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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA INVESTPREV SEGUROS 
E PREVIDÊNCIA S/A EXERCÍCIO DE 2016 - Senhores Acionis-
tas, A Investprev Seguros e Previdência S.A., em cumprimento às 
disposições legais e estatutárias, coloca à disposição de V.Sas. 
para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos 
Auditores Independentes relativos ao exercício de 2016. As de-

as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Pri-
vados, conjugadas com as normas emitidas pelo CNSP – Conselho 
Nacional de Seguros Privados. DESEMPENHO ECONÔMICO – 
FINANCEIRO: A empresa apresentou, no exercício de 2016, um 

INVESTPREV SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A 

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 (Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

 12/2016 12/2015
Lucro líquido do exercício  (4.379)  (1.961)
Outros resultados abrangentes  (21)  3 

 
Variação líquida no valor justo de ativos

 
Result. abrangente do exerc., líq. dos impostos  (4.391)  (1.959)
Resultado abrangente do exercício atribuível aos: 
Acionistas da empresa controladora  (4.391)  (1.959)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 12/2016 12/2015

Ajustes para:  

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  

  Investimentos  1   -   

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  

PASSIVO 12/2016 12/2015
CIRCULANTE  85.568   67.556
 CONTAS A PAGAR  683   1.015 

 DÉB. DE OPER. COM SEG. E RESSEGUROS  797   687 

 DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  9   15 

 DEPÓSITOS DE TERCEIROS  1.805   1.085 
 PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS   58.845   43.173 

 PROVISÕES TÉCNICAS – PREVIDÊNCIA
 COMPLEMENTAR   23.429   21.581 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE   16.480   14.509 
 PROVISÕES TÉCNICAS – PREVIDÊNCIA
 COMPLEMENTAR  15.756   13.482 

 OUTROS DÉBITOS  724   1.027 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   11.228   15.637 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO  113.276   97.702 

Demonstração do Resultado

(Em milhares de reais, exceto o lucro/prejuízo líquido por ação)

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Em milhares de reais) 

Demonstração do Resultado Abrangente

(Em milhares de reais)

Continua

ATIVO 12/2016 12/2015
CIRCULANTE  73.209   63.652 
 DISPONÍVEL  232   3.934 

 APLICAÇÕES  67.404   52.790 
 CRÉD. DAS OPER. COM SEG. E RESSEG.  130   176 

 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  747   1.016 

 Outros Créditos Operacionais  684   663 
 ATIVO DE RESSEGURO E RETROCESSÃO   57   88 
 Títulos e Créditos a Receber  1.687   3.004 

 OUTROS VALORES E BENS  2.178   1.952 

  Outros Valores  -   16 
 EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  18   19 
 DESPESAS ANTECIPADAS  14   10 
 CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS  58   - 
  Seguros   10   - 

ATIVO NÃO CIRCULANTE   40.067   34.050 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  38.694   32.108 
 APLICAÇÕES  37.613   30.402 
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  1.079   1.695 

 DESPESAS ANTECIPADAS  2   11 
 INVESTIMENTOS  493   503 

 IMOBILIZADO  761   1.360 

  Outras Imobilizações  121   119 
 INTANGÍVEL  119   79 

TOTAL DO ATIVO  113.276   97.702 

 12/2016 12/2015
Prêmios Emitidos
(+) Contribuições para cobertura de Riscos
(+/-) Var. das Prov. Técnicas de Prêmios
(=) Prêmios Ganhos 
(+) Receita com Emissão de Apólices
(-) Sinistros Ocorridos
(-) Custos de Aquisição
(+) Outras Receitas e Desp. Operacionais
(+) Resultado com Operações de Resseguro 

(+) Rendas de Contribuições e Prêmios
(-) Constit. da Prov. de Benefícios a Conceder 
(=) Receitas de Contrib. e Prêmios de Vgbl 
(+/-) Variação de Outras Provisões Técnicas 

(-) Custos de Aquisição 
(+) Outras Receitas e Desp. Operacionais 
(-) Despesas Administrativas 
(-) Despesas com Tributos 
(+) Resultado Financeiro  
(+) Resultado Patrimonial 
(=) Resultado Operacional 
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos
Não Correntes 
(=) Result. Antes dos Imp. e Participações 
(-) Participações sobre o Lucro 
(=) Lucro Líquido / Prejuízo  
(/) Quantidade de Ações 
(=) Lucro Líquido / Prejuízo por Ação 

