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Relatório da Administração
A Omint Seguros deu início às suas operações em 2015, com o objetivo replicar no mercado de seguro
de pessoas o modelo de excelência construído pelo Grupo Omint no segmento de saúde suplementar.
A atuação da nova companhia teve como foco inicial o desenvolvimento e comercialização de seguros
de vida e seguro viagem, ampliando a oferta de produtos diferenciados para empresas e pessoas.
Os seguros de vida em grupo da Omint apresentam taxas competitivas, processos de implantação
rápidos e eficientes e alta flexibilidade para customizações. Com opções de coberturas que vão das
clássicas às mais sofisticadas, oferta inovadora de novas faixas de capital segurado, democratizando
sua oferta, a Omint consolida seu posicionamento como uma alternativa relevante para o desenho de
pacotes estratégicos de benefícios para áreas de recursos humanos de empresas que têm como
objetivo a atração e retenção de talentos.
No segmento de viagem a Omint oferece produtos adequados à nova regulamentação, diferenciandose de grande parte dos players do mercado. O seguro viagem Omint aproveita toda a expertise do
grupo para oferecer atendimento de excelência e a melhor rede médica internacional, além de
coberturas diferenciadas e adequadas às reais necessidades de seus clientes e vem crescendo de
forma consistente e orgânica, tanto por meio das parcerias com agências de viagens e corretores, como
pela venda direta em seu e-commerce.
Já o seguro de vida individual, produto exclusivo para pessoa física, lançado em maio de 2017, foi
desenhado sob medida para cuidar das pessoas e reafirma o compromisso da Omint com a qualidade
na entrega e excelência no atendimento. Com os produtos Proteção e Resgatável, os seguros de vida
individual Omint atendem diferentes necessidades e objetivos de seus clientes, identificados através
de uma venda consultiva por seus canais especializados.
Os lançamentos dos produtos são suportados pelos investimentos em treinamento e constante
aperfeiçoamento dos procedimentos para efetivação dos negócios, com grande ênfase em
modernização e digitalização de processos. Essas iniciativas, acompanhadas da ampliação dos
recursos para a promoção da marca em diferentes plataformas e parcerias com canais de distribuição
estratégicos, fortaleceram e preparam a Seguradora para a expansão de negócios.

RESULTADO NO 1º SEMESTRE DE 2018 E PERSPECTIVAS
A estratégia da Omint Seguros segue focada na oferta de produtos e serviços de alta qualidade e na
captura de sinergias para ampliar sua participação de mercado.
A Omint Seguros encerrou o primeiro semestre de 2018 com Prêmios Emitidos da ordem de R$ 26,484
milhões. A carteira de seguro de vida em grupo movimentou R$ 1.638 mil em prêmios no primeiro
semestre, resultado 141,95% superior em relação aos R$ 677 mil registrados no mesmo período do
ano anterior. O seguro viagem coletivo registrou R$ 6,119 milhões em prêmios, saldo de 191,38%
superior em relação aos R$ 2,1 milhões de 2017. O seguro viagem individual somou R$ 7,212 milhões
em prêmios, crescimento de 12,69% na comparação com os R$ 6,4 milhões do primeiro semestre de
2017, o seguro Vida Individual somou 237 mil nesse primeiro semestre e R$ 11.278 milhões referente
a participação da Seguradora Líder – Consórcio DPVAT.
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Como parte de sua estratégia de ampliação da distribuição dos seguros, no início do 2º semestre, a
Omint firmou importantes parcerias para a venda de seus seguros de vida individuais e participará das
mais importantes feiras do setor de seguros, focando em relacionamento e divulgação de seus produtos
para corretores.
O país vem passado por um período de queda de juros, com taxa Selic a 6,5%, combinada com inflação
estável e PIB positivo, confirmando a percepção de que a atividade econômica encontra-se em
incipiente melhora. Com o desemprego na casa dos 12,4%, segundo o IBGE, há menos cidadãos com
seguros de vida em grupo oferecidos entre os benefícios das empresas e, com isso, é observada uma
forte tendência de se procurar alternativas para a proteção financeira que foi perdida.
Projeções da CNSeg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) apontam crescimento de pelo menos 8,1% em 2019 sobre
2018 para o mercado segurador, sendo que o mercado de Seguros de Pessoas prevê crescimento de,
no mínimo, 7,4%. Mais comunicação e educação em seguros; ampliação do acesso à população;
fortalecimento dos canais de distribuição; políticas governamentais contra cíclicas; e previsibilidade
regulatória balizam as estimativas feitas pela instituição.
DESTINAÇÃO DOS LUCROS
Conforme estatuto, o lucro líquido do exercício, apurado na forma da lei, terá a seguinte destinação:
(a) 5%(cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, até que esta atinja o montante igual a
20% (vinte por cento) do capital social da Seguradora; (b) 1% (um por cento) do lucro liquido auferido
no exercício, ajustado conforme previsto no Artigo 202 da Lei 6.404/76, para pagamento do dividendo
mínimo obrigatório das acionistas; e (c) o saldo remanescente terá a destinação que lhe for atribuída
pela Assembleia Geral.

RECURSOS HUMANOS
A área de Recursos Humanos atuou no tema estratégico de 2018 - “Inovação e Resolução de
Problemas”, com programas voltados ao apoio para sua realização.
Para isso foram realizados neste primeiro semestre:

2



Pesquisa de Clima publica com a revista Você S/A – Exame e FIA, com o atingimento de 82%
de Indice de Qualidade de Ambiente de Trabalho, melhora de 10 % em relação a participação
anterior;



Programas internos e externos para liderança, analistas e consultores e áreas operacionais,
com uma média de 40 horas de capacitação por colaborador e 80% de adesão;



481 ações de Comunicação Interna no primeiro semestre, através da nossa Rede Social
(Yammer), e-mail marketing, Intranet, 6 edições da Revista +Omint e TVs Corporativas.



22 ações do Programa de Qualidade de Vida no primeiro semestre, com participações nas
frentes de Saúde, Lazer e Cultura e Responsabilidade Sócio Ambiental.

As ações de Recursos Humanos são desenvolvidas para todas as empresas do Grupo Omint, incluindo
a Omint Seguros.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
As ações de Responsabilidade Socioambiental fazem parte do programa “Bom Dia”, tendo como
finalidade facilitar e manter um bom ambiente de trabalho. No primeiro semestre de 2018 tivemos 22
ações trabalhadas em relação as nossas competências. Entre elas, destacaram-se as promovidas junto
ao Centro Assistencial Cruz de Malta, que conta com patrocínio institucional do Grupo Omint, voltadas
ao voluntariado, inclusão social, saúde bucal e promoção de datas comemorativas como pascoa, junto
à comunidade carente da região do Jabaquara.

São Paulo, 28 de Agosto de 2018.
A Administração
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
intermediárias
Aos
Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Omint Seguros S.A.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Omint Seguros S.A. (“Seguradora”),
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Omint
Seguros S.A. em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o semestre findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias”. Somos independentes em relação à Seguradora, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras intermediárias e o
relatório do auditor
A administração da Seguradora é responsável por essas e outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras intermediárias ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
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Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança sobre as demonstrações financeiras
intermediárias
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Seguradora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela Governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade de supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras intermediárias.
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras intermediárias.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
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Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode

envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais;


Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Seguradora;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;



Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras intermediárias ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Seguradora a não mais se manter em continuidade operacional; e



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras intermediárias
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
São Paulo, 28 de agosto de 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Patrícia di Paula da Silva Paz
Contadora CRC-1SP198827/O-3
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Omint Seguros S.A.
Balanço patrimonial
30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)
Ativo

Notas

Circulante

30/06/2018
95.339

88.380

12

50

5

12

50

Equivalente de Caixa

5

522

308

Aplicações

6

87.354

83.040

3.744

2.175

3.647

2.175

Disponível
Caixa e Bancos

Créditos das operações com seguros e resseguros
Prêmios a Receber

7

Operações com Resseguradoras

97

-

Outros créditos operacionais

8

596

558

Ativos de Resseguro e Retrocessão

9

398

447

Títulos e Créditos a Receber

10

1.060

366

Créditos tributários e previdenciários

621

301

Outros Créditos

439

65

1.653

1.436

1.653

1.436

Ativo não circulante

3.500

816

Realizável a longo prazo

3.500

816

3.124

509

362

302

14

5

14

5

98.839

89.196

Custo de Aquisição Diferidos

11

Seguros

Aplicações

6

Outros valores e bens
Custos de Aquisição Diferidos
Seguros

Total do Ativo

11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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31/12/2017

Omint Seguros S.A.
Balanço patrimonial
30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)
Passivo

Notas

Circulante
Contas a pagar

30/06/2018

31/12/2017

80.744

71.362

445

391

Obrigações a pagar

12

52

77

Impostos e encargos sociais a recolher

13

103

103

Encargos Trabalhistas

14

171

107

2

2

15

117

102

16

2.632

1.525

70

63

Operações com resseguradoras

449

435

Corretores de seguros e resseguros

232

134

1.881

893

Empréstimos e Financiamentos
Impostos e Contribuições
Débitos de operações com seguros e resseguros
Prêmios a restituir

