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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis da 
Usebens Seguros S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2014, elaboradas na forma da legislação societária e normas expedidas 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas das respectivas 
Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos Auditores Independentes. 
A Usebens Seguros S.A. é uma empresa independente de capital nacio-
nal, com o controle acionário pertencente à Usebens Holdings Participa-
ção S.A., tendo por objeto social operações de seguros de danos e de 
pessoas. A Seguradora, de origem brasileira, começou a atuação no seg-
mento de F&I, desenvolvendo produtos para o setor automotivo, que pos-
sibilitou a nossos parceiros atender às necessidades dos diversos seg-
mentos de clientes, em regiões geográficas com características próprias. 
Acompanhando o desenvolvimento do mercado automotivo brasileiro, que 
infelizmente vem acumulando queda, trazendo impacto direto nos produ-
tos securitários comercializados, a Seguradora conseguiu mesmo assim 
crescer em 2014 (comparado com o exercício anterior), através da busca 
constante de alternativas na diversificação do seu portfólio, para atuar em 
outras áreas de negócios. Um dos produtos é o prestamista, com um mer-
cado consolidado no Brasil e que possui possibilidade de comercialização 
em diversas linhas de negócios como empréstimos, cheque especial, car-
tão de crédito, consórcios e financiamentos contratados junto às institui-
ções bancárias, financeiras e administradora de consórcios. Pensando 
também num mercado existente, em parceria com empresa de rastrea-
mento automotivo, a Seguradora iniciou em 2014 a comercialização de 
seguro onde, em caso de roubo ou furto, se o veículo não for recuperado, 
é efetuada a indenização de acordo com valor de tabela de referência de 
mercado. Outro produto que houve comercialização, no início via cossegu-
ro aceito, foi o vida em grupo, produto esse disponibilizado pelas empresas 
muitas vezes como parte do pacote de benefícios aos empregados. Essa 
é uma carteira ainda em desenvolvimento e, devido alguns sinistros ocor-
ridos, causou um alto percentual de sinistralidade apresentada nas de-
monstrações contábeis. Como consequência dessa diversificação apre-
sentada, conseguimos aumentar a participação dos demais produtos na 
carteira da Seguradora, contribuindo para o resultado apresentado de 
prêmios emitidos e ganhos no exercício. A Seguradora destaca-se forte-
mente pela proximidade e agilidade que imprime às interações com as 
instituições nas quais atua, o que nos diferencia neste mercado altamente 
competitivo. No exercício, os prêmios emitidos líquidos atingiram o total de 

R$ 51.023 (R$ 43.737 em prêmios ganhos), representando um crescimen-
to de 25,48% em relação à 2013. Excluindo os valores do seguro DPVAT, 
a Seguradora teve prêmios emitidos líquidos de R$ 21.075 (ante 
R$  12.522 do ano anterior), aumento esse de 68,3%. Este crescimento 
deriva da expansão de nossa oferta de produtos de pessoas, que repre-
sentou mais da metade dos prêmios emitidos líquidos, bem como o cresci-
mento da base novos parceiros, o que reduziu nossa concentração em 
emissão e exposição ao risco de alterações na estratégia comercial des-
tes. Nossos índices de sinistros retidos atingiram 54,92% dos prêmios emi-
tidos (62,3% em 2013). Excluindo o seguro DPVAT desta análise, apresen-
tamos no exercício 9,95% dos prêmios emitidos, ante 5,63% do ano 
anterior, aumento representado devido aos produtos de vida, como do 
ramo de vida em grupo, onde os valores de indenização são mais elevados 
em comparação aos riscos anteriormente administrados pela Seguradora 
e também o ramo prestamista, com maior ocorrência de sinistralidade. Po-
rém, mantemos nossos controles constantes na área de regulação de si-
nistro, avaliando os processos de controles internos desenvolvidos para a 
área. Vale destacar que, devido início de carteira, o reflexo da IBNR no 
prestamista foi considerável, onde a provisão foi efetuada conforme nor-
mativo SUSEP, já que a Seguradora ainda não possui histórico suficiente 
para apuração de percentual próprio. Referente os custos de aquisição, o 
índice ficou em 15,56% sobre os prêmios ganhos (ante 14,06% em 2013). 
Excluindo o impacto do DPVAT, esse valor fica em 45,45%, versus 44,56% 
do ano anterior, ocorrendo um leve aumento do comissionamento nos pro-
dutos comercializados. A Seguradora continua trabalhando no aprimora-
mento de suas ferramentas, objetivando suportar o crescimento estrutura-
do, sustentável e qualificado de nossas operações. Damos grande 
importância à manutenção de adequados controles internos e estrito cum-
primento das políticas e dos procedimentos estabelecidos pela administra-
ção, das leis e dos regulamentos (compliance). Os esforços continuam na 
melhoria contínua em controles internos e, principalmente nos processos 
da área de subscrição e atuarial, que obtiveram investimentos nesse perí-
odo, devido necessidade de análises existentes nos ramos de vida. Este 
programa visa reduzir o número de erros, análise dos processos já existen-
tes atualmente e controle dos riscos assumidos pela Seguradora. Outra 
área em desenvolvimento foi a de Gestão e Desempenho, responsável 
pelo acompanhamento e mapeamento dos processos em andamento atu-
almente, como também auxiliar a área de controles internos nos aponta-
mentos necessários de melhorias. Como resultado do trabalho incessante, 

houve reflexo nos valores de despesas administrativas, que diminuíram em 
comparação ao mesmo período de 2013, refletindo o direcionamento es-
tratégico adotado pela diretoria, como também ganho de eficiência na es-
trutura administrativa atual. Estas despesas representaram 17,96% dos 
prêmios emitidos (34,82% excluindo operações do DPVAT), versus 21,02% 
do exercício anterior (52,86% excluindo operações do DPVAT). O resultado 
financeiro teve um aumento de 15,61% em comparação ao período ante-
rior, reflexo do atual cenário apresentado pela economia brasileira, com 
aumento nas taxas básicas de juros. A Seguradora encerrou o exercício 
com um resultado antes de impostos de R$ 2.226 versus R$ 1.793 do 
mesmo período anterior. Mesmo com um aumento em comparação ao 
exercício anterior, o resultado foi prejudicado com a elevação dos sinistros 
retidos, conforme já apresentado anteriormente. Os acionistas terão direito 
a receber como dividendo mínimo em cada exercício, um percentual do 
lucro de 5%, conforme definido no seu estatuto. O saldo de lucros líquidos 
tem destinação por determinação da Assembleia Geral dos acionistas, po-
dendo ser transferido para Reserva de Aumento de Capital ou outra reser-
va de lucros. Declaração de capacidade financeira: Em atenção à Circular 
SUSEP nº 483/2014, a avaliação e registro contábil de títulos e valores 
mobiliários está sendo associada à análise e gerenciamento dos venci-
mentos dos ativos e passivos relacionados às atividades de seguros. Ape-
sar de não possuir títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o 
vencimento”, a Seguradora considera ter capacidade financeira para asse-
gurar, até os seus respectivos vencimentos, os títulos classificados que 
futuramente possam ser classificados nessa categoria. Em resumo, nosso 
desempenho é representativo de nossa estratégia de consolidar nossos 
diferenciais no mercado, enquanto continuamos desenvolvendo nossa es-
trutura interna de maneira a nos permitir alcançar nossas metas de cresci-
mento, mantendo a qualidade de nossos controles e serviços. Neste con-
texto, aproveitamos a oportunidade para agradecer aos segurados e 
parceiros pela confiança depositada - este é nosso principal ativo, e nele 
depositamos nossa certeza da continuidade de nossa história de sucesso; 
à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, nossos agradecimen-
tos pelo apoio recebido; aos colaboradores e parceiros da Seguradora, o 
reconhecimento pela dedicação e pelo trabalho, que foram fundamentais 
para o desenvolvimento de nossas atividades.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo Nota explicativa 2014 2013
Circulante 54.634 34.639
Caixa e equivalentes de caixa 91 301
Caixa e bancos 91 301
Títulos e valores mobiliários 6 47.060 29.004
Quotas de fundos de investimentos 34.257 29.004
Títulos de renda fixa 12.803 –
Créditos das operações com seguros e resseguros 3.579 1.886
Prêmios a receber 7 2.975 1.299
Operações com seguradora 1 1
Outros créditos operacionais 603 586
Títulos e créditos a receber 442 525
Créditos a receber 44 97
Créditos tributários 8 379 423
Outros créditos 19 5
Outros valores e bens 1 –
Outros valores 1 –
Despesas antecipadas 2 2
Custos de aquisição diferidos 9 3.459 2.921
Seguros 3.459 2.921
Ativo não circulante 22.228 29.038
Realizável a longo prazo 21.847 28.666
Títulos e valores mobiliários 6 16.597 26.533
Títulos de renda fixa 16.420 26.381
Outras aplicações 177 152
Custos de aquisição diferidos 9 5.250 2.133
Seguros 5.250 2.133
Imobilizado 10 317 326
Bens móveis 134 132
Outras imobilizações 183 194
Intangível 64 46
Outros intangíveis 64 46
Total do ativo 76.862 63.677

Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa 2014 2013
Circulante 44.316 37.585
Contas a pagar 421 403
Obrigações a pagar 129 174
Impostos e encargos sociais a recolher 125 129
Encargos trabalhistas 64 47
Impostos e contribuições 103 53
Débitos de operações com seguros e resseguros 1.156 922
Prêmios a restituir 6 4
Operações com seguradora 20 20
Corretores de seguros e resseguros 278 412
Outros débitos operacionais 852 486
Depósitos de terceiros 40 140
Prêmio e emolumentos recebidos 40 12
Outros depósitos – 128
Provisões técnicas - seguros 11 42.699 36.120
Danos 36.100 35.268
Pessoas 6.599 852
Passivo não circulante 9.631 4.549
Provisões técnicas - seguros 11 9.631 4.549
Danos 3.586 3.455
Pessoas 6.045 1.094
Patrimônio líquido 13 22.915 21.543
Capital social 19.901 19.901
Reservas de lucros 3.534 2.216
Ajustes de avaliação patrimonial (520) (574)
Total do passivo e patrimônio líquido 76.862 63.677

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

Nota explicativa 2014 2013
Prêmios emitidos líquido 51.023 40.661
Variações das provisões técnicas de prêmios (7.286) (771)
(=) Prêmios ganhos 14.1 43.737 39.890
Receita com emissão de apólices 1.716 1.381
Sinistros ocorridos 14.2 (28.021) (25.333)
Custos de aquisição 14.3 (6.807) (5.608)
Outras receitas e despesas operacionais 14.4 (2.225) (1.530)
Despesas administrativas 14.5 (7.857) (8.384)
Despesas com tributos 14.6 (1.324) (1.195)
Resultado financeiro 14.7 2.977 2.575
Resultado operacional 2.196 1.796
Ganhos e perdas com ativos não correntes 29 (3)
Resultado antes dos tributos 2.225 1.793
Imposto de renda 16 (501) (451)
Contribuição social 16 (340) (285)
(=) Lucro líquido do exercício 1.384 1.057
Quantidade de ações 18.885.250 18.885.250
Lucro líquido por lote de mil ações 73,28 55,97

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Valores expressos em milhares de Reais)

2014 2013
Lucro líquido do exercício 1.384 1.057
Outros resultados abrangentes (312) (344)
Ajustes de títulos e valores mobiliários (520) (574)
Efeitos tributários sobre itens dos lucros abrangentes (40%) 208 230
Total dos resultados abrangentes, líquido de efeitos tributários 1.072 713

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2014 E 2013 (Valores expressos em milhares de Reais)

Capital Reservas de lucros
Ajuste com  

títulos e valores Lucros
social Legal Outras mobiliários acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012 19.901 63 1.146 102 – 21.212
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – – (676) – (676)
Lucro líquido do exercício – – – – 1.057 1.057
Proposta para distribuição de resultado:
 Reserva legal – 53 – – (53) –
 Dividendos – – – – (50) (50)
 Reserva estatutária – – 954 – (954) –
Saldos em 31 de dezembro de 2013 19.901 116 2.100 (574) – 21.543
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – – 54 – 54
Lucro líquido do exercício – – – – 1.384 1.384
Proposta para distribuição de resultado:
 Reserva legal – 69 – – (69) –
 Dividendos – – – – (66) (66)
 Reserva estatutária – – 1.249 – (1.249) –
Saldos em 31 de dezembro de 2014 19.901 185 3.349 (520) – 22.915

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Valores expressos em milhares de Reais)

Método direto 2014 2013
Das atividades operacionais
Recebimento de prêmios de seguros 19.842 13.620
Outros recebimentos operacionais 1.708 1.656
Pagamento de comissões e sinistros (10.838) (6.072)
Pagamento de despesas com operações de seguros (658) (562)
Pagamento de despesas e obrigações (5.180) (5.742)
Caixa gerado pelas operações 4.874 2.900
Impostos e contribuições pagos (3.496) (3.730)
Aplicações (10.092) (26.039)
Resgates 8.577 26.864
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (137) (5)
Das atividades de investimento
Pagamento de compra de ativo imobilizado e intangível (23) (4)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (23) (4)
Das atividades de financiamento
Distribuição de dividendos (50) (36)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (50) (36)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (210) (45)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 301 346
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 91 301
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa (210) (45)
Ativos livres no início do exercício 12.939 12.878
Ativos livres no final do exercício 10.967 12.939
Aumento/(redução) nas aplicações financeiras - recursos livres (1.972) 61
Método Indireto 2014 2013
Lucro Líquido do exercício 1.384 1.057
Ajustes ao lucro líquido
Depreciações e amortizações 58 52
Atividades operacionais
Variação dos ativos financeiros (8.122) (3.733)
Variação dos créditos e débitos das operações de seguros (738) (223)
Variação dos créditos fiscais e previdenciários 43 (422)
Variação despesas antecipadas – 212
Variação dos custos de aquisição diferidos (3.655) (579)
Variação de outros ativos 39 (77)
Variação de outras contas a pagar (98) (107)
Variação impostos e contribuições 50 (152)
Variação dos débitos de operações com seguros e resseguros 234 (21)
Variação das provisões técnicas - seguros 11.661 4.641
Variação de depósitos de terceiros (100) 123
Caixa líquido gerado nas operações 756 771
Impostos sobre lucros pagos (893) (776)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (137) (5)
Das atividades de investimento
Pagamento de compra de ativo imobilizado e intangível (23) (4)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (23) (4)
Das atividades de financiamento
Distribuição de dividendos (50) (36)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (50) (36)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (210) (45)
Caixa e equivalente de caixa no início do período 301 346
Caixa e equivalente de caixa no final do período 91 301
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (210) (45)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Usebens Seguros S.A. (Seguradora) é uma 
sociedade anônima de capital nacional e fechado, com sede e escritório 
localizado na Cidade de São Paulo, SP, registrada na Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) sob o código 0367-1. Sua controladora e  
holding é a Usebens Holdings Participação S.A. A Seguradora atua em 
todo o território nacional na comercialização de seguro de danos e de 
pessoas. A expertise da Seguradora está voltada para a distribuição, em 
todo o território nacional, de seguros massificados, customizados de acor-
do com as necessidades da região, por intermédio de seus parceiros con-
cessionários de veículos, instituições financeiras e de administradora de 
consórcios. Destaca-se por seu amplo portfólio de produtos, que represen-
tam uma fonte importante de rentabilidade a esses parceiros, sendo que 
entre os principais produtos estão: (a) garantia estendida de veículos e 
motos; (b) prestamista; (c) vida em grupo; (d) acidentes pessoais; (e) GAP; 
(f) franquia zero; e (g) compreensivo residencial e empresarial. As demons-
trações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação por seus 
Administradores e Acionistas em 25 de fevereiro de 2015. 2. Base para 
apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: 2.1. Decla-
ração de conformidade: Em 06 de janeiro de 2014, a SUSEP emitiu a 
Circular nº 483 que dispõe sobre as alterações das normas contábeis a 
serem observadas pelas entidades abertas de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras 
locais, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Esta Circular homolo-
ga os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), e revoga a Circular SUSEP nº 464/2013. Desta for-
ma, as demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os 
dispositivos da circular SUSEP 483/2014 e os pronunciamentos técnicos, 
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 2.2. Comparabi-
lidade: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas com infor-
mações comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do 
CPC nº 21 e da Circular SUSEP nº 464/13. 2.3. Base de elaboração: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos por meio do resultado. O custo histórico geralmente é base-
ado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Valor 
justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo em uma transação organizada entre partici-
pantes do mercado em data de mensuração, independentemente de esse 
preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de 
avaliação. Ao estimar o valor justo em um ativo ou passivo, a Seguradora 
leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os 
participantes do mercado levarem essas características em consideração 
na preferência do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor justo 
para fins de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações contábeis 
é determinada nessa base, exceto valor em uso na Redução ao valor recu-
perável de ativos CPC 01(R1). As principais práticas contábeis adotadas 
pela Seguradora estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3 às demonstra-
ções contábeis. 2.4. Moeda funcional e de apresentação: As demonstra-
ções contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
da Seguradora. 2.5. Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA): 
A Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA) está sendo apresen-
tada em quadro demonstrativo próprio e compreende itens de receita e 
despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos 
na demonstração do resultado como requerido ou permitido pelos CPCs. 
2.6. Efeito das operações do DPVAT nos fluxos de caixa: As operações 
do consórcio DPVAT, pela sua natureza, não causam efeitos individuais 
nos fluxos de caixa da Seguradora, uma vez que suas operações são apu-
radas mensalmente, e os efeitos líquidos registrados na conta “Outros cré-
ditos operacionais”, contabilizados exclusivamente com base nas informa-
ções disponibilizadas pela Seguradora Líder S.A., administradora do 
seguro DPVAT. 2.7. Operações descontinuadas: Não houveram ativida-
des descontinuadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2014. 
3. Principais práticas contábeis: As seções a seguir descrevem as prin-
cipais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações 
contábeis: 3.1. Apuração do resultado operacional: Os prêmios de se-
guros e cosseguros, e os respectivos custos de comercialização são regis-
trados quando da emissão da apólice ou fatura e, reconhecidos no resulta-
do de acordo com o transcorrer da vigência do risco. As operações de 
cosseguro aceito são contabilizados com base nas informações recebidas 
das congêneres. As receitas e despesas relativas às operações no consór-
cio DPVAT são contabilizados exclusivamente com base nas informações 
disponibilizadas pela Seguradora Líder, administradora do seguro DPVAT. 
3.2. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos, com 
risco insignificante de mudança de valor e vencimento que não afetam a 
vinculação com ativos garantidores. 3.3. Definições, classificação e 
mensuração dos instrumentos financeiros: a) Definições: Instrumento 
financeiro: é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para 
uma entidade e simultaneamente a um passivo financeiro ou participação 
financeira para outra entidade. Os ativos e passivos financeiros são inicial-
mente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente 
atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto 
por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do 
resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou 
passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os cus-
tos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imedia-
tamente no resultado. Instrumento de patrimônio: é qualquer contrato que 
evidencie uma participação nos ativos de uma entidade após a dedução 
de todos os seus passivos. b) Ativos financeiros: Os ativos financeiros 
estão classificados nas seguintes categorias específicas: ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o 
vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos fi-
nanceiros e é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as 
aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas 
ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou aliena-
ções normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financei-
ros que requerem a entre de ativos dentro do prazo estabelecido por meio 
de norma ou prática de mercado. b1) Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado: Os ativos financeiros são classificados ao valor 
justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou de-
signados pelo valor justo por meio do resultado. É classificado nessa cate-
goria se: • for adquirido principalmente para ser vendido no curto prazo; 
• no reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos finan-
ceiros identificados que a Seguradora administra e possui um padrão real 
recente de obtenção de lucros a curto prazo; e • for um derivativo que não 
tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo. Um ativo fi-
nanceiro além dos mantidos para negociação pode ser designado ao valor 
justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se: • tal designação 
eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração 
ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; • o ativo financeiro for 
parte de um grupo gerenciado de ativos e passivos financeiros ou ambos; 
• seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo com a 
estratégia documentada de gerenciamento de risco ou de investimento da 
Seguradora, e quando as informações sobre o agrupamento forem forne-
cidas internamente com a mesma base; e • fazer parte de um contrato 
contendo um ou mais derivativos embutidos e for permitido que o contrato 
combinado seja totalmente designado ao valor justo por meio do resultado 
(CPC 38). Os instrumentos financeiros com esta classificação contábil são 
apresentados no ativo circulante da Seguradora, e seus ganhos ou perdas 
decorrentes de variações do valor justo são contabilizados em contraparti-
da à conta de receita ou despesa do exercício. b2) Investimentos manti-
dos até o vencimento: Os investimentos mantidos até o vencimento cor-
respondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e data de vencimento fixa, que a Seguradora tem a intenção 
positiva e a capacidade financeira de manter até o vencimento. Após o re-
conhecimento inicial, os investimentos  mantidos até o vencimento são 
mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 