  Aum.  Res. Reservas  Reservas Ajuste com Lucros ou 
 Capital de de de  de Tít. e Valores Prejuízos 
  Social Cap. Capital Reaval. Lucros Mobiliários Acumul.  Total 
SALDOS ANTERIORES EM  31/12/2014  23.700   -      4   -     -     3   (6.576)  17.131 

TÍTULOS E VALOES MOBILIÁRIOS:
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 
SALDOS FINAIS EM  31/12/2015   23.700   -     4   -     467   3   (8.537)  15.637 
SALDOS ANTERIORES EM  31/12/2015   23.700   -     4   -     467   3   (8.537)  15.636 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

TÍTULOS E VALOES MOBILIÁRIOS: 
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
SALDOS FINAIS EM  31/12/2016   23.700   -     4   -     467   (21)  (12.922)  11.228 

-

-

-
mamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer 

1. Contexto operacional: 
-

dades de previdência complementar, renda e pecúlio, bem como de seguros do ramo vida em geral no território nacional. A Companhia 

-
ções no mercado, a Investprev criou planos de seguro de vida e acidentes pessoais nas modalidades de contratação individual e coletiva. 

Declaração de conformidade: 
contábeis a serem observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência comple-

-

b) Base para mensuração

técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. c) Comparabilidade:
-

d) Continuidade: -

e) Moeda funcional e de 
apresentação: 

-
f) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstra-

passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos 
-

e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estima-
3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas 

-
tentemente para todos os períodos comparativos apresentados. As 

seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP estabele-

-

-
b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, 

c) Instrumentos 
Financeiros: : -

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 exercício. -

: 

: Compreende, principalmente, os recebíveis originados 
de contratos de seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segurados e valores a receber e direitos junto aos resseguradores. 

-
netária, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de receitas ou 

: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base 

Companhia. ): Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva 

-

subsequente -

e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qual-

recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes. : 

variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. d) Prêmios de seguros: Os prêmios a receber e as 

e) Custo de aquisição diferido (DAC): 
f) Investimentos: Propriedades 

para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação. Propriedades para investimento são baixadas 

-
to, ou desta conta, apenas quando houver uma mudança no seu uso, evidenciada pelo término da ocupação pelo proprietário, início de ar-

-

-
de de acordo com a política descrita no item de imobilizado até a data da mudança no seu uso. Quando a Companhia conclui pelos próprios 

e o seu valor contábil anterior é reconhecida na demonstração do resultado. g) Imobilizado: O ativo imobilizado de uso próprio utilizado na 
condução dos negócios da Companhia compreende: imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis, máquinas, utensílios e veículos. O 
imobilizado de uso próprio é demonstrado ao custo histórico. O custo do ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada do ativo 

-
de gastos que são diretamente atribuíveis para aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em condições de uso. Gastos 
subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos como um componente separado do ativo imobilizado, 

item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do período 

h) Intan-
gível: 
valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para os ativos 

-
cida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. i) Redução ao valor recupe-

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
-

j) Contratos de arrenda-
mento mercantil: 

: A Companhia possui contratos de arrendamento de aluguel da 
sala para a sede administrativa da Companhia. A Companhia, como arrendatário, determinou com base na avaliação dos termos e condições 

-

: Durante o período de divulgação não existiam contra-
k) Provisões Técnicas: As provisões técnicas são constituídas e calcu-

: A 
-

prevista em nota técnica atuarial para prêmios emitidos em atraso mas com período a decorrer. A provisão de sinistros a liquidar – PSL é 
constituídas pela estimativa de pagamentos, determinada com base nos avisos de sinistros até a data do balanço e atualizada monetaria-
mente nos termos da legislação vigente. Nos valores lançados em PSL – Judicial estão contidos os juros e atualizações monetárias devidas. 