Outros débitos operacionais
Deposito de terceiros

17

68

18

Provisões técnicas

18

77.599

69.428

Danos

65.336

59.665

Pessoas

12.263

9.763

391

311

362

302

Passivo não circulante
Contas a pagar
Obrigações a pagar

12

362

302

Provisões técnicas

18

29

9

29

9

17.704

17.523

23.000

23.000

(108)

2

Pessoas
Patrimônio líquido
Capital Social
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do Passivo

19a

(5.188)

(5.479)

98.839

89.196

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.
Demonstração do resultado
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido/(prejuízo) por lote de mil ações)

Notas

30/06/2018

30/06/2017

Prêmios emitidos

26.484

23.230

(+/-) Variações das provisões técnicas

(1.128)

(381)

(=) Prêmios Ganhos

20a

25.356

22.849

(-) Sinistros ocorridos

20b

(15.652)

(16.832)

(-) Custos de Aquisição

20c

(3.834)

(3.509)

(+) Outras receitas e despesas operacionais

20d

14

(201)

(+) Resultado com Resseguro

20e

(455)

(52)

(+) Receita com resseguro

266

280

(-) Despesa com resseguro

(721)

(332)

(-) Despesas Administrativas

20f

(4.446)

(4.040)

(-) Despesas com Tributos

20g

(765)

(754)

(+) Resultado Financeiro

20h

299

1.334

(=) Resultado Operacional

517

(1.205)

(=) Resultado antes dos impostos e participações

517

(1.205)

(-) Imposto de Renda

21

(112)

-

(-) Contribuição Social

21

(99)

-

(-) Participações sobre o Lucro

(15)

(10)

(=) Lucro/(Prejuízo) líquido do semestre

291

(1.215)

23.000
12,65

23.000
(52,83)

(/) Quantidade de ações
(=) (Prejuízo) / Lucro líquido por lote de mil ações (R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

30/06/2018

30/06/2017

(=) Lucro/(Prejuízo) líquido do semestre

291

(1.215)

Ajustes com títulos e valores mobiliários
Ganhos e (perdas) não realizados com títulos e valores mobiliários
Resultado abrangente do semestre, líquido de impostos

(110)
(110)
181

(1.215)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Prejuízo líquido do semestre
Saldos em 30 de junho de 2017
Ajustes com TVM
Prejuízo líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Ajustes com TVM
Lucro líquido do semestre
Saldos em 30 de junho de 2018

Capital
Social
23.000
23.000
23.000
23.000

Ajuste com
TVM
2
2
(110)
(108)

Lucros/(Prejuízos)
acumulados
(437)
(1.215)
(1.652)
(3.827)
(5.479)
291
(5.188)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Total
22.563
(1.215)
21.348
2
(3.827)
17.523
(110)
291
17.704

Omint Seguros S.A.
Demonstração do fluxo de caixa – Método direto
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
30/06/2018
Atividades Operacionais
Recebimento de prêmios de seguro
Recebimento de prêmios de seguros
Recebimentos consórcio DPVAT
Outros Recebimentos operacionais
Recuperações de Sinistros
Outros Pagamentos Operacionais
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações
Impostos e contribuições pagos
Investimentos financeiros:
Aplicações
Resgates
Rendimentos financeiros
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre

30/06/2017

13.486
1.138
134
(11.925)
2.833
(2.048)

9.191
1.331
(10.775)
(253)
(1.188)

(18.942)
18.332
1
176
176
358
534

(1.705)
897
(2.249)
(2.249)
18.126
15.877

Conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
Atividades operacionais
(Prejuízo) / Lucro líquido do semestre

291

Ajustes para:
Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos
Ajuste de avaliação patrimonial

3
(110)

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros
Créditos das operações de seguros e resseguros
Outros créditos operacionais
Ativos de Resseguro
Créditos fiscais e previdenciários
Custo de Aquisição Diferidos
Outros Ativos
Impostos e contribuições
Outras contas a pagar
Débitos de operações com seguros e resseguros
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas - seguros e resseguros
Outros passivos
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações

(6.929)
(1.572)
(38)
49
(320)
(226)
(434)
79
35
1.107
50
8.191
176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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(1.215)
3
(5.741)
(241)
332
(221)
(21)
(96)
(488)
3
(16)
177
6
5.273
(4)
(2.249)

Omint Seguros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)
1.

Contexto operacional
A Omint Seguros S.A. é uma Seguradora por ações de capital fechado autorizada a operar pela
portaria SUSEP nº 6.244/2015. Tem por objeto social a exploração de seguros de pessoas em todo
o território nacional.
O endereço da sede da Seguradora é Rua Franz Schubert, 33, 3º andar, sala 3C, Jardim
Paulistano, no município de São Paulo - SP.
A Seguradora é integrante do Grupo Omint. Sua controladora direta é VL Participações Ltda com
99,99% de participação e Premium Assistance Serviços de Assistência Ltda com 0,01% de
participação e o controlador em última instância é Villa Larroudet y Compania S.A., sediadas no
Brasil e na Argentina, respectivamente.

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias
a)

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas conforme os dispositivos da
Circular SUSEP n° 517, de 30 de julho de 2015 e alterações posteriores, e os pronunciamentos
técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante
denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pela SUSEP”.
Essas demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas pela Diretoria em 28 de
agosto de 2018.

b)

Comparabilidade
As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas com informações
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC nº 21 (R1) –
Demonstração Intermediária emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da
Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015 e alterações posteriores.

c) Continuidade
As referidas demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas no pressuposto da
continuidade operacional dos negócios.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias-Continuação
d)

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

e)

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;
Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; e
Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP e CNSP.

Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em Real, que é a moeda
funcional e de apresentação da Seguradora. Exceto quando indicado, as informações estão
expressas em milhares de reais (R$ 000) e arredondadas para o milhar mais próximo.

f)

Utilização de estimativas e julgamento
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de
uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As
notas explicativas listadas abaixo incluem:(i) informações sobre julgamentos críticos referentes
às políticas contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos
nas demonstrações financeiras intermediárias; (ii) informações sobre incertezas, sobre
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste dentro
do próximo período financeiro:
•
•
•
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Omint Seguros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias-Continuação
g) Segregação entre circulante e não circulante
A Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando atendem às
seguintes premissas:
 Espera-se que seja realizado ou liquidado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido
no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da Seguradora; e
 Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.

h) Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor e
não foram adotadas antecipadamente pela Seguradora
O IFRS 17 “Contratos de Seguros” (emitido em maio de 2017) estabelece princípios para
reconhecimento, mensuração e apresentação e divulgação de contratos de seguros emitidos.
Também requer princípios similares a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos e
contratos de investimento com características de participação discricionária emitidos. O
objetivo é garantir que as entidades forneçam informações relevantes de forma a que fielmente
represente esses contratos. O IFRS 17 é aplicável a partir de 1° Janeiro de 2021, sendo
permitida a aplicação antecipada.
A Seguradora pretende adotar as normas aplicáveis quando as mesmas entrarem em vigor.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto relevante no patrimônio líquido ou no resultado da
Seguradora.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos nas
demonstrações financeiras intermediárias.
a) Caixa e equivalente de caixa
Representam numerário disponível em caixa, em contas bancárias e aplicações financeiras
resgatáveis no prazo até 90 dias, com risco insignificante de mudança de seu valor justo e que
não estejam vinculados como garantia das provisões técnicas. Os valores são utilizados pela
Seguradora para gerenciamento de seus compromissos a curto prazo.
b) Aplicações financeiras e instrumentos financeiros
A Seguradora classifica seus ativos financeiros em uma das seguintes categorias: valor justo
por meio do resultado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação
dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial e depende da estratégia
pela qual o ativo foi adquirido. As aplicações em quotas de fundos de investimento, foram
classificadas como valor justo por meio do resultado.
i.

Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado se a Seguradora
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos alinhados
ao gerenciamento dos passivos oriundos das operações de seguros. Os ganhos e perdas
decorrentes de variações do valor justo são registrados imediatamente no resultado do
período.

ii.

Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos até o vencimento,
então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado
deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescidos dos
rendimentos auferidos, os quais impactam o resultado.

iii.

Ativos financeiros disponíveis para venda
Compreende os ativos financeiros não classificados em nenhuma das categorias
anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as
mudanças, que não sejam por perdas ao valor recuperável são reconhecidas em outros
resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido (líquido dos efeitos
tributários). Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros
resultados abrangentes é transferido para o resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
b)

Aplicações financeiras e instrumentos financeiros--Continuação
iv.