menos eventual perda por redução ao valor recuperável. b3) Ativos finan-
ceiros disponíveis para venda: São ativos financeiros que não se enqua-
dram em nenhuma das definições anteriores. Os instrumentos financeiros 
com esta classificação contábil são apresentados no ativo circulante e não 
circulante da Seguradora, de acordo com a maturidade do título. Seus ga-
nhos ou perdas decorrentes de variações do valor justo são contabilizados 
em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor líqui-
do dos efeitos tributários, sendo transferidos para o resultado do exercício 
quando da efetiva realização pela venda dos respectivos títulos e valores 
mobiliários. b4) Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determi-
náveis e que não são cotados em um mercado ativo, que estão represen-
tados principalmente por créditos das operações com seguros e ressegu-
ros. 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. b5) Redução ao valor recuperá-
vel 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 resulta-
do de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento 
inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. Os 
prêmios de seguros também são testados quanto a sua recuperabilidade, 
e uma provisão para perda no valor recuperável relativa aos prêmios a re-
ceber é apurada com base na totalidade dos prêmios vencidos acima de 
60 dias, descontadas as cessões de prêmio e Imposto sobre operações 
financeiras (IOF), ainda que não iniciada a vigência da apólice. Para todos 
os outros ativos financeiros, uma evidência objetiva pode incluir: • dificul-
dade financeira significativa do emissor ou da contraparte; • violação de 
contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou prin-
cipal; • probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização fi-
nanceira; ou • extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtu-
de de problemas financeiros. O valor contábil do ativo financeiro é reduzido 
diretamente pela perda por redução ao valor recuperável para todos os 
ativos financeiros, com exceção dos prêmios de seguros, em que o valor 
contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações subsequen-
tes de valores anteriores baixados são creditadas à provisão. Mudanças 
no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado. c) Baixa de 
ativos financeiros: A Seguradora baixa um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais de recebimento dos fluxos de caixa provenientes des-
tes ativos cessam ou se houver uma transferência substancial dos riscos e 
benefícios de propriedade do ativo financeiro, mas continuar a controlar o 
ativo transferido, a Seguradora reconhece a participação retida e o respec-
tivo passivo nos valores que terá de pagar. Se retiver substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro transferido, 
a Seguradora continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo 
garantido pela contrapartida recebida. A Seguradora baixa os passivos fi-
nanceiros somente quando as obrigações da Seguradora são extintas e 
canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do pas-
sivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no 
resultado. 3.4. Custos de aquisição diferidos: Os custos de aquisição 
compreendem os custos diretos na obtenção e processamento de novos 
negócios/contratos de seguros. Esses custos são capitalizados, reconhe-
cidos como ativo e amortizados pelo prazo de reconhecimento dos prê-
mios de seguros de acordo com o prazo de vigência dos contratos. 3.5. De-
mais ativos circulantes e ativos não circulantes: Os demais ativos são 
demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e as variações monetá-
rias auferidas e, quando aplicável, o efeito do ajuste desses ativos para o 
valor justo ou de realização. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está demons-
trado ao custo de aquisição e compreende a equipamentos, móveis, má-
quinas e utensílios e benfeitoria em imóveis de terceiros. As depreciações 
e amortizações são calculadas pelo método linear, de modo que o valor do 
custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente 
baixado, com os seguintes prazos: dez anos para móveis, utensílios e ins-
talações, e em cinco anos para equipamentos de informática e softwares. 
Um item do imobilizado é baixado quando não há benefícios econômicos 
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas 
na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela dife-
rença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são 
reconhecidos no resultado. O ativo imobilizado da Seguradora inclui ativos 
referente à participação na Seguradora Líder S.A. (consórcio DPVAT). 
3.7. Ativos intangíveis: Referem-se substancialmente a softwares, com 
amortização reconhecida linearmente em até cinco anos. Um ativo intangí-
vel é baixado quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, 
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. 3.8. Redução do 
valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: No final de cada 
exercício, a Seguradora revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e 
intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos so-
freram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indi-
cação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de 
mensurar o montante dessa perda, se houver. Se o montante recuperável 
de um ativo calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do 
ativo é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 3.9. Passivos cir-
culantes e não circulantes de operações de seguros: Os passivos são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, quan-
do aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias ou cam-
biais incorridos até a data-base das demonstrações contábeis. 3.10. Con-
tratos de seguro: As principais definições das características de um 
contrato de seguro estão descritas no Pronunciamento Técnico CPC 11 - 
Contratos de seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis. Contrato de seguro é um contrato em que a Seguradora aceita um 
risco de seguro significativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso 
de um acontecimento futuro, incerto, específico e adverso. A Administra-
ção procedeu a análise de seus negócios para determinar que suas ope-
rações caracterizam-se como “contratos de seguro”. Nessa análise, foram 
considerados os preceitos contidos no CPC 11 e as orientações estabele-
cidas pelas normas regulatórias da SUSEP. 3.11. Provisões técnicas de 
seguros: As provisões técnicas decorrentes de contratos de seguros, se-
gundo as práticas contábeis no Brasil, são constituídas de acordo com as 
determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), cujos critérios, parâme-
tros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA): • As 
provisões técnicas (IBNR, PSL e outras provisões técnicas) relativas ao 
Consórcio DPVAT são contabilizadas com base nos valores calculados e 
informados, exclusivamente, pela Seguradora Líder; • A Provisão de Prê-
mios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia, com base nos prê-
mios emitidos e tem por objetivo provisionar a parcela de prêmios corres-
pondente ao período de risco a decorrer na data-base de cálculo. A PPNG 
passou a considerar como data-base para sua constituição a menor data 
entre a emissão e o início de vigência do risco, de acordo com normativo 
regulatório específico; • A provisão de prêmios não ganhos - riscos vigen-
tes não emitidos (PPNG-RVNE) têm como objetivo estimar a parcela de 
prêmios não ganhos referente aos riscos assumidos e que estão em pro-
cesso de emissão, sendo constituída de acordo com as normas e especi-
ficações estabelecidas em Nota Técnica Atuarial. Destaca-se, ainda, que 
para os ramos que não dispõem de histórico de informações com dados 
estatísticos consistentes para a aplicação da metodologia disposta na 
Nota Técnica Atuarial, a PPNG-RVNE é obtida pela aplicação dos percen-
tuais determinados pela Circular SUSEP nº 485/2014; • A provisão para 
sinistros a liquidar (PSL) é constituída com base na estimativa dos valores 
a indenizar ao segurado, realizada por ocasião do recebimento do aviso de 
sinistro, em valor considerado suficiente para fazer face aos compromissos 
futuros. Esta provisão é reavaliada no decorrer do processo até a liquida-
ção ou encerramento do processo; • A provisão de sinistros ocorridos e 
não avisados (IBNR - Incurred But Not Reported) é constituída para a co-
bertura dos sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base de 
cálculo, sendo calculada com base na Circular SUSEP nº 485/2014; • A 
provisão de despesas relacionadas (PDR) visa a cobertura dos valores 
esperados a liquidar relativos a despesas relacionadas a sinistros ocorri-
dos, avisados ou não, abrangendo tanto as despesas que podem ser atri-