: As provisões matemáticas representam os valores das obriga-

-

-
mente, quando aplicável.  A provisão de sinistros a liquidar – PSL é constituídas pela estimativa de pagamentos, determinada com base nos 
avisos de sinistros até a data do balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação vigente. Nos valores lançados em PSL – 
Judicial estão contidos os juros e atualizações monetárias devidas. O estoque de processos judiciais está sendo auditado e implementado 

de Despesas Relacionadas é constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros. A provisão 

-

com a SUSEP em manter as datas de registro com os dados anteriores. l) Teste de adequação dos passivos – TAP (“LAT – Liability 
Adequacy Test”): 

As notas explicativas são parte integrante das 

As notas explicativas são parte integrante das As notas explicativas são parte integrante das 
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e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são 

-
-

beis, consideradas as orientações previstas na Circular SUSEP n° 
-

: 
exceto quanto da existência de evidências que propiciem a garan-
tia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 

: São reconhecidas nas demonstrações 

judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envol-

 
por meio das quais estão sendo contestadas a legalidade e a cons-
titucionalidade de tributos e contribuições. O montante discutido é 

n) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço 

como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demons-
trados como não circulantes. Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registra-
das tendo como base as melhores estimativas e o risco envolvido. 
o) Apuração do resultado: As receitas com seguros e previdência 

-
me de competência. Para os produtos de acumulação o reconheci-
mento da receita é o recebimento das contribuições. As receitas e 

cobertura, são reconhecidos por estimativa, calculadas com base 
no histórico da emissão. Os valores estimados são ajustados 

despesas são reconhecidas pelo regime de competência. p) Im-
posto de renda e contribuição social: A provisão para imposto 

-

-
4. Gerenciamento de 

riscos: 

-
tas exposições, bem como os critérios adotados pela Seguradora 
na gestão e redução de cada um dos riscos acima mencionados. 
A Seguradora dispõe de uma estrutura de gerenciamento de ris-
cos que é composta por princípios, políticas, responsabilidades, 
procedimentos e ações internas. A administração considera essa 
estrutura compatível com a natureza e complexidade dos produtos, 
serviços, processos e sistemas da Seguradora. A estrutura inter-
na de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta pelas 

-

a) Risco de seguro:

haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento 

-
co de que os sinistros avisados e os pagamentos de indenizações 
resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos 
de contratos de seguros. A gestão de riscos é realizada através de 
regras de subscrição rigorosamente seguidas pelas áreas de subs-
crição, técnica e operacional. Cada produto ou cotação deve seguir 
os preceitos estabelecidos no manual de subscrição, notas técni-
cas, condições gerais e contrato de resseguro, sempre observando 

relacionadas, que são as diretrizes seguidas pela equipe de espe-
cialista em análise de riscos, a Seguradora realiza operações com 
resseguradoras como parte do seu programa de redução de riscos. 
A concentração de riscos da Seguradora está no seguro de pessoas 
em todo o território nacional. : Os produ-
tos de seguros apresentam como principal risco de negócio o valor 
das perdas ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões 
técnicas e prêmios recebidos. Há também incertezas inerentes ao 
processo de estimativa das provisões técnicas, quando estas são 
obtidas através de metodologias estatístico-atuariais. Um exemplo 

-

quantitativos sobre o montante estimado de sinistros declarados no 
passivo da Seguradora, bem como no patrimônio líquido ajustado 

-
logia de cálculo da provisão constituída numa determinada data 

das operações considerando outros cenários com alterações nas 
variáveis de despesas administrativas e índice de sinistralidade. O 
quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas considerando 

 Balanço com + 5% DA com + 5% DS
Despesas Administrativas 9.201 9.661 9.201

e objetividade, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em dados atualizados 
-

ram superávit, tendo em vista que estes planos possuem premissas conservadoras em suas bases técnicas. Para as provisões constituídas 

atuário externo e do ponto de vista global, por segmento, as provisões se mostraram adequadas em todas as segmentações, não tendo sido 

Segue abaixo o quadro com os resultados do TAP líquidas de retrocessão:
Em milhares             
   Provisões
  VP Fluxos Técnicas Resultados
TIPO PROVISÃO de Caixa em 12/2016 Parciais
 

 PRÊMIOS FUTUROS  

                                                                                       12/2016   12/2015
 Sem Até 365 Acima de Valor Saldo % Saldo
               Descrição vencimento dias 365 dias total contábil  Aplicado contábil
Títulos para venda       
Letras Financeiras do Tesouro – LFT - - 36.937 36.937 36.937 35% 29.708
Debêntures - - 677 677 677 1% 694

10.446 - - 10.446 10.446 10% 11.077
1.664 - - 1.664 1.664 2% 1.561

55.211 - - 55.211 55.211 52% 40.106
Ações de companhias abertas 71 - - 71 71 0% 31
Título de Capitalização                   11 - - 11 11 0% 14
Total por vencimento            67.403 - 37.614 105.017 105.017 100% 83.191