Determinação do valor justo
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou
um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma
transação justa de mercado na data de balanço. O valor justo das aplicações em fundos
de investimento foi registrado com base nos valores das quotas divulgadas pelas
instituições financeiras administradoras desses fundos.

c) Ativos e passivos de resseguros
Os ativos e passivos decorrentes dos contratos de resseguros são apresentados de forma
separada, segregando os direitos e obrigações entre as partes, uma vez que a existência dos
referidos contratos não exime a Seguradora de honrar suas obrigações perante os segurados.
Os ativos de resseguro compreendem: (i) os prêmios de resseguros diferidos das apólices
emitidas e não emitidas, conforme os contratos firmados para cessão de riscos, cujo período
de cobertura dos riscos ainda não expirou. O montante de prêmios é reconhecido inicialmente
pelo valor contratual e ajustado conforme o período de exposição do risco que foi contratado;
(ii) as parcelas correspondentes das indenizações pagas aos segurados ou pendentes de
liquidação, que são recuperadas junto aos resseguradores e (iii) as comissões sobre os
repasses de prêmios conforme os contratos firmados de cessão de riscos.
d) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10%
sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 (R$ 120 no semestre) e a
contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada à alíquota de 20% sobre o lucro tributável.
A alíquota da contribuição social foi elevada de 15% para 20% para o período-base
compreendido entre 1 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos termos da Lei nº
13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 675/2015).
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto
corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquotas
vigentes na data de balanço.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
c) Imposto de renda e contribuição social--Continuação
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto
de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos
na medida em que sua realização não seja provável.
e) Provisões técnicas
Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG)
As provisões técnicas são calculadas e constituídas em conformidade com as determinações
da Circular Susep nº 517/15 e alterações posteriores, da Resolução CNSP nº 321/15 e
alterações posteriores, e com base em critérios, parâmetros e fórmulas documentados em
Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritos a seguir.
A provisão de prêmios não ganhos corresponde ao montante de prêmio referente ao período
de risco a decorrer para os riscos assumidos e emitidos na data-base de cálculo. Para o cálculo
da PPNG a Seguradora segue a definição da Circular SUSEP nº 517/15 e alterações
posteriores.
O cálculo considera o início e o fim de vigência do risco e a data-base do cálculo, sendo
realizado de forma pro rata die. A relação entre o período de risco a decorrer e o período de
vigência total do risco é aplicada ao prêmio comercial, em moeda nacional, incluindo as
operações de cosseguro aceito, bruto das operações de resseguro e líquido das operações
de cosseguro cedido.
Provisão de Prêmios Não Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emitidos (PPNG-RVNE)
A Provisão de Prêmios Não Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emitidos (PPNGRVNE), corresponde à estimativa do montante de prêmio referente ao período de risco a
decorrer para os riscos assumidos e não emitidos na data-base de cálculo. A referida provisão
é calculada através de metodologia própria e descrita em Nota Técnica Atuarial.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
e) Provisões técnicas--Continuação
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)
A Provisão de Sinistros a Liquidar é constituída para a cobertura dos valores esperados de
sinistros avisados até a data-base de cálculo, incluindo as operações de cosseguro aceito,
brutos das operações de resseguro e líquidos das operações de cosseguro cedido, conforme
Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores.
Custo de Aquisição Diferidos
Compreendem as despesas de corretagem diretamente relacionadas ao valor do prêmio
comercial e diferidas de acordo com a vigência de cada risco.
Provisão de Sinistros Ocorridos, Mas Não Avisados (IBNR)
A Provisão de IBNR deverá ser constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar
relativos a sinistros ocorridos e não avisados até a data-base de cálculo, incluindo as
operações de cosseguro aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos das operações
de cosseguro cedido. Calculada através de metodologia própria descrita em Nota Técnica
Atuarial, baseada na sinistralidade esperada e no comportamento histórico de sinistros
avisados por ramo e por produto.
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR)
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) deve ser constituída mensalmente com o
objetivo de cobrir as despesas relacionados ao pagamento de sinistros ou benefícios,
conforme Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores. Calculada através de
metodologia própria e descrita em Nota Técnica Atuarial.
f)

Teste de adequação dos passivos (TAP)
Conforme requerido pela Circular SUSEP n° 517/15 e alterações posteriores, a Seguradora
elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição
de um contrato de seguro segundo o CPC 11, vigentes na data base do teste. O teste
considerou como valor líquido contábil (net carrying amount) os passivos de contratos de
seguro brutos de resseguro, deduzidos do custo de aquisição diferido (CAD) e de outros ativos
intangíveis. Os contratos foram agrupados pelos ramos conforme estabelecido pela Circular
SUSEP n° 535/2016 e alterações posteriores. Caso seja identificada qualquer insuficiência no
teste, a Seguradora deverá registrar a provisão complementar de prêmios.

19

Omint Seguros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias--continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
f)

Teste de adequação dos passivos (TAP)--Continuação
Para esse teste foi adotada uma metodologia contemplando a melhor estimativa de todos os
fluxos de caixa futuros relacionados aos riscos vigentes na data base do teste, com valores
brutos de resseguro, trazidos a valor presente com base na estrutura a termo de taxas de juros
(ETTJ), através dos índices atualizados até a data base do cálculo para as opções Pré-Fixada
ou IPCA, conforme determinações constantes na Circular SUSEP nº 517/15 e alterações
posteriores. O resultado do TAP foi apurado pela diferença entre a soma do valor das
estimativas correntes dos fluxos de caixa dos sinistros a ocorrer relativos às apólices vigentes
na data-base, acrescidos das estimativas das respectivas despesas e recuperações, e a soma
do saldo contábil das provisões técnicas na mesma data-base, deduzida dos custos de
aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas,
excluindo-se as operações com seguro DPVAT.
A média da sinistralidade aplicada nos fluxos do Teste de Adequação de Passivos foram:





Seguro de Pessoas Individual – 28,85%
Seguros de Viagem Individual – 35,73%
Seguro de Pessoas Coletivo – 48,17%
Seguros de Viagem Coletivo – 96,48%

Os contratos foram agrupados por grupo e ramo estabelecidos na Circular SUSEP n° 535/2016
e alterações posteriores, conforme segue:
Seguro de Pessoas Individual - 1329 (Seguro Funeral), 1381 (Acidentes Pessoais), 1384
(Doenças Graves ou Doenças Terminais) e 1391 (Vida).
Seguro de Pessoas Coletivo - 0929 (Seguros Funeral), 0982 (Acidentes Pessoais), 0984
(Doenças graves ou doença terminal), 0990 (Eventos aleatórios) e 0993 (Vida).
O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos foi comparado as
provisões técnicas de sinistros ocorridos PSL, PDR e IBNR. O teste de adequação dos
passivos realizado para a data base de 30 de junho de 2018 apresentou insuficiência de R$
500 mil que foram constituídos em Provisão Complementar de Cobertura (PCC).
g) Classificação dos contratos de seguro
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 ao
segurado é classificado como um contrato de seguro. Os contratos de resseguro também são
tratados sob a ótica de contratos de seguros por transferirem risco de seguro significativo.
As operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizados com base nas informações
recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
h) Mensuração dos contratos de seguros
As receitas de prêmios e os correspondentes custos de aquisição são registrados quando da
emissão das respectivas apólices ou pelo início de vigência do risco para os riscos vigentes
ainda sem emissão das respectivas apólices, e apropriados, em bases lineares, no decorrer
do prazo de vigência das apólices, por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios
não ganhos e dos custos de aquisição diferidos.
As operações de resseguros são contabilizadas com base nos contratos firmados com as
resseguradoras. As despesas e receitas oriundas desses contratos são reconhecidas
simultaneamente aos prêmios de seguros correspondentes. O diferimento dos prêmios de
resseguros cedidos é realizado de forma consistente com o respectivo prêmio de seguro.
Os ativos e passivos financeiros decorrentes desses contratos são baixados com base (i) nas
prestações de contas emitidas pelos resseguradores por meio dos movimentos operacionais
periódicos sujeitos à análise da Seguradora e (ii) nas prestações de contas preparadas pela
Seguradora e que estão sujeitas à análise pelos demais resseguradores.
i. Operações com o Convênio DPVAT
A receita de prêmios de DPVAT e as respectivas provisões técnicas são contabilizadas
brutas, com base nos relatórios recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A. ("Seguradora Líder") na proporção do percentual de participação da Seguradora
no Consórcio.
Compete à Seguradora Líder as funções de recolher os prêmios, coordenar a emissão dos
bilhetes, liquidar os sinistros e pagar as despesas de administração com os recursos dos
consórcios, de acordo com a Resolução CNSP nº 332/15 e alterações posteriores.
Conforme definido em instrumentos dos consórcios, 50% dos resultados mensais são retidos
pela Seguradora Líder ao longo do período e repassados líquidos aos participantes do
consórcio no início do exercício social seguinte. Os outros 50% dos resultados a distribuir
são repassados líquidos no mês subsequente ao da apuração mensal.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
i)

Redução ao valor recuperável (ativos financeiros)
a. Ativos financeiros
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência
objetiva de que ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor, pode
incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de
que o devedor ou emissor entrará com processos e falência, recuperação judicial ou o
desaparecimento de um mercado ativo para o título
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo
correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a
diminuição da perda de valor é revertida e registrada no resultado.
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para
venda são reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida
em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda
cumulativa que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a
diferença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de
principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor
recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o qual
tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados
abrangentes.
b. Operações de seguros e resseguros
Os prêmios de seguros também são analisados quanto a sua recuperabilidade, e uma
provisão para perda no valor recuperável relativa aos prêmios a receber é calculada
conforme à Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores.

j)

Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.
As receitas oriundas dos prêmios de contratos de seguro são reconhecidas no momento da
emissão da apólice ou quando iniciada a vigência do risco (o que ocorrer primeiro), pro-rata
die de acordo com a cobertura do risco das respectivas apólices, através da constituição ou
reversão da PPNG.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
j)

Apuração do resultado--Continuação
O imposto sobre operações financeiras (IOF) a recolher incidente sobre os prêmios a receber
é registrado no passivo da Seguradora, retido e recolhido simultaneamente no recebimento
do prêmio.
Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resultado proporcionalmente ao
reconhecimento do prêmio ganho

4. Gerenciamento de risco
a) Gestão de Riscos
O gerenciamento de riscos é essencial em todos os processos da Seguradora e tem como
objetivo garantir a continuidade e rentabilidade do negócio .
Em função disso, e buscando atender os requisitos normativos, a Omint Seguros designou
recursos e iniciou a implantação dos processos de Gestão de Risco de acordo com um plano
de trabalho.
O objetivo desse plano é identificar e classificar os riscos, formalizar os controles de mitigação
de cada um deles, estabelecer um plano de testes de eficácia desses controles, desenvolver
os relatórios de gestão e implantar uma sistemática de acompanhamento da evolução.
Estrutura de gerenciamento de riscos
A Seguradora conta com um processo de gestão de riscos, em constante aperfeiçoamento
alinhado à regulamentação vigente. A gestão busca a adequação do nível de risco aos
objetivos estratégicos estabelecidos.
O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas
contempladas pelo escopo de governança corporativa que abrange desde a Alta
Administração até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação, tratamento e
monitoramento desses riscos.
A gestão dos riscos corporativos é sustentada por modelos estatísticos como testes de
adequação de passivos, análises de sensibilidade, cálculo do “Value at Risk” (VaR),
indicadores de suficiência de capital, dentre outras. A estes modelos, adiciona-se a parcela
qualitativa da gestão de riscos, com os resultados de avaliações de riscos, coleta de
informações de perdas e análises de resultados de testes e controles, tendo como objetivo a
análise estratégica, o acompanhamento e mitigação dos riscos corporativos.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
a) Gestão de Riscos--Continuação
Para assegurar a unicidade ao processo de gerenciamento de riscos, a empresa líder conta
com o seguinte comitê:

Comitê financeiro: Constituído com o caráter de análise e a avaliação das questões
ligadas a aspectos financeiros, sendo de competência deste, acompanhar o desempenho
financeiro e propor para apreciação da Diretoria Geral, dentre outros, as políticas e os limites
para administração dos riscos financeiros.
b) Risco Legal e Regulatório
Risco relacionado ao não cumprimento de leis, regulamentações, acordos ou padrões éticos
aplicáveis, assim como o risco legal inerente às características dos produtos comercializados.
c) Risco de Crédito
Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro como
consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas
obrigações contratuais para com a Seguradora. A Administração possui políticas para garantir
que limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não sejam excedidos através do
monitoramento e cumprimento da política de risco de crédito para os ativos financeiros
individuais ou coletivos que compartilham riscos similares e levando em consideração a
capacidade financeira da contraparte em honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de
mercado.
O risco de crédito pode se materializar por meio dos seguintes fatos:
 Possibilidade de algum emissor de ativo financeiro não efetuar o pagamento previsto no
vencimento ou as amortizações previstas para cada título;
A Política de Investimentos prevê a diversificação da carteira de investimentos (ativos
financeiros), com o estabelecimento de limites de exposição por emissor e a exigência de rating
mínimo para alocação, com exceções. No caso de rebaixamento do rating a Administração
avalia a manutenção da posição.
O gerenciamento de risco de crédito referente aos instrumentos financeiros inclui o
monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às
classificações de crédito por companhias avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings,
Standard & Poor´s e Moody´s.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
c) Risco de Crédito--Continuação
A Seguradora efetua diversas análises de sensibilidade e testes de stress, como ferramentas
de gestão de riscos financeiros. Os resultados destas análises são utilizados para mitigação de
riscos e para o entendimento do impacto sobre os resultados e sobre o patrimônio líquido da
Seguradora em condições normais e em condições de stress. Esses testes levam em
consideração cenários históricos e cenários de condições de mercado previstas para períodos
futuros e têm seus resultados utilizados no processo de planejamento e decisão e também para
identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos financeiros detidos pela
Seguradora.
AACaixa e Bancos
Equivalente de caixa
Títulos Públicos Federais
Quotas de fundos de investimento abertos – DPVAT
Quotas de Fundos de Investimentos
Prêmio a Receber
Exposição máxima ao risco de Crédito

BB-

AACaixa e Bancos
Equivalente de caixa
Títulos Públicos Federais
Quotas de fundos de investimento abertos – DPVAT
Quotas de Fundos de Investimentos
Prêmio a Receber
Exposição máxima ao risco de Crédito

12
522
10.925
65.387
76.846

BB

50
308
-

9.415
59.745

358

69.160

Sem Rating
14.166
3.647
17.813

30/06/2018
Valor de Mercado
12
522
10.925
65.387
14.166
3.647
94.659

Sem Rating
14.389
2.175
16.564

31/12/2017
Valor de Mercado
50
308
9.415
59.745
14.389
2.175
86.082

d) Risco de subscrição
Risco relacionado às falhas na elaboração da política de subscrição, na precificação de
prêmios e na constituição de reservas técnicas.
A estratégia de subscrição objetiva a emissão do maior número possível de apólices,
mantendo o índice de riscos da Seguradora em uma faixa aceitável para propiciar lucro e sua
solvência, garantindo a qualidade dos serviços aos Segurados, conforme as normas técnicas
e os parâmetros e prazos legais estabelecidos pelos órgãos reguladores do mercado
segurador.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
d) Risco de subscrição--Continuação
A política de aceitação de riscos abrange os riscos de mortalidade e morbidade apresentados
pelos proponentes visando atribuir a estes as categorias apropriadas do risco de acordo com
as normas e diretrizes da Seguradora, sob a ótica da Subscrição de Riscos, determinando o
valor correto dos prêmios para cada segurado ou a não aceitação dessas propostas.
Para mitigar o risco de a Seguradora ser envolvida em situações relacionadas à prática do
crime de lavagem de dinheiro e fraude e outros ilícitos semelhantes, esta faz uma análise de
risco prévio (Underwriting), com base nas informações indicadas nas Propostas de
Contratação apresentadas pelos corretores.
e) Análise de sensibilidade
As estimativas das provisões técnicas são obtidas através de metodologias estatísticoatuariais. Deste modo, o montante atual de sinistros estimados é confirmado apenas quando
todos os sinistros forem efetivamente liquidados pela Seguradora. Isto posto, acrescenta-se
que a Análise de Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante
estimado de sinistros declarados no Passivo da Seguradora, bem como no Patrimônio Líquido
Ajustado (PLA) e no Resultado, quando alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia
de cálculo da provisão constituída numa determinada data-base. Neste contexto, a Análise de
Sensibilidade realizada para a Omint Seguros, na data-base de 30/06/2018, foi aplicada sobre
a Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) e a Provisão de Sinistros a Liquidar
(PSL), declaradas para todos os grupos operacionalizados pela Seguradora, sendo que os
resultados poderão ser vistos a seguir:
Premissas Atuariais
Aumento de 5% na Sinistralidade Bruto Resseguro
Aumento de 5% na Sinistralidade Liquido Resseguro
Redução de 5% na Sinistralidade Bruto Resseguro
Redução de 5% na Sinistralidade Liquido Resseguro

f)