buídas individualmente a cada sinistro quanto as despesas que só podem 
ser relacionadas aos sinistros de forma agrupada. 3.12. Teste de adequa-
ção dos passivos (Liability Adequacy Test - LAT): Conforme Circular 
SUSEP nº 457, de 14/12/2012, que instituiu o Teste de Adequação de Pas-
sivos (TAP) para fins de elaboração das demonstrações contábeis e defi-
niu regras e procedimentos para a sua realização, a Seguradora deve ava-
liar se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de 
fluxos de caixa futuros de seus contratos de seguro. Se a diferença entre o 
valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa e a soma do saldo 
contábil das provisões técnicas na data-base, deduzida dos custos de 
aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às 
provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à Seguradora reco-
nhecer este valor na Provisão Complementar de Cobertura (PCC), quando 
a insuficiência for proveniente das provisões de PPNG, PMBaC e PMBC, 
as quais possuem regras de cálculos rígidas, que não podem ser alteradas 
em decorrência de insuficiências. Os ajustes decorrentes de insuficiências 
nas demais provisões técnicas apuradas no TAP devem ser efetuados nas 
próprias provisões. Nesse caso, a Seguradora deverá recalcular o resulta-
do do TAP com base nas provisões ajustadas, e registrar na PCC apenas 
a insuficiência remanescente. O TAP foi elaborado bruto de resseguro, e 
para a sua realização a Seguradora considerou a segmentação estabele-
cida pela SUSEP nº 457, de 14/12/2012, ou seja, entre Eventos a Ocorrer 
e Eventos Ocorridos e, posteriormente, entre seguros de Danos e seguros 
de Pessoas, excluindo-se as operações com seguro DPVAT. Para a elabo-
ração dos fluxos de caixa considerou-se a estimativa de prêmios, sinistros, 
despesas e impostos, mensurados na data-base de dezembro de 2014, 
descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco 
(ETTJ), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo 
de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso 
de algoritmos genéricos, em complemento aos algoritmos tradicionais de 
otimização não-linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. As 
taxas de sinistralidade aplicadas para cada grupo no Teste de Adequação 
de Passivos de 31 de dezembro de 2014 foram, em média, as seguintes: 
Seguro de Danos - 5,00%; Seguro de Pessoas - 42,00%. Com base no 
Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Seguradora, data-
-base de 31/12/2014, concluiu-se que o seu passivo por contrato de segu-
ro está adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer e de Eventos 
Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões constituídas, de-
duzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis direta-
mente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostraram 
superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram ela-
borados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela 
Circular SUSEP nº 457/2012. 3.13. Contas a pagar: As contas a pagar 
aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classifi-
cadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor jus-
to e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconheci-
das ao valor da fatura correspondente. 3.14. Imposto de Renda e Contri-
buição Social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição 
social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no 
resultado do exercício, exceto quando estão relacionados com itens regis-
trados em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio lí-
quido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são reco-
nhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio 
líquido, respectivamente. A provisão para imposto de renda é calculada à 
alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela de lucro tributável 
excedente a R$ 20 por mês. A provisão para contribuição social é calcula-
da alíquota de 15% sobre o lucro tributável. O Imposto de Renda e a Con-
tribuição Social diferidos são calculados com as mesmas taxas acima. 
3.15. Ativos contingentes, provisões judiciais e obrigações legais 
(fiscais e previdenciárias): O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção dos ativos e passivos contingentes e obrigações legais (fiscais e pre-
videnciárias) são efetuados da seguinte forma: • Ativos contingentes - 
não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre 
as quais não cabem mais recursos; • Provisões judiciais - são reconheci-
das nas demonstrações contábeis quando, com base na opinião de asses-
sores 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 con-
tingentes 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 e, aqueles classificados como perdas remotas não são passíveis 
de provisão ou divulgação; • Obrigações legais (fiscais e previdenciá-
rias) - 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 
contábeis e atualizados de acordo com a legislação vigente. 3.16. Distri-
buição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações contábeis ao final do 
exercício, com base no estatuto social da Seguradora. Qualquer valor aci-
ma do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são 
aprovados pelos acionistas. 3.17. Lucro líquido por ação: O lucro por 
ação básico da Seguradora para o exercício é calculado pela divisão do 
lucro atribuível aos acionistas pela quantidade de ações da Seguradora. 
Durante o período de reporte a Seguradora não possuía instrumentos ou 
transações que gerassem efeito dilutivo ou antidilutivo sobre o lucro por 
ação do exercício e consequentemente o lucro por ação básico é equiva-
lente ao lucro por ação diluído segundo os requerimentos do CPC 41. 
4. Estimativas e julgamentos contábeis relevantes: As demonstrações 
contábeis são impactadas por políticas contábeis, premissas, estimativas 
e métodos de mensuração utilizados pelos Administradores da Segurado-
ra na elaboração das demonstrações contábeis. A Seguradora faz estima-
tivas e utilizam premissas que podem impactar os valores informados de 
ativos e passivos dos próximos períodos. As estimativas e premissas que 
impactam as informações contábeis são aplicadas de forma consistente. 
Eventuais mudanças na apuração das estimativas contábeis são aplicadas 
prospectivamente. As estimativas e premissas utilizadas pela Seguradora 
são as melhores disponíveis e estão de acordo com as normas aplicáveis 
e se referem, basicamente, aos seguintes fatores: • Avaliação do valor jus-
to de determinados instrumentos financeiros (Nota Explicativa nº 6); • Pro-
visão para riscos de créditos - constituída para os créditos vencidos acima 
de 60 dias, para fazer frente às eventuais perdas na realização de prêmios 
a receber (Notas Explicativas nº 7c); • Reconhecimento e avaliação de im-
postos diferidos (Notas Explicativas nº 8). • Provisões técnicas de seguros 
(Notas Explicativas nº 11). 5. Gerenciamento de riscos: A Seguradora, de 
forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas ope-
rações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos 
estratégicos e financeiros: • Risco de seguro; • Risco de crédito; • Risco fi-
nanceiro/liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional. A finalidade 
desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposi-
ções, bem como os critérios adotados pela Seguradora na gestão e redu-
ção de cada um dos riscos acima mencionados. A Seguradora dispõe de 
uma estrutura de gerenciamento de riscos composta por princípios, políti-
cas, responsabilidades, procedimentos e ações internas compatíveis com 
a natureza e complexidade dos produtos, processos e sistemas, trabalhan-
do de maneira incessante para o constante aprimoramento dessa estrutu-
ra. 5.1. Risco de Seguro: A Seguradora define risco de seguro como o 
risco transferido por qualquer contrato, onde haja a possibilidade futura de 
que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de in-
denização resultante do evento de sinistro. Pela natureza intrínseca de um 
contrato de seguro, o seu risco é de certa forma, acidental e, consequen-
temente, sujeito a oscilações. A gestão de riscos concentra em quatro as-
pectos principais: • Controlar o impacto dos eventos negativos; • Buscar 
oportunidades visando à obtenção de vantagem competitiva; • Alinhar o 
apetite de risco com a estratégia da Seguradora; • Gerenciar as incertezas 
inerentes ao alcance dos objetivos. Como parte de sua política de gestão 
de riscos, a Seguradora possui critérios de aceitação e de precificação 
específicos para cada linha de negócio que buscam minimizar riscos de 
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anti-seleção e garantir um nível de rentabilidade adequado frente aos ris-
cos assumidos. Os objetivos da subscrição de riscos da Seguradora é de-
senvolver sua carteira de seguros de forma conservadora e rentável. A 
Seguradora acredita que as técnicas de subscrição de riscos que auxiliam 
na identificação e entendimento do risco e na definição do preço de segu-
ros de forma apropriada. Além disso, a Seguradora monitora a qualidade 
dos negócios por parte das concessionárias, a fim de avaliar e melhorar o 
seu desempenho. a) Concentração de riscos dos contratos de seguro: 
A concentração de risco dos contratos de seguro para as várias modalida-
des são determinadas com base nos prêmios emitidos antes do resseguro 
levando-se em conta sua distribuição geográfica e linha de negócios, con-
forme demonstrado no quadro a seguir:

Prêmios emitidos por região geográfica

Ramos de atuação Sudeste Sul Nordeste
Centro- 

-oeste Norte Total
Compreensivo  
 residencial 1.877 944 184 181 57 3.243
Compreensivo 
 empresarial – 17 – – – 17
Riscos diversos 198 248 1 5 – 452
Extensão de garantia - 
 veículos 401 149 33 1.023 540 2.146
Assistência e outras 
 coberturas - auto 824 504 1 173 20 1.522
Automóvel 220 47 69 33 7 376
Prestamista 9.839 776 27 614 5 11.261
Responsabilidade Civil 3 – – – – 3
RCTR-C 10 – – 15 – 25
RCF-DC 10 – – 12 – 22
Acidentes pessoais 240 27 3 1 1 272
Vida em grupo 248 65 3 5 – 321
DPVAT 14.052 6.107 4.801 2.809 2.180 29.949
Em 31/12/2014 27.922 8.884 5.122 4.871 2.810 49.609
Proporção - % 56,28 17,91 10,32 9,82 5,67 100
Em 31/12/2013 21.052 7.761 4.745 4.797 2.213 40.568
Proporção - % 51,89 19,13 11,70 11,82 5,46 100
b) Teste de sensibilidade: A tabela a seguir apresenta o impacto gerado, 
pelas análises de sensibilidade do modelo no Lucro Líquido, caso a sinis-
tralidade, despesas administrativas e taxas de juros variem 10% ou 15%, 
em 31 de dezembro de 2014, exceto sobre os valores referentes ao 
seguro DPVAT: Impacto no resultado

2014 2013
Bruto de 

 Resseguro
Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Aumento de 10% das 
 despesas 
  administrativas (430) (430) (496) (496)
Redução de 10% das 
 despesas 
  administrativas 361 361 398 398
Aumento de 15% dos 
 valores de sinistros (79) (79) (49) (49)
Redução de 15% dos 
 valores de sinistros 78 78 41 41
Aumento de 10% nas 
 taxas de juros 75 75 142 142
Redução de 10% nas 
 taxas de juros (83) (83) (193) (193)
5.2. Gestão de riscos financeiros: A Seguradora está exposta a riscos 
financeiros associados a sua carteira de títulos e valores mobiliários. Para 
mitigar esses riscos são levados em consideração os requerimentos regu-
latórios e o ambiente econômico onde são conduzidos os negócios da 
Seguradora e investidos os ativos financeiros. A gestão de riscos financei-
ros compreende as seguintes categorias: a) risco de mercado, que é aque-
le associado à possibilidade de ocorrência de perdas devido as oscilações 
nos preços de mercado das posições mantidas em carteira; b) risco de li-
quidez, que está relacionado a eventual indisponibilidade de recursos de 
caixa para fazer frente a obrigações futuras da Seguradora; e c) risco de 
crédito, associado à possibilidade de descumprimento de um contrato nos 
termos em que tenha sido firmado entre as partes. a) Risco de mercado: 
É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira 
de instrumentos financeiros se altere, em virtude da volatilidade das variá-
veis existentes no mercado (taxa de juros, câmbio, ações, etc.), causada 
por fatores adversos. As transações da Seguradora são realizadas em re-
ais, portanto ela não está exposta ao risco de moeda. A Seguradora está 
sujeita ao risco de taxas de juros, dada política e o montante aplicado em 
investimentos remunerados ao CDI e, em remunerações baseadas em ta-
xas prefixadas no momento do investimento em títulos públicos federais. 
Seguindo uma política conservadora, a Seguradora opta pelo investimento 
em títulos públicos para a cobertura das reservas e as demais aplicações 
financeiras são realizadas em instituições de primeira linha, minimizando o 
risco de mercado, não necessitando, atualmente, de modelos definidos 
para a avaliação de riscos. As taxas contratadas estão discriminadas na 
Nota Explicativa nº 6(a). b) Risco de liquidez: Define-se risco de liquidez 
como a possibilidade de a Seguradora não ser capaz de honrar eficiente-
mente suas obrigações - esperadas e inesperadas, correntes e futuras, 
sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. 
Também é considerado risco de liquidez a possibilidade de a Seguradora 
não conseguir negociar a preço de mercado uma posição - seja devido ao 
seu tamanho elevado em razão de alguma descontinuidade no mercado. O 
gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo controlar os diferentes 
descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e obrigações, assim 
como a liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das ope-
rações. A Seguradora adota como política a classificação de seus investi-
mentos na categoria disponíveis para venda, visando mitigar sua exposi-
ção ao risco de liquidez, como também o excesso de caixa é investido em 
fundo de investimento com liquidez imediata, possibilitando movimentação 
conforme necessidade apontada no fluxo de caixa. A política de risco de 
liquidez estabelece a avaliação e a determinação do que constitui esse tipo 
de risco. A Seguradora elabora análises de fluxo de caixa projetado e revi-
sa periodicamente as obrigações assumidas e os instrumentos financeiros 
utilizados, sobretudo os relacionados aos ativos garantidores das provi-
sões técnicas. c) Risco de crédito: É o risco de que um devedor deixe de 
cumprir os termos de um contrato ou deixe de cumpri-los nos termos em 
que foi acordado. Mais especificadamente, o risco de crédito pode ser en-
tendido como o risco de não serem recebidos os valores decorrentes dos 
prêmios de seguro e dos créditos detidos juntos as instituições financeiras 
e outros emissores decorrentes das aplicações financeiras, pode ser en-
tendido ainda como risco de concentração, risco de liquidação ou ainda o 
risco de descumprimento de garantias acordadas. A Seguradora, na ges-
tão do risco de crédito, vale-se da legislação da Autarquia para minimizar 
problemas. Importante destacar que os prêmios de seguros praticados 
pela Seguradora, nos ramos em que atua são pequenos, o que em tese, 
diminui de sobremaneira a possibilidade de risco de crédito. Some-se a 
isso, a possibilidade que a Seguradora tem de, em determinados produtos 
de, readequar a vigência da apólice/risco de acordo com o prêmio efetiva-
mente pago pelo Segurado, em caso de inadimplência. O risco de crédito 
atribuído a saldos de segurados incorridos a partir da falta de pagamento 
de prêmios somente perdurará durante o prazo de carência especificado 
na apólice até o vencimento, quando a apólice de seguros será paga ou 
liquidada. 5.3 Gestão 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 se-
gundo critérios de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP. A estraté-
gia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do 
capital da Seguradora através da otimização tanto do nível como diversifi-
cação das fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos 
recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do planejamen-
to estratégico periódico da Seguradora. Os esforços 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. Apresentamos  

abaixo o cálculo do capital mínimo requerida da Seguradora, para a data-
-base de 31 de dezembro de 2014. A partir das regras de capital mínimo 
requerido, estabelecidas pela Resolução CNSP nº 302/2013, pela Resolu-
ção CNSP nº 280/2013, pela Resolução CNSP nº 228/2010 e pela Reso-
lução CNSP nº 283/2013, foram realizados todos os cálculos necessários 
para apurar a suficiência ou insuficiência do patrimônio líquido ajustado da  
Seguradora, considerando-se os valores de prêmios e sinistros retidos no 
período avaliado e as regiões de operação.

2014
Patrimônio líquido 22.915
Despesas antecipadas (2)
Ativo intangível (64)
Patrimônio líquido ajustado 22.849
Capital base (a) 15.000
Capital de risco de subscrição 3.748
Capital de risco de crédito 1.443
Capital de risco de mercado –
Capital de risco operacional 285
Benefício da diversificação (capital de risco) (550)
Capital de risco (b) 4.926
Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (a) e (b)) 15.000
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 22.849
Suficiência de capital (PLA - CMR) 7.849
Ativos vinculados (a1) 19.837
Valor a cobrir (provisões técnicas) (b1) 16.140
Suficiência (c1) (a1 - b1) 3.697
Total das aplicações livres 10.967
Liquidez do ativo (c1/CMR) 24,65%