-
timentos exclusivos:
             12/2016         12/2015
 Saldo % Saldo
  Contábil  Aplicado Contábil
Letras do Tesouro Nacional – LTN  -  - 99 

Outras contas a pagar líquidas  
Total da carteira      10.446 100%   11.077 
Circulante 10.446   11.077 

-

-
-

sentada pelas ações da Vale S.A. O valor de mercado das quotas de 

-

mercado secundário da Associação Nacional das Instituições Financei-
-

ram contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos 

no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e os títulos 
privados na CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 

b) De-
O valor justo 

-
do, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na 
realização de uma transação justa de mercado na data do balanço. O 

-

pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e de 

A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está demonstrada no quadro abaixo:
          12/2016 12/2015          12/2016 12/2015               12/2016 12/2015   
Prêmios a Receber              Prêmios Vencidos        Prêmios Vincendos Redução ao Valor Recuperável

209 291 115 194
65 65 -

De 61 a 120 dias 146 120 -  -  146 120
117 117
270 270 

         1.300 1.300
Total                                 2.107  1.796 115  114 2.092 1.734
7. Valores a receber – Previdência Complementar: Os valores a receber registrados nessa rubrica são decorrentes das contribuições 
a receber de participantes, de acordo com as condições particulares de cada plano e valores a receber de órgãos averbadores, cujo valor 

Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2015        1.016

Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2016          747
A composição das contribuições a receber por decurso de prazo está demonstrada no quadro abaixo:
      12/2016 12/2015     12/2016 12/2015             12/2016 12/2015       
Contribuições a Receber   Contribuições Vencidas Contribuições Vincendas Redução ao Valor Recuperável

454  661  145
148

De 61 a 120 dias 298 298
247 247
574 574

         1.822 1.822  
Total           3.543  2.833  145  148 2.941  1.965
8. Títulos e créditos a receber: 
está demonstrada no quadro abaixo:
  12/2016  12/2015 

Outros  
Total       2.765      4.699
Circulante 1.687 3.004
Não Circulante 1.078 1.695
9. Investimentos: Os investimentos estão compostos como segue:
                                                                                  12/2016 12/2015
Descrição Taxa Anual de Deprec Custo de aquisição Depreciação Saldo Contábil Saldo Contábil

Imóveis
 Terrenos  90 - 90 90

Total  533 (40) 493 503
10. Imobilizado: O imobilizado está composto como segue:
                                                                                12/2016 12/2015
Descrição Taxa Anual de Deprec Custo de aquisição Depreciação Total do Imobilizado Total do Imobilizado

Total  4.049 (3.288) 761               1.360 

11. Resseguro: 

de seguro de pessoas e de previdência privada, garantindo através de seus contratos a entrega de um capital ou renda, ao segurado 
ou a terceiro, no caso de realização dos riscos segurados relativos à vida humana. 12. Depósitos de terceiros: As contas registradas 

 Acionista Conta  Prêmios e Emol. Valores a Reclas.
                                                      Depósito                    Recebidos                  Previd. Complem.           Outros Depósitos
 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015

            -            -            -            -            -           -           -
Saldo             -            -            -            -             -           -
13. Detalhamento e movimentação das provisões técnicas: 

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Bruta de Resseguro
Provisão Saldo em 31/12/2015 (-)Reversão (+)Constituição (-) Pagamento Saldo em 31/12/2016

102
4

12.190
44.332

474
Total  41.297 (7.984) 25.351 (1.562) 57.102

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Líquida de Resseguro
Provisão Saldo em 31/12/2015 (-)Reversão (+)Constituição (-) Pagamento Saldo em 31/12/2016

102
4

12.190
44.332

474
Total  41.297 (7.984) 25.351 (1.562) 57.102

Movimentação das provisões técnicas brutas de resseguro (Previdência, VGBL e Vida Individual)
Provisão Saldo em 31/12/2015 (-)Reversão (+)Constituição (-) Pagamento único Saldo em 31/12/2016

15.204
14.574

172
PPNG-RVNE - - - - -

2.857
437
558

7.125
Total  36.939 (3.038) 8.935 (1.909) 40.927

Movimentação das provisões técnicas líquidas de resseguro (Previdência, VGBL e Vida Individual)
Provisão Saldo em 31/12/2015 (-)Reversão (+)Constituição (-) Pagamento único Saldo em 31/12/2016