Passivo
8.836
8.794
7.995
7.952

PLA
17.517
17.517
17.517
17.517

30/06/2018
Resultado no PLA
(421)
(376)
421
463

Estratégia de resseguro
A estratégia de resseguro da Seguradora tem como principal ﬁnalidade a pulverização dos
riscos através da cessão ou transferência aos resseguradores da parte do capital segurado
que exceda ao limite de retenção da Seguradora ou que representa o percentual de quota
parte ressegurada.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
f) Estratégia de resseguro--Continuação
Os contratos de resseguro englobam os seguintes riscos: morte, morte acidental, invalidez
permanente e total por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez
funcional permanente por doença. Tais contratos apresentam cláusulas que fazem com que o
ressegurador nos acompanhe nos principais riscos e coberturas garantidas nos produtos da
Omint Seguros. No caso de riscos de catástrofes, a Seguradora possui outro acordo de
resseguro vigente para cobertura da carteira de Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e Viagem.
Os contratos de resseguro da Seguradora foram todos realizados com Resseguradoras locais.
g) Risco de Liquidez
O risco de liquidez consiste na probabilidade da instituição não possuir recursos financeiros
suficientes para honrar seus compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos
e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e
obrigações. A Omint Seguros possui estrutura para monitoramento e controle dos riscos de
liquidez, realizados pela gerência financeira. O objetivo geral do gerenciamento deste risco é
acompanhar a necessidade de liquidez frente ao vencimento projetado dos compromissos,
evitando descasamentos e, ao mesmo tempo, otimizando a rentabilidade dos ativos. São
realizados comitês para a gestão de ativos e passivos, com periodicidade no mínimo semestral
tendo como objetivo definir as estratégias de liquidez a serem seguidas em um horizonte de
dois anos. O caixa é monitorado diariamente, com reportes aos gestores e diretores
responsáveis. Adicionalmente, a Seguradora reporta mensalmente à SUSEP o nível de
liquidez apresentado pela empresa, avaliando a sobra de recursos em função da necessidade
de cobertura das provisões técnicas.
h) Casamento de ativos e passivos (ALM)
Um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos é o encontro dos ﬂuxos de caixa dos
ativos e passivos. Os investimentos ﬁnanceiros são gerenciados ativamente com uma
abordagem de balanceamento entre qualidade, diversiﬁcação, liquidez e retorno de
investimento. O principal objetivo do processo de investimento é otimizar a relação entre taxa,
risco e retorno, alinhando os investimentos aos ﬂuxos de caixa dos passivos.
Para tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis,
prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e
risco de crédito.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
h) Casamento de ativos e passivos (ALM)--Continuação
As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento
de indenizações e benefícios são periodicamente revisadas. Essas estimativas são
inerentemente subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em manter o
balanceamento de ativos e passivos. O casamento de ativos e passivos é monitorado pela
Diretoria Financeira, que aprova periodicamente as metas, limites e condições de
investimentos.
30/06/2018
Descrição
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações (*)
Prêmios a receber
Operações com resseguradoras
Outros créditos operacionais
Créditos tributários e previdenciários
Outros créditos
Total do Ativo
Passivo
Contas a Pagar
Prêmios a Restituir
Operações com resseguradores
Corretores de seguros e resseguros
Outros débitos operacionais
Depósitos de terceiros
Provisões Técnicas (*)
Total do Passivo

Vencidos

Sem vencimento A vencer em
definido
até 1 ano

A vencer acima
de 1 ano

Total

891
891

534
1.240
288
621
2.683

5.118
2.468
97
596
439
8.718

18.733
18.733

534
25.091
3.647
97
596
621
439
31.025

-

17
77
58
1.070
1.222

428
70
372
174
1.881
64
6.584
9.573

4
4

445
70
449
232
1.881
68
7.654
10.799

(*) Não foram considerados operações do Consórcio DPVAT.
31/12/2017
Descrição
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações (*)
Prêmios a receber
Outros créditos operacionais
Créditos tributários e previdenciários
Outros créditos
Total do Ativo
Passivo
Contas a Pagar
Prêmios a Restituir
Operações com resseguradoras
Corretores de seguros e resseguros
Outros débitos operacionais
Depósitos de terceiros
Provisões Técnicas (*)
Total do Passivo

Sem vencimento A vencer em
Vencidos
definido
até 1 ano

Total

88
88

358
213
301
872

16.319
1.874
558
65
18.816

7.485
7.485

358
23.804
2.175
558
301
65
27.261

-

17
63
43
1.982
2.105

374
63
372
91
893
18
4.003
5.814

-

391
63
435
134
893
18
5.985
7.919

(*) Não foram considerados operações do Consórcio DPVAT.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
i)

Risco de Mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio,
taxas de juros e preços de ações, nos ganhos da Seguradora ou no valor de suas participações
em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo
tempo otimizar o retorno dos investimentos.
A política da Seguradora, em termos de exposição a riscos de mercado, é conservadora, sendo
que o risco de mercado é calculado pela gerência financeira com base em cenários de stress,
histórico e na metodologia de Value at Risk (VaR).
O modelo de VaR é aplicado aos fundos de investimentos e aos ativos em carteira própria,
utilizando-se de série histórica de 150 dias, com nível de confiança de 95% e horizonte temporal
de 1 dia útil.
Considerando o efeito da diversificação entre os fatores de risco, a possibilidade de perda
estimada pelo modelo do VaR, para o intervalo de 1 dia é:
30/06/2018
Veículo de Alocação
Carteira Administrada

Patrimônio

VaR
46

11.033

Sensibilidade a taxa de juros
Na presente análise de sensibilidade é considerado o seguinte fator de risco: i. taxa de juros,
em função da relevância dos mesmos nas posições ativas da Seguradora.
A definição dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de sensibilidade (100 pontos base
para taxa de juros) teve por base a análise das variações históricas de taxas de juros em período
recente e premissa de não alteração das curvas de expectativa de inflação, refletindo nos
respectivos cupons na mesma magnitude da taxa de juros.
Do total de R$ 90.478 de aplicações financeiras, R$ 65.387 foram extraídos da base da análise
de sensibilidade relativos aos investimentos em DPVAT. Dessa forma, a análise de
sensibilidade foi realizada para o volume financeiro de R$ 25.091.
Para a análise de sensibilidade, todos os ativos em carteira da empresa foram considerados a
valor de mercado, independentemente de sua classificação contábil.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
i)

Risco de Mercado--Continuação
30/06/2018
Impacto no patrimônio líquido
Fator de Risco
a) elevação de taxas
b) redução de taxas

Taxa de juros
-67
68

Parâmetro: 100 basis points nas estruturas de taxas de juros e cupons vigentes.
j)

Risco operacional
Risco Operacional – Falhas em Processos
Risco relacionado à ocorrência de erros (intencionais ou não) na realização das atividades
comerciais, técnicas, administrativas ou operacionais, cometidos por administradores,
funcionários ou terceiros.
Risco Operacional – Tecnologia da Informação
Risco relacionado à ineficiência, insuficiência ou falha da infraestrutura e dos processos de
tecnologia, em termos de segurança, disponibilidade, acesso a recursos existentes e integridade
dos dados.
Risco Operacional – Continuidade nos Negócios
Risco relacionado à impossibilidade de operar devido a fatos não usuais ou desastres (ex:
interrupção de geração de energia, incêndio e enchente) ou problemas ocorridos com terceiros
(ex: fornecedores).
A Seguradora opera predominantemente com seguro de pessoas. O monitoramento da carteira
é realizado considerando as seguintes ferramentas: (i) análises de sensibilidade; (ii) análise de
subscrição; (iii) acompanhamento de sinistralidade; (iv) monitoramento de lucratividade; (v)
casamento de ativos e passivos.
O seguro de vida é de natureza de longo prazo, e por este motivo, são utilizadas diversas
premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, tais como: premissas sobre
retornos de investimento, despesas, taxas de mortalidade e persistência em relação às políticas
vigentes para cada unidade de negócios. As estimativas são baseadas na experiência histórica
de mercado e nas expectativas atuariais.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
k) Concentração de riscos
A concentração de risco da Omint Seguros é monitorada por área geográfica. O quadro abaixo
demonstra a concentração de risco por região e linha de negócios, tendo como base os prêmios
diretos subscritos antes do resseguro.
Prêmio Bruto de resseguro
Linhas de negócios
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Sudeste

Sul

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

30/06/2018
Total

DPVAT
Coletivo – Funeral
Coletivo – Viagem Coletivo
Coletivo – Acidentes Pessoais
Coletivo – Eventos Aleatórios
Coletivo – Vida em Grupo
Individual - Funeral
Individual – Viagem Individual
Individual – Vida
Individual – Acidentes Pessoais
Individual – Doenças Graves
Total

6.436
17
6.102
542
2
1.094
4
7.212
177
35
21
21.642

1.489
1.489

871
871

1.597
1.597

885
885

11.278
17
6.102
542
2
1.094
4
7.212
177
35
21
26.484

Prêmio Liquido de Resseguro
Linhas de negócios
DPVAT
Coletivo – Funeral
Coletivo – Viagem Coletivo
Coletivo – Acidentes Pessoais
Coletivo – Eventos Aleatórios
Coletivo – Vida em Grupo
Individual - Funeral
Individual – Viagem Individual
Individual - Vida
Individual – Acidentes Pessoais
Individual – Doenças Graves
Total

Sudeste
6.436
17
6.078
369
2
688
4
7.151
128
33
15
20.921

Sul
1.489
1.489

Norte
871
871

Nordeste
1.597
1.597

Centro-Oeste
885
885

30/06/2018
Total
11.278
17
6.078
369
2
688
4
7.151
128
33
15
25.763
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
k) Concentração de riscos--Continuação
Prêmio Bruto de resseguro
Linhas de negócios
DPVAT
Coletivo -Viagem Coletivo
Coletivo - Acidentes Pessoais
Coletivo - Vida em Grupo
Individual - Viagem Individual
Total

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

30/06/2017
Total

Sul

Norte

7.997
2.103
223
454
6.481
17.258

1.882
1.882

1.097
1.097

1.890
1.890

1.103
1.103

13.969
2.103
223
454
6.481
23.230

Sudeste
7.997
2.103
126
231
6.469
16.926

Sul
1.882
1.882

Norte
1.097
1.097

Nordeste
1.890
1.890

Centro-Oeste
1.103
1.103

30/06/2017
Total
13.969
2.103
126
231
6.469
22.898

Prêmio Liquido de Resseguro

Linhas de negócios
DPVAT
Coletivo -Viagem Coletivo
Coletivo - Acidentes Pessoais
Coletivo - Vida em Grupo
Individual - Viagem Individual
Total

l)

