Valor justo - 37 
Outras receitas financeiras 10 11 

Total receitas financeiras 1.254 901 

Outras despesas financeiras (1) - 

Total despesas financeiras (1) - 

Resultado financeiro 1.253 901 

 
 

18. Despesas de imposto de renda e contribuição social 
 

 Imposto 
de renda 

Contribuição 
social  

 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 

Lucro antes dos impostos e após participações sobre o 
resultado  761 (567) 761 (567) 

Compensação do prejuízo fiscal e da base negativa (limitado a 
30%) (228) - (228) - 

Lucro real 533 - 533 - 

Adições:     
  Imposto de renda e contribuição social a alíquota básica 15% 80 - 80 - 
  Adicional 10% 40 - - - 

Resultado imposto de renda e contribuição social 120 - 80 - 

 
A Companhia possui saldo de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social no 
montante de R$1.091 em 30 de junho de 2014, as quais não possuem prazo prescricional e sua 
compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. 
 
A Companhia não constituiu créditos tributários provenientes de prejuízos fiscais em virtude de 
se encontrar na fase inicial de suas operações. 
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19. Outras informações 
 
a) Em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013, a Companhia não possuía processos 

judiciais em andamento. 
 

b) Em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013, a Companhia não possui instrumentos 
financeiros derivativos. 
 

c) Medida Provisória nº 627/13 convertida em Lei 
 
Em novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória nº 627 estabelecendo que a não 
incidência de tributação sobre os lucros e dividendos calculados com base nos resultados 
apurados entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013, pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, efetivamente pagos até a data de 
publicação da referida Medida Provisória, em valores superiores aos apurados com 
observância dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, desde 
que a empresa que tenha pagado os lucros ou dividendos optasse pela adoção antecipada 
do novo regime tributário já a partir de 2014. 
 
Em maio de 2014, esta Medida Provisória foi convertida na Lei nº 12.973, com alterações em 
alguns dispositivos, inclusive no que se refere ao tratamento dos dividendos, dos juros sobre 
o capital próprio e da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido. 
Diferentemente do que previa a Medida Provisória, a Lei nº 12.973 estabeleceu a não 
incidência tributária de forma incondicional para os lucros e dividendos calculados com base 
nos resultados apurados entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013.   
  
A Companhia elaborou estudos sobre os efeitos que poderiam advir da aplicação das 
disposições da Lei nº 12.973 e concluiu que não há efeitos significativos nas suas 
demonstrações financeiras de 30 de junho de 2014 e de 31 de dezembro de 2013 e está 
avaliando se optará ou não pela antecipação de seus efeitos, que deverá ser manifestada na 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos fatos 
geradores ocorridos no mês a ser determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(SRFB). 
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