PPNG-RVNE - - - - -

Total  36.939 (3.038) 8.935 (1.909) 40.927
: O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de incerteza existente 

na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data de publicação do balanço. Partindo do período em que o sinistro ocorreu e o 
montante estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado como este montante varia no decorrer dos 

avisados para a Companhia.

panhia 
encontrarem-se integralmente alocados no padrão CDI/SELIC, os 
valores contábeis já estão registrados à mercado, ou seja, pelo valor 
justo dos ativos. : A tabela abaixo apresenta 

dados, que não sejam os preços cotados em mercados ativos inclu-
ídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja 

-

        12/2016          12/2015        
   Saldo  Saldo
              Descrição Nível 1 contábil Nível 1 contábil
Títulos para venda

Financeiras do Tesouro – LFT 36.937 36.937

Debêntures 677 677

exclusivo 10.446 10.446

não exclusivo 1.664 1.664

DPVAT   55.211 55.211
Ações de companhias abertas           71 71 
Total por nível  105.006 105.006 83.177 83.177

-

2016. c) Ativos oferecidos em garantia das provisões técnicas: 
Na tabela abaixo compreende as provisões técnicas, inclusive valores 
de PGBL/ VGBL, com os respectivos ativos garantidores:

                 12/2016                            12/2015
 Valor líquido Garantia das Valor líquido
         contábil Res. Técnicas  contábil
LFT - Letras Financeiras 

Quotas de Fundos de
Investimentos 
Total  49.795   49.795   43.071
Provisões Técnicas

Provisões Técnicas
Totais - Previd. C 
Provisões a serem cobertas  42.830   38.141

   6.965   4.930

-
vativos na Companhia. 6. Prêmios a receber: Os prêmios a receber 
contemplam os prêmios de emissão direta de acordo com as vigên-
cias contratuais das apólices. A Companhia avalia periodicamente os 

-

da data do vencimento do crédito, e o seu montante corresponde ao 
total por devedor, independente de parcelas vincendas. O valor pro-

Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2015         176

Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2016         130

b) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de perda de valor de 

contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas obri-
gações para com a Companhia. Para gestão de seus investimentos, 

-
dos ou garantidos pelo Tesouro Nacional, risco soberano. Os títulos 

-

seguir apresenta a distribuição da composição do risco da carteira 
de investimentos: 

Standard & Poor’s - Escala Nacional
Composição da carteira   Saldo 
por classe e por   Sem contábil
categoria contábil BrBB Rating 31/12/2016
Ativo circul./não circulante
Títulos para venda

Títulos de renda variável
Ações 
Exposição máxima ao risco 
de crédito 36.937 68.069 105.006

A Seguradora está exposta a uma 
-

sivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos associados aos 
-

possibilidade de ocorrência de perdas devido às oscilações nos pre-
ços de mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mercado de 

-
vestir na operação ou honrar seus compromissos. Ele é limitado pela 

pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atuariais 
para estimar os passivos oriundos de contratos de seguro. Dentro 
desse contexto, a Seguradora possui uma política criteriosa de co-
mercialização visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre 

-

m 
caixa rapidamente. A combinação das características de subscrição e 

liquidez. d) Risco operacional: Riscos operacionais são os riscos de 
prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de cau-

-
volve o mapeamento de procedimentos, elaboração de manuais ope-

-
do a mitigação de riscos inerentes às atividades operacionais. 

: A Companhia executa suas atividades de gestão de risco 
de capital com o objetivo primário de atender aos requerimentos de 
capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos 
pela SUSEP, mas também para manter o retorno sobre o capital para 
os acionistas. : A área Operacional tem como principal 

produtividade dos clientes internos e externos, com o compromisso 
de gerar resultados por meio de suporte à operação e soluções que 
agregam valor à empresa. Para tanto, a Seguradora está realizando 
uma implementação diária na documentação de processos e treina-
mento, visando multiplicar conhecimento entre os colaboradores. As 
melhores práticas visam reconhecimento pelas demais áreas, como 
uma equipe dedicada na busca em inovações, excelência na gestão 

novos produtos. : Visando mitigar os riscos 

política para utilização de recursos computacionais que trata da con-

da disponibilidade de seus recursos. Para isto, deu ciência a todos 

-
tantemente aprimorando seus processos, visando uma melhoria nos 

controle às suas atividades e uma redução de custos, possibilitando 
assim alavancar suas potencialidades. 