Sistema de Controles Internos
O gerenciamento do ambiente de Controles Internos tem como premissas que os riscos
associados ao não cumprimento das metas e objetivos da Seguradora devem ser identificados
e avaliados, considerando a probabilidade de ocorrerem e os impactos sobre os negócios,
inclusive, sobre a imagem da empresa, caso se materializassem.
A cultura de controles internos é disseminada ao Grupo Omint, ressaltando a importância de
mitigação dos riscos de acordo com a complexidade do negócio, onde métodos e controles
adequados foram definidos para assegurar o cumprimento das leis, normas, regulamentos e
aderência às políticas e procedimentos internos.
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4. Gerenciamento de risco--Continuação
m) Compliance
A política de compliance da Omint Seguros tem por finalidade estabelecer as diretrizes de
acordo com as políticas aplicáveis, legislação brasileira e regulamentações emanadas pelo
CNSP e SUSEP. É de responsabilidade do Compliance acompanhar e divulgar, às áreas
responsáveis, as atualizações ocorridas na legislação, nas políticas, normas e procedimentos,
visando manter a Seguradora em conformidade com a lei e os colaboradores alinhados às
diretrizes e processos.
A área de Compliance irá acompanhar e prover suporte para as auditorias realizadas pela
SUSEP.
n) Plano de continuidade de negócios (PCN)
O Grupo Omint desenvolveu um Plano de Continuidade de Negócios com a finalidade de
garantir que os serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a
ocorrência de um desastre e até o retorno à situação normal de funcionamento da empresa
dentro do contexto do negócio, atualmente encontra-se documentado, publicado e em fase de
implantação.
o) Ramos de atuação

Ramos
DPVAT
P. Coletivo -Aux. Funeral
P. Coletivo -Viagem Coletivo
P. Coletivo - Acidentes Pessoais
P. Coletivo - Eventos Aleatórios
P. Coletivo - Vida em Grupo
P. Individual - Funeral
P. Individual -Viagem Individual
P. Individual - Vida
P. Individual - Acidentes Pessoais
P. Individual - Doenças Graves
Total

Prêmios
Ganhos
10.755
17
6.028
542
1
1.093
2
6.758
123
18
19
25.356

30/06/2018
Índices - %
Sinistralidade Comercialização
%
%
85
1
159
18
50
9
23
44
23
50
43
49
11
28
17
11
211
5
62
15

Prêmios
Ganhos
13.715
2.103
223
454
6.354
22.849

30/06/2017
Índices - %
Sinistralidade Comercialização
%
%
86
1
117
70
22
72
19
34
50
74
15

5. Caixa e equivalente de caixa
Bancos conta corrente
Caixa e equivalente de caixa (*)
Total

30/06/2018
12
522
534

31/12/2017
50
308
358

(*) O saldo de equivalente de caixa refere-se substancialmente a fundos de investimento de aplicação automática.
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6. Aplicações financeiras
a) Composição das aplicações financeiras
Aging
Ativos

Nível

Até 1
ano

Classificação

De 1 a Acima
Sem
5
de 5
vencimento
anos
anos

Ativos designados pelo valor juto por meio do resultado

7.369 15.608

-

64.377

Fundos de Investimentos
Quotas de Fundos de Investimentos - abertos
DPVAT
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B)
Operações Compromissadas
Caixa / Contas a Pagar / Receber
Carteiras Administradas
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
Letras do Tesouro Nacional (LTN)
Ativos financeiros disponíveis para venda
Carteiras Administradas
Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B)
Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F)
Letras do Tesouro Nacional (LTN)
Total

7.369 7.807
7.369 7.807
- 6.596
1.041 1.211
6.328
- 7.801
- 5.488
- 2.313
- 2.648
- 2.648
938
- 1.710
7.369 18.256

476
476
476
476

64.377
1.240
65.388
(2.251)
(2.251)
64.377
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2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Total

Ganho /
Valor
Valor
Valor
Perda
de
contábil
justo
não
curva
realizado
87.354 87.289 87.354
65
79.553
1.240
65.388
12.925
6.596
2.252
6.328
(2.251)
7.801
5.488
2.313
3.124
3.124
938
476
1.710
90.478

79.553
1.240
65.388
12.925
6.596
2.252
6.328
(2.251)
7.736
5.557
2.179
3.232
3.232
979
507
1.746
90.521

79.553
1.240
65.388
12.925
6.596
2.252
6.328
(2.251)
7.801
5.488
2.313
3.124
3.124
938
476
1.710
90.478

65
(69)
134
(108)
(108)
(41)
(32)
(35)
(43)

2018
87.354

%

2017

97% 83.040

%
99%

79.553 91% 74.134 89%
1.240
2% 14.389 19%
65.388 82% 59.745 81%
12.925 15%
0%
6.596
8%
0%
2.252
3%
0%
6.328
8%
0%
(2.251)
-3%
0%
7.801 10% 8.906 12%
5.488
7% 5.152
7%
2.313
3% 3.754
5%
3.124
3%
509
1%
3.124 100%
509 100%
938 30%
0%
476 15%
509 100%
1.710 55%
0%
90.478 100% 83.549 100%
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6. Aplicações financeiras--Continuação
b) Taxa contratada das aplicações financeiras

Ativo
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
Letras do Tesouro Nacional (LTN)
Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F)
Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-B)

Maior taxa
14,25%
12,74%
10,27%
5,32%

30/06/2018
Menor
taxa
13,02%
7,90%
10,27%
4,11%

Maior
taxa
14,25%
12,74%
10,27%
-

31/12/2017
Menor
taxa
13,02%
11,96%
10,27%
-

c) Movimentação

Movimentação

Saldo em
31/12/2017

Aplicações

Resgates

83.040
509
83.549

22.374
2.688
25.062

(20.723)
(20.723)

Valor Justo por meio do Resultado
Disponível para Venda
Total

7. Prêmios a receber
a) Ramos de seguro
Auxilio Funeral Coletivo
Acidentes Pessoais Coletivo
Vida em Grupo
Auxilio Funeral Individual
Viagem Individual
Acidentes Pessoais Individual
Doenças Graves
Vida Individual
Total

35

30/06/2018
4
144
279
4
3.032
30
21
133
3.647

31/12/2017
3
115
229
1
1.759
12
15
41
2.175

Ajuste a
Valor
Justo
(110)
(110)

Rendimentos

Saldo em
30/06/2018

2.663
37
2.700

87.354
3.124
90.478
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7. Prêmios a receber
b) Composição quanto aos prazos de vencimento
30/06/2018

31/12/2017

A vencer
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
De 181 a 365
Total a vencer

1.990
142
172
85
79
2.468

1.485
140
214
15
19
1.873

Vencidos
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
De 181 a 365 dias
Superir a 365 dias
Total vencidos

863
8
6
4
18
4
903

69
8
14
2
4
97

288
(12)
3.647

213
(8)
2.175

Prêmios de risco vigente e não emitido- (RVNE)
Redução ao valor recuperável
Total Prêmio a Receber

c) Movimentação dos prêmios a receber
30/06/2018
2.175
15.306
58
(13.964)
75
(3)
3.647

Saldo no início do período
Prêmios emitidos
IOF
Prêmios recebidos
Prêmio RVNE
Redução ao valor recuperavel
Saldo no final do período

8. Outros créditos operacionais
DPVAT
Comissões Antecipadas
Total
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30/06/2018

31/12/2017

72
524
596

436
122
558

31/12/2017
1.955
20.420
77
(20.447)
176
(6)
2.175
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9. Ativos de resseguro e retrocessão
a) Composição

Provisão de Prêmio Não Ganho (PPNG/ PPNG RVNE)
Sinistros Pendentes de Pagamento
Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR)
Total

30/06/2018

31/12/2017

43
209
146
398

127
253
67
447

b) Movimentação de ativos de resseguros
Saldo em
31/12/2017

Constituições

Reversões

Saldo em
30/06/2018

127
253

488
205

(572)
(249)

43
209

67
447

649
1.342

(570)
(1.391)

146
398

Provisões de Prêmios Não Ganho
Sinistros Pendentes de Pagamento
Provisão de Sinistros Ocorridos, mas
Não Avisados
Total

10. Títulos e Créditos a Receber
30/06/2018

31/12/2017

103
177
204
137
39
383
17
1.060

100
198
22
43
3
366

IRPJ a Compensar
Antecipação de IRPJ
CSLL a Compensar
Antecipação de CSLL
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Total

11. Custo de aquisição diferido
Ramos
Coletivo – Ac. Pessoais
Coletivo - Vida em Grupo
Individual - Viagem
Individual - Ac. Pessoais
Individual - Doenças
Graves
Individual - Vida
Total
Circulante
Não circulante
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30/06/2018
-

31/12/2017
2

1

5

1.647
5

1.427
1

1

-

13
1.667

6
1.441

1.653
14
1.667

1.436
5
1.441
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12. Obrigações a pagar
Fornecedores
Dividendos
Obrigações a Pagar