2013
Patrimônio líquido 21.543
Despesas antecipadas (2)
Ativo intangível (46)
Patrimônio líquido ajustado 21.495
Margem de solvência
Patrimônio líquido ajustado 21.495
0,20 prêmios retidos - média anual - últimos 12 meses 8.132
0,33 sinistros retidos - média anual - últimos 36 meses 7.780
Margem de solvência (a) 8.132
Capital base (b) 15.000
Capital de risco de subscrição 2.098
Capital de risco de crédito 1.638
Capital de risco operacional 287
Benefício da diversificação (capital de risco) (493)
Capital de risco (c) 3.530
Capital mínimo requerido (maior entre (a), (b) e (c)) 15.000
Patrimônio líquido ajustado 21.495
Suficiência de capital 6.495
Conforme apresentado acima, a Seguradora apresentou uma suficiência 
de R$ 7.849 do patrimônio líquido ajustado de 31 de dezembro de 2014 
em relação ao capital mínimo requerido, demonstrando uma suficiência do 
PLA em relação ao CMR de 52,33%. Além disso, pode-se observar que a 
Seguradora apresentou suficiência de liquidez em relação ao CMR, da 
ordem de 24,65%, índices estes que justificam a solvência da Seguradora 
e, consequentemente, a não necessidade de elaboração do plano de regu-
larização de solvência. Cabe destacar ainda, que a Resolução CNSP 
nº 302/2013, a qual entrou em vigor em 1º de janeiro de 2014, extinguiu o 
cálculo da margem de solvência para as sociedades seguradoras, motivo 
pelo qual o capital mínimo requerido passou a ser determinado pelo maior 
valor entre o capital base e o capital de risco. Conforme disposto no pará-
grafo 4º do artigo 3º da Resolução CNSP nº 317/2014, o montante exigido 
do capital de risco de mercado corresponderá a 0% até 30 de dezembro de 
2016. 5.4. Risco legal: No curso normal de suas atividades de seguros, a 
Seguradora pode ser envolvida em processos judiciais ou de arbitragem 
com relação às suas obrigações, que são tratadas de acordo com a nossa 
política de sinistros. Como as práticas da indústria de seguros e questões 
legais, judiciais e sociais mudam inesperados e indesejados resultados 
relacionados aos sinistros e suas coberturas poderão surgir. Esses proble-
mas podem ter um efeito negativo nos resultados financeiros da Segurado-
ra, estendendo a cobertura para além do que foi subscrito ou aumentando 
a quantidade e os valores envolvidos nas ações judiciais. Na medida em 
que as decisões judiciais são proferidas e estas podem aumentar os valo-
res de indenizações, as reservas de sinistros podem revelar-se insuficien-
tes para cobrir as perdas reais. Nesse caso, a Seguradora ajusta suas re-
servas ao valor da perda provável. Tal ajuste poderá ter um efeito material 
adverso na sua condição financeira, no seu resultado financeiro e em seus 
fluxos de caixa. 5.5. Risco operacional: Riscos operacionais são os riscos 
de perdas diretas e indiretas resultantes de fatores humanos, eventos ex-
ternos, processos internos e falhas nos sistemas. Os riscos operacionais 
são inerentes às operações da Seguradora e são típicos de qualquer gran-
de operação. As principais fontes de risco incluem confiabilidade dos pro-
cessos operacionais, segurança da informação, terceirização de opera-
ções, dependência de fornecedores chave, implementação de mudanças 
estratégicas, fraudes, baixa qualidade de serviço aos clientes, continuida-
de de negócios, recrutamento, treinamento e retenção de pessoas, e im-
pactos sociais e ambientais. A Seguradora gerencia os riscos operacionais 
utilizando uma variedade de técnicas e ferramentas para identificar, moni-
torar e mitigar os riscos operacionais de acordo com seu apetite de risco. 
Estas ferramentas incluem auto avaliação de riscos e controles, indicado-
res de riscos chave (por exemplo, indicadores de fraudes e de serviço), 
análises de cenário e relatórios de perdas. Além disso, a Seguradora de-
senvolveu alguns planos de contingência incluindo gestão de incidentes e 
plano de continuidade de negócios. 6. Títulos e valores mobiliários: 
a) Composição (Custo atualizado)

2014 2013
Taxa de  

juros R$ % R$ %
 Títulos disponíveis para venda
 Letras do Tesouro Nacional 9,12% 15.711 24,35 14.398 25,49
 Letras do Tesouro Nacional 11,16% 1.557 2,41 – –
 Letras do Tesouro Nacional 11,94% 3.436 5,33 – –
Ativos ao valor justo por meio 
 do resultado

Debêntures - pós-fixada
103,5%  

CDI 9.387 14,55 12.939 22,90
 Cotas de fundos de investimento 
  - não exclusivo 1.581 2,45 – –
 Cotas de fundos de 
  investimentos - DPVAT 32.676 50,64 29.004 51,34
Total 64.348 99,73 56.341 99,73
Outras aplicações 
 (participação no DPVAT) 177 0,27 152 0,27
Total de aplicações 64.525 100,00 56.493 100,00
b) Composição da aplicação financeira por vencimento: Apresenta-
mos a seguir a composição dos títulos e valores mobiliários por prazo e por 
título. Os títulos de renda fixa privados têm o seu valor atualizado de acor-
do com os índices pactuados com a instituição financeira e se aproximam 
ao seu valor de mercado. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus 
valores de mercado obtidos a partir das tabelas de referência divulgadas 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais (ANBIMA):

Custo atualizado
Sem  

venci- 
mento

Abaixo  
de 365  

dias

Acima  
de 365  

dias Total
Valor  

contábil

Marcação  
a 

mercado
Títulos disponíveis 
 para venda
 Letras do Tesouro 
  Nacional – 3.436 17.268 20.704 19.837 (867)
Ativos ao valor
 justo por meio do
  resultado
 Debêntures – 9.386 – 9.386 9.386 –
 Cotas de fundo de 
  investimento - 
   não exclusivo 1.581 – – 1.581 1.581 –
 Cotas de fundos
  de investimentos
   DPVAT 32.676 – – 32.676 32.676 –
 Outras aplicações -
 Participação DPVAT 177 – – 177 177 –
Total em 2014 34.434 12.822 17.268 64.524 63.657 (867)

Custo atualizado
Sem  

venci- 
mento

Abaixo  
de 365  

dias

Acima  
de 365  

dias Total

Valor  
con- 
tábil

Marca- 
ção a  

mercado
Títulos disponíveis 
 para venda
Letras do Tesouro 
 Nacional – 14.398 14.398 13.442 (956)
Ativos ao valor justo 
 por meio do resultado
Debêntures – 12.939 12.939 12.939
Cotas de fundos de 
 investimentos 29.004 – 29.004 29.004 –
Outras aplicações -
Participação no DPVAT 152  – 152 152 –
Total em 2013 29.156  27.337 56.493 55.537 (956)
c) Movimentação:

Saldo 
em  

2013
Res- 

gates
Aplica- 

ções
Rendi- 
mento

Ajuste 
de 

TVM

Marca- 
ção a  

mercado
Títulos disponíveis 
 para venda
Letras do Tesouro 
 Nacional 13.442 – 4.901 1.405 89 19.837
Ativos ao valor justo
 por meio do resultado
Debêntures 12.939 (4.903) – 1.350 – 9.386
Cotas de fundos 
 de investimentos 
  - DPVAT 29.004 (7.682) 7.881 3.473 – 32.676
Cotas de fundos de 
 investimentos 
  - não exclusivo – (3.691) 5.191 81 – 1.581
Outras aplicações -
Participação 
 no DPVAT 152 – 25 – – 177
Total 55.537 (16.276) 17.998 6.309 89 63.657
d) Mensuração de valor justo para o reconhecimento de ativos finan-
ceiros: Os instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo 
após o reconhecimento inicial, são classificados nos Níveis 1 a 3, com 
base no grau observável do valor justo: • Mensurações de valor justo de 
Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos; • Mensurações de valor justo de Nível 2 
são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluí-
dos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamente 
(ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços); 
• Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técni-
cas de avaliação que incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que 
não têm como base os dados observáveis de mercado (dados não obser-
váveis). Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, a mensuração dos instru-
mentos financeiros foram obtidas de preços cotados em mercados ativos 
para ativos idênticos (Nível1). O CPC 38 requer que a Seguradora calcule 
o valor justo de investimentos classificados como disponíveis para venda 
que estão em um mercado inativo. Em 31 de dezembro de 2014, a Segu-
radora apresentava participação no convênio DPVAT no montante de 
R$ 177. Pelo fato dessa aplicação no DPVAT não apresentar um mercado 
ativo e também pelo fato de seu valor justo não ser confiavelmente medido/
mensurado, tais aplicações encontram-se registradas ao seu valor de cus-
to. e) Cobertura das provisões técnicas de seguros: Para a garantia das 
provisões técnicas, a Seguradora manteve os seguintes ativos:

2014 2013
Títulos de renda fixa 52.513 42.402
Letras do tesouro nacional 19.837 13.398
Cotas de fundos de investimentos DPVAT 32.676 29.004
f) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2014 e 
de 2013, a Seguradora não possuía operações com instrumentos financei-
ros derivativos. 7. Prêmios a receber: Os prêmios a receber contemplam 
os prêmios de emissão direta e cosseguro aceito. A seguir, a abertura dos 
prêmios a receber e prazo médio de parcelamento (em meses), segregado 
por ramo de atuação:
Ramos

Prazo médio  
recebimento 2014 2013

Extensão de garantia 6 289 571
Automóvel 12 296 –
Assistência e outras coberturas - auto 4 178 104
Riscos diversos 4 41 261
Prestamista 1 607 110
RCTR-C 1 – 17
RCF-DC 1 – 15
Acidentes pessoais 1 5 24
Vida em grupo 1 15 78
P-RVNE – 1.582 167
Provisão para riscos sobre créditos – (38) (48)
Total 2.975 1.299
Circulante 2.975 1.299
a) Movimentação do grupo de prêmios a receber

2014
Prêmios pendentes no início do exercício 1.299
(+) Prêmios emitidos/reativados 25.777
(+) IOF 636
(–) Prêmios cancelados 6.068
(–) Recebimentos 20.094
Prêmios riscos vigentes não emitidos 1.415
Reversão provisão para perda 10
Prêmios pendentes no final do exercício 2.975
b) Prêmios a receber por faixa de vencimento