Demonstramos abaixo a 
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Aos Administradores e Acionistas da 
InvestPrev Seguros e Previdência S.A
Opinião: Invest-
Prev Seguros e Previdência S.A., que compreendem o balanço 

-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
um resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 

-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

InvestPrev Seguros e Previdência S.A
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Pri-
vados – SUSEP. Base para opinião: 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

-

-
pendentes em relação a InvestPrev Seguros e Previdência S.A., 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 

-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

-
Ênfase: Em 11 de junho de 

-
InvestPrev Seguros 

e Previdência S.A. teve o seu controle acionário vendido pelo Ban-
co Rural S/A – ELE à empresa NPF SEGPAR PARTICIPAÇÕES 

andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita 
-

rência do controle acionário encontra-se em tramitação na Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP e a gestão da Companhia 

InvestPrev Seguros e Previdência S.A. -
-

S.A. protocolou junto a Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, Plano de Regularização de Solvência visando sanar a insu-

Principais assuntos de auditoria: Princi-
pais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 

e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Provisões Técnicas de contratos de seguros e de previ-
dência complementar - Metodologias e premissas utilizadas no cál-

InvestPrev Seguros e Previ-
dência S.A. possui saldos de provisões técnicas de contratos de 

dos contratos de seguros e previdência complementar é requerido 
um julgamento relevante da Administração na seleção das premis-
sas e metodologias chave, tais como: valor estimado de abertura de 
sinistros, desenvolvimento histórico de sinistros, taxa de desconto, 
taxa de cancelamento, riscos assumidos e vigentes de apólices em 
processo de emissão, tábuas biométricas, expectativa de aumento 
na longevidade, e a aplicação de metodologia para o desenvolvi-

-
-

to exercido pela Administração, a avaliação das premissas e meto-

-
-

dos ao processo de registro e avaliação da provisão de sinistros a 

-

-
-

testes, os saldos das provisões técnicas. Outros Assuntos: Audi-
-

InvestPrev Seguros e Previdência 
S.A.

-
Ou-

-
ceiras e o relatório do auditor: A administração da InvestPrev 
Seguros e Previdência S.A. -
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 

-
-

Aos Administradores e Acionistas da 
Investprev Seguros e Previdência S/A
Escopo da Auditoria: -
ras, e os demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção da Investprev Seguros e Previdência S/A - “Socieda-

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Responsabi-
lidade da Administração: A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão 

acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, além das bases de dados e respectivos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua 

Responsabilidade da Auditoria Independen-
te: 
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 
os respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecio-
nados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão, registrados nas 

da auditoria. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

Base para Opinião: Realizados os procedimentos de auditoria sob nossa responsabili-

Opinião: Em nossa 

capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção da Investprev Seguros e Previdência S/A -

acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas e orientações da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. Ênfase: 

-

não avisados-IBNR e de sinistros a liquidar-PSL com base nos respectivos dados ajustados. Nossa opinião não está ressalvada em vista 
do exposto. Outros assuntos: No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

-

-

encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos quadros estatísticos, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
-

-
lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 

nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
: A administra-

ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

-
-

capacidade da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

-
tração pretenda liquidar a InvestPrev Seguros e Previdência S.A. 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 

Responsabilidades do auditor pela 
Nossos objetivos são 

-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-

de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 

parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
-
-
-

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

-
-
-
-

vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
-

InvestPrev 
Seguros e Previdência S.A
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 

-
tinuidade operacional da InvestPrev Seguros e Previdência S.A.. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

-

InvestPrev Seguros e Previdência S.A. a não mais se manter em 
-
-
-

pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 

-
dade ou atividades de negócio para expressar uma opinião sobre as 

-
visão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

-
-

sáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou as-

-
cia, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

   
   José Albino Filomena

Parecer dos Auditores Atuariais Independentes

Diretoria Executiva

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Continuação

 Adalber Kupcinskas Alencar Flávio Taboada Wilson Guilherme Rezende Wilson Fontolan
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Diretor
 Gerente Contábil Atuário Responsável
 Luciana Maria Ourique Peixoto Carlos Henrique Radanovitsck

O quadro abaixo demonstra a movimentação do saldo de provisões 

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2015 1.027

Atualizações 
       724

O quadro abaixo demonstra a discriminação das provisões judiciais 
-

(em milhares)   12/2016   12/2015
Saldo inicial do período 3.617 3.893 
Total pago no período 138
Novas constituições no período base 221
Baixa de provisão por êxito 118 -
Alteração de estimativas (10)
Atualização monetária 681