30/06/2018
35
17
362
414

31/12/2017
60
17
302
379

52
362
414

77
302
379

Circulante
Não circulante

13. Impostos e encargos sociais a recolher
Imposto de renda (IRRF)
ISS
IOF
INSS
FGTS

30/06/2018
42
1
14
40
6
103

31/12/2017
49
1
9
36
8
103

14. Encargos Trabalhistas
13º Salário
Férias
Encargos

30/06/2018
38
90
43
171

31/12/2017
80
27
107

15. Impostos e contribuições
PIS
COFINS
Contribuições a recolher

30/06/2018
15
88
14
117

31/12/2017
11
64
27
102

16. Débitos das Operações com seguros e resseguros
Prêmios a restituir
Operações com Resseguradora
Corretores de seguros e resseguros
Outros débitos operacionais

38

30/06/2018
70
449
232
1.881
2.632

31/12/2017
63
435
134
893
1.525
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17. Depósito de terceiros
a) Composição
Prêmios e emolumentos recebidos
Total

30/06/2018
68
68

31/12/2017
18
18

b) Composição quanto ao prazo de pendência
Faixa
0-30 dias
31-60 dias
61-90 dias
91-180 dias
181-365 dias
Superior a 365 dias
Total

30/06/2018

31/12/2017
39
6
7
12
4
68

6
5
4
3
18

18. Provisões técnicas
a) Composição

PPNG
Provisão de Complementar Cobertura
Provisão Matemática de Beneficios a
Conceder
Sinistros a Liquidar Administrativo
Sinistros a Liquidar Administrativo (DPVAT)
Sinistros a Liquidar Judicial
Sinistros a Liquidar Judicial (DPVAT)
IBNR
IBNR (DPVAT)
IBNER
Provisão de despesas relacionadas (PDR)
Outras Provisões (DPVAT)
Total

39

Bruto de
resseguro
3.360
501

Parcela
Ressegurada
(43)
-

30/06/2018
Liquido de
resseguro
3.317
501

16

-

16

5.550
1.344
22
5.842
1.263
57.442
383
1.197
708
77.628

(209)
(146)
(398)

5.341
1.344
22
5.842
1.117
57.442
383
1.197
708
77.230
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18. Provisões técnicas--Continuação
a) Composição--Continuação

PPNG
Provisão de Complementar Cobertura
Sinistros a Liquidar Administrativo
Sinistros a Liquidar Administrativo (DPVAT)
Sinistros a Liquidar Judicial
Sinistros a Liquidar Judicial (DPVAT)
IBNR
IBNR (DPVAT)
IBNER
Provisão de despesas relacionadas (PDR)
Outras Provisões (DPVAT)
Total

Bruto de
resseguro
2.854
417
3.583
1.378
3
6.423
1.057
51.530
508
1.351
333
69.437

Parcela
Ressegurada
(127)
(253)
(67)
(447)

31/12/2017
Liquido de
resseguro
2.727
417
3.330
1.378
3
6.423
990
51.530
508
1.351
333
68.990

a.1) Composição dos Sinistros a Liquidar Judicial
30/06/2018

Perda Provável (*)
Perda Possível (*)
Total

PSL Judicial
Quantidade
Valor da Ação
2.743
39.212
4
20
2.747
39.232

Perda Provável (*)
Total

PSL Judicial
Quantidade
Valor da Ação
2.726
32.096
2.726
32.096

Valor Provisionado
5.842
22
5.864
31/12/2017
Valor Provisionado
6.426
6.426

A Seguradora possui um montante de R$ 22 ( R$ 3 em 31 de dezembro de 2017) de Provisão de Sinistros a Liquidar e
a Seguradora Líder – DPVAT de R$ 5.842 (R$ 6.423 em 31 de dezembro de 2017).

b) Abertura por grupo de ramos

Composição
Pessoas
Danos
Total
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Provisões técnicas brutas
de resseguro
30/06/2018 31/12/2017
12.292
9.772
65.336
59.665
77.628
69.437

Provisões técnicas
líquidas de resseguro
30/06/2018
31/12/2017
11.894
9.325
65.336
59.665
77.230
68.990
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18. Provisões técnicas--Continuação
c) Movimentação das provisões técnicas

Provisões de Prêmios Não Ganhos
Provisão Complementar Cobertura
Provisão Matemática de Benefícios
a Conceder
Provisão de Sinistros a Liquidar
Provisão de sinistros ocorridos,
mas não avisados
Ajuste da Provisão de Sinistros a
Liquidar (IBNER)
Provisão de despesas
relacionadas
Outras Provisões
Total

Saldo em
Constituições
31/12/2017
2.855
1.481
417
91

Pagamentos
de sinistros
(976)
(7)
-

Reversões

-

16

-

-

-

16

11.387

8.374

(2.255)

(4.133)

(616)

12.757

52.587

539

(333)

-

5.912

58.705

507

682

(805)

-

-

384

1.351

2.001

(1.044)

(1.111)

-

1.197

333
69.437

13.184

(5.420)

(5.244)

375
5.671

708
77.628

d) Cobertura das provisões técnicas
30/06/2018
77.628

31/12/2017
69.437

(1.670)
(582)

(763)
(676)

(209)

(254)

(43)
(146)
(65.336)

(25)
(67)
(59.665)

9.642

7.987

10.925

9.416

Suficiência

1.283

1.429

20% do Capital de risco - CR – NE 19b
Liquidez em relação ao CR

1.255
28

1.083
346

Provisões Técnicas
Direito Creditório
Custo de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG
Ativos de resseguros redutores de:
Provisão de Sinistros a Liquidar
Provisão de PPNG
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados
Provisões dos Consórcios DPVAT
Total a ser coberto
Aplicações financeiras vinculadas
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Saldo em
30/06/2018
3.360
501

DPVAT
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18. Provisões técnicas--Continuação
e) Tabela de desenvolvimento de sinistros
Estimativas Finais
Mês/ano de ocorrência:
Incorridos + IBNR + IBNeR+ PDR de IBNR
Até a data base:
1 ano mais tarde
1 ano e 6 meses mais tarde
Posição em 30/06/2018
Pagos Acumulados
Até a data base:
1 ano mais tarde
1 ano e 6 meses mais tarde
Posição em 30/06/2018
Provisão de sinistros Total
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR)
Falta Acumulada
% Falta acumulada

Valores Bruto de Resseguro Judiciais e Não Judiciais
2016
2017
2018
4.509
5.034
4.837

10.308
10.423

7.889

4.837

10.423

7.889

(2.435)
(3.931)
(3.960)
(3.960)

(5.388)
(7.065)

(2.281)

(7.065)

0
0
(328)
-7%

1.786
324
(115)
-1%

(2.281)
6583
3.786
686
0
0%

Estimativas Finais
Mês/ano de ocorrência:
Incorridos + IBNR + IBNeR+ PDR de IBNR
Até a data base:
1 ano mais tarde
1 ano e 6 meses mais tarde
Posição em 30/06/2018
Pagos Acumulados
Até a data base:
1 ano mais tarde
1 ano e 6 meses mais tarde
Posição em 30/06/2018
Provisão de sinistros Total
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR)
Falta Acumulada
% Falta acumulada
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Valores Liquido de Resseguro Judiciais e Não Judiciais
2016
2017
2018
3.979
4.504
4.307
4.307

9.827
9.908

7.630

9.908

7.630

(2.065)
(3.563)
(3.592)
(3.592)

(5.388)
(7.065)

(2.281)

(7.065)

0
0
(328)
-8%

1.719
324
(80)
-1%

(2.281)
6373
3.644
686
0
0%
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18. Provisões técnicas--Continuação
e) Tabela de desenvolvimento de sinistros--Continuação
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco inerente as reservas
de sinistros, comparando os sinistros pagos com as respectivas provisões.
Incorridos mais IBNR
Os triângulos superiores dos quadros apresentam a provisão estimada para os últimos sinistros
e ajustes de despesas no final de cada ano do sinistro, a provisão varia à medida que as
informações de frequência e severidade dos sinistros são obtidas.
Pagos Acumulados
Demonstram o desenvolvimento de pagamentos em cada período subsequente.
Provisão de sinistros Total
São baseados na provisão de sinistro a liquidar e provisão de despesas relacionadas.
Falta Acumulada
Valor monetário referente a diferença entre o que foi estimado na constituição e quanto ainda
falta incidir de pagamentos.
Por motivo de inexpressiva massa de dados ao que diz respeito a sinistros judiciais sendo até
a data base do exercício 2 (dois) sinistros ocorridos, a Seguradora optou por unificar os quadros
sinistros Judiciais e Não Judiciais.