2014 2013
Vencidos
Vencidos entre 1 e 30 dias 73 116
Vencidos entre 31 e 60 dias 15 4
Vencidos entre 61 e 180 dias 34 50
Vencidos entre 181 e 365 dias 5 1
A vencer
A vencer entre 1 e 30 dias 923 754
A vencer entre 31 e 60 dias 75 74
A vencer entre 61 e 180 dias 194 138
A vencer entre 181 e 365 dias 112 43
P-RVNE 1.582 167
Provisão para riscos sobre créditos (38) (48)
Total 2.975 1.299
c) Provisão para riscos de crédito: A provisão para riscos sobre créditos 
é constituída com base nos prêmios vencidos, líquido de Imposto sobre 
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Operações Financeiras (IOF) com base na análise individual das faturas 
pendentes de pagamento há mais de 60 dias. Em 31 de dezembro de 
2014, a provisão para riscos sobre créditos no ativo circulante é de R$ 38 
(R$ 48 em 31 de dezembro de 2013). Movimentação da provisão para 
riscos de crédito para o período de 2014:

Saldo  
em 2013

Adições  
no período

Reversões  
no período

Saldo  
em 2014

Riscos diversos 1 4 4 1
Extensão de garantia 47 5 50 2
Assistência e outras 
 coberturas auto – 21 9 12
Prestamista – 25 2 23
Total 48 55 65 38
8. Créditos tributários: Refere-se ao imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos, registrados para refletir os efeitos fiscais futuros referentes 
aos ajustes negativos sobre os títulos e valores mobiliários mantidos em 
carteira, classificados como “Disponíveis para Venda”; 9. Custo de aquisi-
ção diferido: As despesas com custo de aquisição são compostas por 
montantes referentes a comissões, agenciamento e pró-labore, lançadas 
ao resultado quando da emissão das respectivas apólices de seguro, e 
diferidas quando devidas. São amortizadas com base no prazo de vigência 
das apólices (apresentado abaixo em meses), por meio de constituição e 
reversão de custo de aquisição diferido:

Ramos
Prazo médio  
diferimento 2014 2013

Extensão de garantia 17 2.711 3.585
Assistência e outras coberturas - auto 12 214 149
Riscos diversos 15 157 450
Prestamista 41 5.621 870
Acidentes pessoais 6 6 –
Total 8.709 5.054
Circulante 3.459 2.921
Não circulante 5.250 2.133
Movimentação dos custos de aquisição diferidos em 2014:

Corretagem
Agencia- 

mento Pró-labore Total
Saldo no início do período 3.179 – 1.875 5.054
Constituições 4.206 182 8.823 13.211
Amortização (4.155) (106) (2.027) (6.288)
Cancelamentos/reversões/
 baixas (609) – (2.659) (3.268)
Saldo no final do período 2.621 76 6.012 8.709
10. Ativo imobilizado: Demonstrado ao custo, combinado com os seguin-
tes aspectos: Imobilizado: depreciação do imobilizado pelo método linear, 
com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica 
dos bens.

Saldo  
em 2013

Aquisições/ 
(Baixas)

Depre- 
ciação/ 

amor- 
tização

Saldo  
em 2014

Taxas  
anuais de 

depre- 
ciação e 
amorti- 

zação (%)
Informática 75 17 23 69 20
Telecomunicações 3 5 – 8 20
Refrigeração 2 4 1 5 20
Móveis máquinas 
 utensílios 50 5 5 50 10
Veículos 2 – – 2 20
Outras 
 imobilizações 194 12 23 183 20
Total 326 43 52 317

11. Demonstrativos das provisões técnicas
2014

Ramos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Provisão de  
sinistros  

a liquidar IBNR

Outras 
provisões 

PDA
Extensão de garantia 5.371 12 14 –
Compreensivo residencial – – 49 –
Automóvel 274 – 10
Assistência e outras 
coberturas - auto 819 13 33 –
Riscos diversos 390 12 12 –
Responsabilidade civil 1 – 1 –
Prestamista 11.321 29 1.014 –
RCTR-C – 1 2 –
RCF-DC – 7 1 –
Acidentes pessoais 16 – 25 –
Vida em grupo 2 91 147 –
DPVAT – 15.915 16.356 392
Total 18.194 16.080 17.664 392
Circulante 8.563 16.080 17.664 392
Não circulante 9.631 – –

2013

Ramos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Provisão de  
sinistros  

a liquidar IBNR

Outras 
provisões 

PDA
Extensão de garantia 7.592 24 24 –
Compreensivo residencial – 80 46 –
Assistência e outras 
 coberturas - auto 535 22 22 –
Riscos diversos 1.291 33 48 –
Responsabilidade civil 1 – 1 –
Prestamista 1.739 1 192 –
RCTR-C 2 – 1 –
RCF-DC – 9 1 –
Acidentes pessoais – – 2 –
Vida em grupo 1 – 11 –
DPVAT – 15.832 13.030 129
Total 11.161 16.001 13.378 129
Circulante 6.612 16.001 13.378 129
Não circulante 4.549 –  –
a) Movimentação das provisões técnicas

2014

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Sinistros  
a liquidar IBNR

Outras 
provisões 

PDA
Saldo no início do período 11.161 16.001 13.378 129
(+) Constituição/emissão 19.340 – – –
(–) Diferimento pelo risco 
  decorrido (12.307) – – –
(+) Aviso de sinistros – 1.524 – –
(+/–) Ajuste/cancelamento 
  sinistros – (306) – –
(–) Pagamento de sinistros – (1.139) – –
(–) Outras reversões – – (47) –
(+) Outras constituições – – 4.333 263
Saldo no fim do período 18.194 16.080 17.664 392
b) Desenvolvimento de sinistros: A tabela de desenvolvimento dos sinis-
tros tem a finalidade de avaliar o comportamento dos sinistros pagos e 
pendentes, para cada ano de aviso, conforme segue:

Bruto de Resseguro - Administrativos e Judiciais
Incorrido (+) IBNR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
- Até a data-base 361.137,74 302.097,14 483.487,82 348.756,88 807.413,23 2.784.676,08
- Um ano mais tarde 204.230,68 215.253,14 313.028,55 246.229,99 761.445,76
- Dois anos mais tarde 204.230,68 215.253,14 315.377,06 244.416,74
- Três anos mais tarde 204.230,68 215.253,14 315.377,06
- Quatro anos mais tarde 204.230,68 215.253,14
- Cinco anos mais tarde 204.230,68      
Posição em 31/12/2014 204.230,68 215.253,14 315.377,06 244.416,74 761.445,76 2.784.676,08
Pago acumulado 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- Até a data-base (7.868,82) (165.251,34) (271.776,72) (225.926,08) (292.437,54) (1.319.541,04)
- Um ano mais tarde (204.230,68) (215.253,14) (312.762,55) (244.416,74) (753.945,76)
- Dois anos mais tarde (204.230,68) (215.253,14) (315.377,06) (244.416,74)
- Três anos mais tarde (204.230,68) (215.253,14) (315.377,06)
- Quatro anos mais tarde (204.230,68) (215.253,14)
- Cinco anos mais tarde (204.230,68)      
Posição em 31/12/2014 (204.230,68) (215.253,14) (315.377,06) (244.416,74) (753.945,76) (1.319.541,04)  
Provisão de sinistros em 31/12/2014 – – – – 7.500,00 1.465.135,04 1.472.635,04
Sobra/Falta acumulada (R$) 156.907,05 86.844,00 168.110,76 104.340,14 45.967,47
Sobra/Falta acumulada (%) 76,83% 40,35% 53,30% 42,69% 6,04%

Líquido de Resseguro - Administrativos e Judiciais
Incorrido (+) IBNR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
- Até a data-base 329.708,78 298.697,51 480.589,87 348.756,88 807.413,23 2.784.676,08
- Um ano mais tarde 187.231,91 213.857,59 310.130,60 246.229,99 761.445,76
- Dois anos mais tarde 187.231,91 213.857,59 312.479,11 244.416,74
- Três anos mais tarde 187.231,91 213.857,59 312.479,11
- Quatro anos mais tarde 187.231,91 213.857,59
- Cinco anos mais tarde 187.231,91      
Posição em 31/12/2014 187.231,91 213.857,59 312.479,11 244.416,74 761.445,76 2.784.676,08
Pago acumulado 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- Até a data-base (7.868,82) (165.003,34) (268.878,77) (225.926,08) (292.437,54) (1.319.541,04)
- Um ano mais tarde (187.231,91) (213.857,59) (309.864,60) (244.416,74) (753.945,76)
- Dois anos mais tarde (187.231,91) (213.857,59) (312.479,11) (244.416,74)
- Três anos mais tarde (187.231,91) (213.857,59) (312.479,11)
- Quatro anos mais tarde (187.231,91) (213.857,59)
- Cinco anos mais tarde (187.231,91)       
Posição em 31/12/2014 (187.231,91) (213.857,59) (312.479,11) (244.416,74) (753.945,76) (1.319.541,04)  
Provisão de sinistros em 31/12/2014 – – – – 7.500,00 1.465.135,04 1.472.635,04
Sobra/Falta acumulada (R$) 142.476,86 84.839,92 168.110,76 104.340,14 45.967,47
Sobra/Falta acumulada (%) 76,10% 39,67% 53,80% 42,69% 6,04%

c) Sinistros a liquidar judiciais DPVAT: A Seguradora possui a seguinte 
quantidade de ações judiciais e saldos de sinistros a liquidar judiciais refe-
rente a participação no Consórcio DPVAT:

2014
Faixa (anos) PSL judicial (R$) Quantidade
0 - 1 4.677 1.173
1 - 2 2.519 600
2 - 3 1.481 315
3 - 4 1.112 230
4 - 5 835 164
Acima de 5 1.105 192
Total 11.729 2.674
Informações dos sinistros pagos no período:
Quantidade Valor de pagamento (R$) Valor de abertura (R$)
443 3.432 4.544
12. Ativos contingentes e provisões judiciais: A Seguradora em 31 de 
dezembro de 2014 e 2013 não possui ativos contingentes ou provisões ju-
diciais, exceto quanto aos sinistros a liquidar judiciais do convênio DPVAT 
conforme demonstrado na Nota 11.c. 13. Patrimônio líquido: 13.1. Capi-
tal social: O capital social, subscrito e integralizado, encontra-se repre-
sentado por 18.885.250 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no país. 13.2. Distribui-
ção de resultados: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas 
dividendos mínimos obrigatórios de 5% sobre o lucro líquido de cada exer-
cício, após constituição da reserva legal. 13.3. Reservas de lucros - re-
serva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro de 
cada exercício e não deve exceder 20% do capital social. A reserva legal 

tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser 
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
14. Detalhamento das principais contas do resultado: 14.1. Prêmios 
de seguros auferidos

Ramos Prêmios retidos

Variação das  
provisões  

técnicas Prêmios ganhos
2014 2013 2014 2013 2014 2013

Compreensivo 
 residencial 3.243 3.083 – 110 3.243 3.193
Compreensivo 
 empresarial 17 – – – 17 –
Extensão de garantia 
 - auto 2.085 3.917 2.221 1.538 4.306 5.455
Riscos diversos 406 2.210 900 (564) 1.306 1.646
Assistência outras 
 coberturas - auto 1.576 1.002 (284) (182) 1.292 820
Prestamista 12.717 2.167 (9.583) (1.739) 3.134 428
Automóvel 388 – (274) – 114 –
Responsabilidade 
 civil 3 5 – (1) 3 4
RCTR-C 23 18 2 (2) 25 16
RCF-DC 22 16 – (1) 22 15
Acidentes pessoais 273 24 (16) – 257 24
Vida em grupo 321 80 – (2) 321 78
DPVAT 29.949 28.139 (252) 72 29.697 28.211

51.023 40.661 (7.286) (771) 43.737 39.890

14.2. Sinistros ocorridos

2014 2013
Extensão de garantia (141) (125)
Compreensivo residencial (38) (102)
Compreensivo empresarial (3) –
Assistência e outras coberturas - auto (154) (90)
DPVAT (25.925) (24.626)
Riscos diversos (109) (155)
Automóvel (10) –
Prestamista (986) (204)
Responsabilidade civil – (1)
RCTR-C (23) (1)
RCF-DC (22) (17)
Acidentes pessoais (23) (1)
Vida em grupo (587) (11)
Total (28.021) (25.333)
14.3. Custos de aquisição

2014 2013
Comissões sobre prêmios retidos (4.108) (4.446)
Agenciamento sobre prêmios retidos (182) (78)
Recuperação de comissões – 11
Outras despesas de comercialização - pró-labore (6.172) (1.674)
Variação dos custos de aquisição diferidos 3.655 579
Total (6.807) (5.608)
14.4. Outras receitas e despesas operacionais

2014 2013
Outras Receitas - DPVAT 143 484
Provisão sobre riscos de créditos 11 293
Despesas com cobrança - DPVAT (1.681) (1.624)
Despesas administrativas apólices cosseguro aceito (17) –
Outras despesas - DPVAT (620) (580)
Despesas com cobrança (20) (14)
Outras despesas com operações de seguros (41) (89)
Total (2.225) (1.530)
14.5. Despesas administrativas

2014 2013

Despesas com pessoal próprio (1.386) (1.153)

Despesas com serviços de terceiros (3.891) (4.310)

Despesas com localização e funcionamento (534) (559)

Despesas com publicidade e propaganda (28) (462)

Despesas com publicações (110) (112)

Outras (22) (32)

Despesas com donativos e contribuições (43) (7)

Despesas administrativas convênio DPVAT (1.843) (1.749)

Total (7.857) (8.384)
14.6. Despesas com tributos

2014 2013
Despesas com COFINS/PIS (697) (638)
Impostos municipais (8) (13)
Taxa de fiscalização (598) (523)
Contribuição sindical patronal (21) (21)
Total (1.324) (1.195)
14.7. Resultado financeiro

2014 2013
Receitas financeiras
Juros sobre ativos designados a valor justo por meio 
 do resultado 1.430 1.168
Juros sobre ativos financeiros disponíveis para venda 1.405 1.319
Rendimento das aplicações de renda fixa - DPVAT 3.618 2.148
Outras receitas financeiras 10 10
Total 6.463 4.645
Despesas financeiras
Despesas financeiras - atualização monetária - DPVAT (3.485) (2.067)
Outras despesas financeiras (1) (3)

(3.486) (2.070)
Total 2.977 2.575
15. Transações com partes relacionadas: 15.1. Partes relacionadas:  
A Usebens Seguros S.A. mantém contrato de “Prestação de Serviços Ope-
racionais, de Informática e Outras Avenças” com a empresa Usebens  
Multi Automóveis Usados Ltda.. Durante o ano de 2014 foram incorridas 
despesas no montante de R$ 2.111 (R$ 2.380 em 2013). 15.2. Remunera-
ção do pessoal-chave da administração: Os honorários atribuídos no 
exercício aos Administradores da Seguradora são:

2014 2013
Remuneração:
Diretores estatutários 401 401

401 401
16. Apuração do Imposto de Renda e Contribuição

2014 2013

Resultado antes do Imposto de Renda (IRPJ) e da 
 Contribuição Social (CSLL), líquido de participações 2.225 1.793

Expectativa de IRPJ e CSLL, de acordo com as 
 alíquotas vigentes (883) (717)

Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças temporárias, 
 prejuízos fiscais e base negativa, cujos créditos 
 não foram constituídos:

Doações com incentivos fiscais 28 –

Outros 14 (19)

Despesa com IRPJ e CSLL (841) (736)
17. Principais ramos de atuação

Prêmios  
ganhos

Índice  
de Sinis- 

tralidade - %

Índice de  
comissio- 

namento - %
Ramos 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Extensão de garantia 4.306 5.455 3 2 49 44
Compreensivo residencial 3.242 3.193 1 3 50 52
Compreensivo empresarial 17 – 20 – 10 –
DPVAT 29.696 28.211 87 87 1 1
Assistência e outras 
 coberturas - auto 1.292 820 12 11 25 34
Automóvel 115 – 9 – – –
Riscos diversos 1.306 1.646 8 9 36 37
Prestamista 3.134 428 31 48 56 47
Responsabilidade civil 4 4 (5) 28 1 –
RCTR-C 25 16 91 7 34 33
RCF-DC 22 15 98 113 34 33
Acidentes pessoais 257 24 9 6 22 25
Vida em grupo 321 78 183 14 15 25
Total 43.737 39.890
18. Eventos subsequentes: Conforme portaria SUSEP 6163, de 22 de 
janeiro de 2015, a Seguradora foi autorizada pela autarquia a operar mi-
crosseguros de danos e de pessoas em todo o território nacional.
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PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

Aos
Acionistas e Diretores da
Usebens Seguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade da cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção da Usebens Seguros S.A., em 31 de dezembro de 
2014, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em 
conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuaria - IBA, com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP.
A Usebens Seguros S.A., em 31 de dezembro de 2014, não possuía 
ativos de resseguro e retrocessão.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Usebens Seguros S.A. é responsável pelas provisões 
técnicas, registradas nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA, com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários 
para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 
técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção com base em nossa auditoria atuarial, 
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a 
auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro 
e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 
estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas 
e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 

de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 
da Usebens Seguros S.A. para planejar procedimentos de auditoria 
atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da 
Usebens Seguros S.A.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção da Usebens Seguros S.A., em 31 de dezembro de 
2014 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, 
com as normas e orientações emitidas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 
Finalmente, manifestamos que consideramos adequada e suficiente a 
qualidade dos dados fornecidos pela Usebens Seguros S.A., que 
serviram de base para a elaboração de nossa auditoria atuarial 
independente.

Brasília, 25 de fevereiro de 2015
GAMA Consultores Associados Ltda. 
CNPJ.: 02.941.736/0001-90 
MIBA 067
Cesar Luiz Danieli
MIBA 824 - MTb/RJ

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da
Usebens Seguros S.A.
Examinamos as demonstrações contábeis da Usebens Seguros S.A. 
(“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2014, e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
contábeis
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisiona-
das pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações contábeis 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 contábeis estão livres de 
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-
tados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis da Seguradora para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequa-
ção das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Usebens Seguros S.A., em 31 de dezembro de 2014, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercí-
cio findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015

BDO RCS Auditores Independentes SS
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