15. Benefícios a empregados: 
curto prazo para empregados são reconhecidas pelo valor espera-
do a ser pago e lançadas como despesa à medida que o respectivo 

-
-

tação, auxílio creche / babá, vale-transporte e plano de assistência 
-

gica. 16. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 

pertencentes a acionistas domiciliados no país. b) Dividendos: Os 

do lucro líquido do exercício ajustado de acordo com a lei societária 
e o estatuto. c) Reserva legal: 

utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de 
capital social. d) Reserva estatutária: As reservas estatutárias são 
constituídas por determinação do estatuto da companhia, como 
destinação de uma parcela dos lucros do exercício, e não podem 

parcela remanescente dos lucros anuais, serão propostas pela di-
retoria. e) Lucro prejuízo por ação: A tabela a seguir estabelece o 

   12/2016   12/2015

Prejuízo / lucro por ação – 

f) Patrimônio líquido ajustado (PLA) 12/2016 12/2015
Ajustes Contábeis 

Patrimônio Líquido Ajustado - Subtotal  10.864   15.306 
PLA (total) = PLA (subtotal) + ajustes assoc. 
à var. val. econômicos (+/-)  10.864   15.306 
Capital Base (I)  15.000   15.000 
Capital de Risco (II)  10.359   4.110 

Capital Mínimo Requerido (CMR) - 
(maior entre I e II)  15.000   15.000 

Ativos Líquidos em Excesso à Necessidade 

Capital Base para Cálculo de Liquidez 

20% do CR - 2015 e 20% do CR Considerando 
Premissas do art. 65 Inc. V da Resol. CNSP 
nº 321/2015  1.446   822 
Liquidez em relação ao CR (Superior a 20%)  5.518   4.108 
17. Transações com partes relacionadas: A Investprev realiza ope-

                                        12/2016 12/2015           
 Ativo Receita Ativo Receita
 (Passivo) (Despesa) (Passivo) (Despesa)
Banco Rural S/A    

Outras Receitas Operac. - 22 - -
Investprev Seguradora S/A 

Obrigações a Pagar - -    1 -
: A Companhia 

-
trato de trabalho ou remuneração para seu pessoal chave da Ad-
ministração. : 
sociedades seguradoras, entidade de previdência e sociedades de 
capitalização não podem conceder empréstimos ou adiantamentos 

-

-

diretores ou administradores da própria Companhia, bem como seus 

qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da 

18. Detalhamento de contas do resultado: a) Ramos de atuação e índices de sinistralidade e comercialização
    Prêmios ganhos   Sinistros retidos Índice de Sinistralidade Índice de comissionamento
Ramos 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015

29 123 25 36 -90,01% -29,24% -6,47% 1,58%
28 1 (64) 3 229,42% -322,58% 18,21% -1438,03%

1.530 1.360 (331) (99) 21,66% 7,27% 12,15% 10,65%
57 30 (4) (345) 6,16% 1150,90% 12,92% -10,60%

1.972 2.109 (1.717) (1.248) 87,08% 59,19% 8,09% 0,54%
Outros - - (37) - - - - -

30.978 31.595 (26.554) (27.386) 85,72% 86,68% 1,41% 1,42%
Pecúlio    5.526 6.019   (2.110) (757)   38,18% 12,58%   3,60% 0,20%
Total   40.120 41.237 (30.792) (29.796)   76,75% 72,26%   2,47% 1,45%

Tabela de Desenvolvimento de Sinistros
Em milhares
Montante estimado para 
os sinistros jun/12 dez/12 jun/13 dez/13 jun/14 dez/14 jun/15 dez/15 jun/16 dez/16 TOTAL

Pagamentos acumulados 

14. Passivos contingentes: a) Obrigações legais: -
b) Provisões relacionadas a benefícios e sinistros judiciais, cíveis e trabalhistas: 

-

curso normal das operações, cujas obrigações e valores vêm sendo discutidos judicialmente pela Companhia. A Administração constitui as 

base na opinião de seus consultores jurídicos, na jurisprudência, no histórico processual gerado em demandas anteriores, na análise das 
-

: A Companhia é parte 
em outros processos judiciais em razão do curso normal de suas operações. A Administração acompanha o andamento desses processos 