19. Patrimônio líquido
a) Capital social
O capital social autorizado pela SUSEP, foi totalmente subscrito, integralizado e é representado
por 23.000.000 (vinte e três milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 23.000,
que apresentou a seguinte movimentação no período:

Capital integralizado
Posição em 30 de junho de 2018

Quantidade
de ações
23.000.000
23.000.000

Capital social
23.000
23.000

b) Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
Nos termos da Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações pela Resolução CNSP nº 343/16, as
Seguradoras deverão apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital
mínimo requerido (CMR) e liquidez em relação ao Capital de Risco (CR).
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19. Patrimônio líquido--Continuação
b) Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital--Continuação
O CMR é equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco. A Seguradora está
apurando o capital de risco com base nos riscos de subscrição, crédito, operacional e mercado,
como demonstrado abaixo:
30/06/2018

31/12/2017

Patrimônio líquido ajustado (PLA)
Patrimônio líquido
Superávit entre as provisões exatas constituídas e o fluxo realista de
prêmios/contribuições registradas utilizado no cálculo da PCC
Ajustes Contábeis
Ajustes associados à variação dos valores econômicos

17.517
17.704

17.115
17.523

-

-

(187)
-

(182)
(226)

Capital base (I)

15.000

15.000

6.275
4.947
1.472
546
278
(967)

5.416
3.979
1.780
190
252
(785)

15.000

15.000

2.517

2.115

Capital de risco (II)
Capital de risco de subscrição
Capital de risco de crédito
Capital de risco de mercado
Capital de risco operacional
Benefício da correlação de riscos
Capital mínimo requerido (CMR) equivalente ao maior valor entre (I) e (II)
Suficiência (PLA – CMR)

A Resolução CNSP nº 321/15 determina que as Companhias seguradoras apresentem liquidez em relação ao
Capital de Risco superior a 20%. Em 30 de junho de 2018, a Seguradora apresenta liquidez em relação a 20% do
CR de 20,45%, equivalente a R$ 1.283.

c) Reserva legal
Constituída na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para
compensação de prejuízos ou para aumento de capital social.
d) Dividendos
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 1% sobre o lucro líquido ajustado de
acordo com o Estatuto Social.
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20. Detalhamento das contas de resultado
a) Prêmios Ganhos
Prêmios emitidos - diretos
Prêmios emitidos - DPVAT
Prêmios de riscos vigentes não emitidos - (RVNE)
Variação das Provisões Técnicas
Total

30/06/2018
15.131
11.278
75
(1.128)
25.356

30/06/2017
9.167
13.969
94
(381)
22.849

b) Sinistros ocorridos
Sinistros diretos
Sinistros de consórcios e fundos
Despesas com sinistros - diretos
Despesas com sinistros - consórcios e fundos
Sinistros ocorridos e não avisados (IBNR)
Sinistros ocorridos e não avisados - consórcios e fundos (IBNR)
Variação de despesas relacionadas do IBNR
Total

30/06/2018
(5.352)
(5.614)
(771)
(2.127)
(206)
(1.396)
(186)
(15.652)

30/06/2017
(3.511)
(5.961)
(905)
(2.447)
(664)
(3.344)
(16.832)

30/06/2018
(458)
(135)
(57)
(3.396)
(15)
308
(81)
(3.834)

30/06/2017
(143)
(165)
(53)
(3.229)
(14)
123
(28)
(3.509)

30/06/2018
(33)
47
14

30/06/2017
48
(249)
(201)

c) Custos de aquisição
Comissão sobre prêmios emitidos - diretos
Comissão sobre prêmios emitidos - consórcios e fundos
Comissão de agenciamento
Outros custos de aquisição - representantes
Comissão riscos vigentes e não emitidos - (RVNE)
Variação do custo de aquisição diferido
Variação do custo de aquisição diferido - (RVNE)
Total

d) Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas e despesas c/ operações de seguros
Operações com DPVAT
Total
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20. Detalhamento das contas de resultado--Continuação
e) Resultado de resseguro
Receita de resseguro
Recuperação de indenização
Variação da provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados
Despesa de resseguro
Prêmios de resseguros cedidos
Prêmio de resseguro risco vigentes e não emitidos (RVNE)
Provisão de Prêmios não ganhos - PPNG - ED
Variação da despesa de resseguros - (PCC)
Total

30/06/2018
266
266

30/06/2017
280
280

(721)
(623)
(14)
(84)
(455)

(332)
(227)
(47)
(58)
(52)

30/06/2018
(1.791)
(1.693)
(32)
(95)
(17)
(818)
(4.446)

30/06/2017
(1.691)
(1.462)
(25)
(2)
(98)
(79)
(683)
(4.040)

30/06/2018
(3)
(1)
(629)
(102)
(30)
(765)

30/06/2017
(10)
(617)
(100)
(27)
(754)

f) Despesas administrativas
Despesas com pessoal próprio
Despesas com serviços de terceiros
Despesas com localização e funcionamento
Despesas com publicidade e propaganda
Despesas com publicações
Despesas com donativos e contribuições
Despesas com convênio DPVAT
Total

g) Despesas com tributos
Impostos federais
Impostos municipais
COFINS
PIS
Taxa de fiscalização
Total
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20. Detalhamento das contas de resultado--Continuação
h) Resultado financeiro
Receita Financeira
Títulos de renda fixa - privados
Títulos de renda fixa - públicos
Receitas com operações de seguros e resseguros
Receitas com créditos tributários
Outras receitas financeiras
Títulos de renda fixa - DPVAT

30/06/2018
2.782
155
327
9
2.291

30/06/2017
4.781
902
526
5
14
3.334

(2.483)
(1.923)
(560)
299

(3.447)
(3)
(3.242)
(202)
1.334

Despesa Financeira
Títulos de renda fixa - públicos
Despesas com operações de seguros - DPVAT
Outras despesas financeiras
Total

21. Imposto de renda e contribuição social
O resultado fiscal foi apurado como se segue:
Imposto de renda

Resultado antes dos impostos e Participação
nos Lucros
Participação nos Lucros
Base de cálculo
Adições
Exclusões
Resultado Fiscal do Exercício
(-) Compensação de Prejuízo
Resultado Fiscal após com. De Prejuizo
Tributo calculado pela alíquota oficial
(-) Imposto de Renda Diferido
Alíquota efetiva

Contribuição Social

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

517

(1.205)

517

(1.205)

(15)
502
259
(54)
707
(212)
495
112
-

(10)
(1.215)
146
(4)
(1.073)
-

(15)
(502)
259
(54)
707
(212)
495
99
-

(10)
(1.215)
146
(4)
(1.073)
-

A Seguradora possui saldo de Prejuízos Fiscais e base negativa da Contribuição Social no montante
de R$ 6.987 (em dezembro 2017 de R$ 7.199), os quais não possuem prazo prescricional e sua
compensação está limitado a 30% dos lucros anuais tributáveis. A Seguradora não possui constituído
crédito tributário provenientes de prejuízos fiscais em virtude de se encontrar em fase inicial de sua
operação no montante de R$ 3.144 (em dezembro 2017 de R$ 3.240).

47

Omint Seguros S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias --Continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)

22. Partes relacionadas
Os contratos de seguro de viagem, acidentes pessoais e de vida em grupo dos funcionários e
carteira de clientes do Grupo Omint foram contratados com a própria Seguradora.
Os saldos a receber, a pagar, as receitas e despesas por transações com partes relacionadas
estão demonstrados a seguir:
Ativo Circulante

30/06/2018

31/12/2017

21
21
3
18

-

30/06/2018

31/12/2017

215

218

215

218

215

218

Resultado
Prêmios emitidos
Del Sol Odontologia Ltda.
Omint Serviços de Saúde Ltda.

30/06/2018
6.223
15
6.208

30/06/2017
2.219
14
2.205

Sinistros avisados
Omint Serviços de Saúde Ltda.

(2.913)
(2.913)

-

Despesas Administrativas
Omint Serviços de Saúde Ltda.
Resultado

(59)
(59)
3.251

2.219

Créditos das Operações
Prêmios a Receber

Del Sol Odontologia Ltda
Omint Serviços de Saude Ltda
Passivo Circulante
Débitos de operações com seguros e
resseguros
Comissões a pagar
Premium Assistance Serviços de Assistencia
Ltda.

Remuneração do Pessoal-chave da Administração
Foi fixado em Estatuto Social um montante global anual da remuneração dos administradores de
até R$ 4.000. O Total da remuneração com o pessoal-chave da administração da seguradora em
30 de junho de 2018 foi de R$ 512 (R$ 531 em 30 de junho de 2017).
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23. Eventos subsequentes
Foi publicada no dia 11/07/2018 a Circular Susep nº 572/2018, que altera a Circular Susep nº 517/2015,
no que diz respeito ao envio do FIP. As principais alterações efetuadas foram:
1. As recargas só poderão ser enviadas após prévia autorização da Susep. Tentativas de recarga
sem prévia autorização serão rejeitadas no momento do envio;
2. Toda autorização terá um prazo de entrega. Após este prazo, será necessário pedir nova
autorização para realizar a recarga;
3. As áreas da Susep só poderão solicitar recarga dos quadros dos quais forem responsáveis;
4. Foi melhor detalhada a questão do envio em feriados, passando a considerar como tal apenas
os feriados nacionais ou na sede da Susep. Os demais feriados serão considerados como dia
útil;
5. Foi melhor detalhada a questão da prova de cumprimento da entrega, deixando claro que a
prova de cumprimento da entrega é o protocolo de processamento referente a uma carga válida,
na data informada pelo protocolo de envio.
Em 21/08/2018 foi publicada a Circular Susep nº 575/2018, que altera a Circular Susep nº 517/2015,
no que diz respeito ao Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO).
A Seguradora está avaliando os impactos da nova norma. Não há outros eventos subsequentes.
xxxxxxxxx
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Diretoria
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André do Amaral Coutinho
Cícero Venício Barreto de Souza
Ricardo Ferraz

Luiza de Marilac Freire Araujo
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Rodrigo Dias Freitas
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