: Os passivos contingentes decorrentes de litígios trabalhistas são apurados com base na média ponderada das per-
das ocorridas nos últimos doze meses, aplicada sobre as causas em aberto, e, quando aplicável, são complementadas por provisão para 

c) Composição e 
movimentação dos passivos contingentes e obrigações legais: 

                                                        12/2016                                    12/2015                                     
Probabilidade  Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade de
de perda  reclamado  provisionado de ações reclamado provisionado ações
Sinistro

Remota  
Total         1.468 766 25          1.210 704 19

 

Remota  
Total        8.401 3.487 174          8.530 2.913 184
Cíveis 

Remota  
Total           656 427 125             484 341 86
Trabalhista  

Remota               1 - 1                 1 - 2
Total        1.985 297 21          2.065 686 20

b) Sinistros   12/2016   12/2015
Indenizações avisadas (14.131)
Despesas com sinistros (5.364)
Variação das provisões de sinistros 
ocorridos mas não avisados (9.180)
Variação das despesas relacionadas do IBNR (7)

(2.189)
Provisão de eventos ocorridos mas 

           79 
Total   (30.792)   (29.796)
c) Custo de aquisição
Previdência   12/2016   12/2015

Despesas de custeamento de vendas 
Total        (323)        (113)
Seguros   12/2016   12/2015

(803)
           10     -

Total        (793)       (587)
Prazo médio de diferimento (dias) Ramo   12/2016

 Média Geral   34
Movimentação dos Custos de Aquisição s/ Dpvat 
Tipo  12/2016
 

   10
 TOTAL   376

 d) Despesas administrativas    12/2016   12/2015
Despesas com Pessoal Próprio (1.530)
Despesas com Serviços de Terceiros (1.562)
Despesas com Localização e Funcionamento (2.078)
Despesas com Publicidade e Propaganda (1)
Despesas com Publicações (84)
Despesas com Donativos e Contribuições (20)
Outras (542)
Despesas Administrativas do Convênio Dpvat    (1.462) 
Total    (7.279)    (9.884)
e) Despesas com tributos   12/2016   12/2015
Despesas com Impostos Federais (13)
Despesas com Impostos Estaduais (2)
Despesas com Impostos Municipais (354)
Despesas com COFINS (910)
Despesas com PIS/PASEP (148)
Despesas com Contribuição Sindical (53)
Despesas com Taxa de Fiscalização SUSEP (432)
Outros Tributos          (10)               -
      (1.922)     (1.548)
f) Resultado Financeiro    12/2016   12/2015
Receitas Financeiras
Receita com Títulos de Renda Fixa - Privados 90  190
Receita com Títulos de Renda Fixa - Públicos 4.579
Receita com Títulos de Renda Variável 78
Receita com Operações de Seguros 1 1
Receita com Créditos Tributários 69
Receitas Financeiras – Consórcio Dpvat 6.877

Receitas com Fundos de Investimento 1.295
Receitas Financeiras Eventuais            8             -
Total Receitas Financeiras   12.998      9.968

Despesas Financeiras
Despesas c/ Títulos de Renda Variável (70)
Despesas Financ c/ Renda Fixa (65)
Despesas Financ Prov Sin Liquidar (53)
Desp. Financ Prov Téc Vida Cobert/Sobrev (142)
Despesas Financ Prov Téc Prev 
Compl Plano Não Bloq (957)
Encargos sobre Tributos (26)
Outras Despesas Financeiras (80)
Despesas Financeiras - Seguros (6.656)
Despesas Financeiras – Consórcio Dpvat         (19) 
Total Despesas Financeiras    (8.068)    (6.743)
Total Resultado Financeiro 4.930  3.225 
g) Ganhos ou perdas com ativos não correntes: 
    12/2016   12/2015
Ganhos ou perdas com ativos não correntes  
Result. na alien. de bens do ativo permanente    (1.048) 
Ganho com ativos não correntes    (1.048)     1.159

h) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a 

reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do 
resultado, como segue:                     12/2016            12/2015    
Descrição                                    IRPJ CSLL   IRPJ CSLL
Resultado antes do imposto 
de renda, contrib. social e 
participação nos resultados (4.379) (4.379) (1.961) (1.961)

1.462 129
     (37) (8) 

(=) Base de cálculo antes 
das compensações (2.954) (4.258) (662) (1.829)
Imposto de renda 15% -
Imposto de renda – 
alíquota adicional 10% -
Contribuição social        - 20% 
Total        - -         - -

1730644


