
118 – São Paulo, 129 (40) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

Bradesco Vida e Previdência S.A.
CNPJ Nº 51.990.695/0001-37

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

continua

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Vida e Previdência S.A., 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer 
dos Atuários Auditores Independentes. 

O Mercado de Seguros

A Bradesco Vida e Previdência apresenta desempenho de destaque no segmento de atuação, um dos 

 
no mercado.

Manteve posição de destaque em receitas dos produtos de Previdência Complementar Aberta e Vida 

seguros de Pessoas, conforme dados divulgados pela  Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em 

A Bradesco Vida e Previdência, com base nos investimentos relativos aos planos de previdência e VGBL, 

Desempenho das Operações de Seguros e Previdência Complementar

As receitas de Contribuições de Planos de Aposentadoria, Pensão e Pecúlio, somadas aos Prêmios do 

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

de Lucros – Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento 

Lucros Acumulados ou de Reservas existentes.

Aplicações Financeiras

Eventos Societários

Vida e Previdência S.A., por meio de aumen

Maiores detalhes constam nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

Inovações em Produtos e Serviços

sformações do mercado e, visando 

internet banking, aplicativo mobile
mobile.

Gestão de Riscos

adotados de melhores práticas no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma 
Estrutura de Gestão de Riscos implantada, atuando de forma independente, no que tange a regulamentos, 

ciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo 

monitorados, controlados e mitigados.

de atuação das empresas do Grupo, incluindo a difusão das políticas, normas e processos, bem como o 

Controles Internos

negócio ou operacionais, na construção e manutenção de um ambiente corporativo mais seguro e sustentável. 

Sarbanes-Oxley e os principais 
frameworks internacionais de controles, como o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology). A Bradesco 

reportados à Alta Administração do Grupo Bradesco Seguros, ao Comitê de Controles Internos e Compliance 

Compliance

denúncia aos funcionários e ao público externo se mantêm disponíveis para receber relatos de indícios de 
práticas ilícitas ou irregulares. 

e internacionais contra possíveis situações criminosas e assegurando o atendimento às regulamentações 
pertinentes. 

corporativa, numa contínua busca de excelência em seus processos e uma prestação de contas transparente 

Governança de Dados e Segurança da Informação 

segurança dos dados, uma governança e gestão da informação mais robusta e fortalecida tem sido um 
dos focos de atuação do Grupo Bradesco Seguros, alinhada com as novas regulamentações nacionais e 
internacionais que abrangem o tema.

Premiações

top ranking

ranking

editado pela revista IstoÉ Dinheiro.

Agradecimentos

recebido dos Órgãos Reguladores e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e colaboradores.

Diretoria

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  ....................................................................................... 204.081.646 181.968.283

Disponível  ......................................................................................... 27.162 238.101
Caixa e bancos .................................................................................

Aplicações  ......................................................................................... 4 203.240.377 181.116.556
Créditos das operações com seguros e resseguros  .................... 330.171 267.631

Prêmios a receber  ........................................................................... 6
 ..........................................................

 ...................................................... 7 -
Outros créditos operacionais ........................................................... 40.572 50.447
Ativos de resseguro e retrocessão .................................................. 7 16.454 16.297
Títulos e créditos a receber  ............................................................. 371.387 229.688

 ..............................................................
 .............................................. 8.a

 ................................................................................
Despesas antecipadas  ..................................................................... 182 2.017
Custo de aquisição diferidos  .......................................................... 55.341 47.546

Seguros ............................................................................................ 14.c
ATIVO NÃO CIRCULANTE ................................................................... 38.898.652 36.190.947

Realizável a longo prazo  .................................................................. 38.759.913 35.916.346
Aplicações  ...................................................................................... 4 38.327.195 35.352.751
Outros créditos operacionais ........................................................ 2.391 2.450
Ativos de resseguro e retrocessão ............................................... 7 3.899 7.095
Títulos e créditos a receber  .......................................................... 426.428 554.050

 .......................................................... 15.c
 .........................................................

Investimentos  ................................................................................... 17.915 2.333
 ........................................................................

Imobilizado  ........................................................................................ 6.902 7.929
Bens móveis  ....................................................................................

 ........................................................................
Intangível  ........................................................................................... 113.922 264.339

 ............................................................................. 9
Total do ativo  ....................................................................................... 242.980.298 218.159.230

PASSIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  ....................................................................................... 8.199.572 7.610.545

Contas a pagar ................................................................................... 1.277.769 998.296
 .......................................................................... 10

Impostos e encargos sociais a recolher ........................................... 11
Encargos trabalhistas ....................................................................... 
Impostos e contribuições .................................................................. 12

Débitos de operações com seguros e resseguros ........................ 100.951 166.052
Prêmios a restituir ............................................................................. 

 ........................................................... 
 ...................................................... 7.c

Corretores de seguros e resseguros ................................................
 .............................................................

Débitos de operações com previdência complementar ................ 214 3.558
Contribuições a restituir .................................................................... -

 ............................................................. 
Depósitos de terceiros ...................................................................... 13 179.669 349.765
Provisões técnicas - Seguros .......................................................... 14.a 4.938.478 4.558.516

Danos ...............................................................................................
Pessoas ............................................................................................ 
Vida individual ...................................................................................
Vida com cobertura por sobrevivência .............................................

Provisões técnicas - Previdência complementar ........................... 14.a 1.702.491 1.534.358
Planos não bloqueados .................................................................... 

 ..................................................................................... 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  ............................................................. 229.365.424 205.207.605

Contas a pagar ................................................................................... 425.009 18.762
 .......................................................................... 10 -

Tributos diferidos .............................................................................. 8 b
Provisões técnicas - Seguros .......................................................... 14.a 171.829.029 155.336.822

Pessoas ............................................................................................ 
Vida individual ................................................................................... 
Vida com cobertura de sobrevivência ...............................................

Provisões técnicas - Previdência complementar ........................... 14.a 56.190.753 48.996.213
Planos não bloqueados .................................................................... 

 ..................................................................................... 
Outros débitos ................................................................................... 920.633 855.808

 ............................................................................ 15.a
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................................................... 16 5.415.302 5.341.080

Capital social .......................................................................................
Reservas de lucros ..............................................................................

 .........................................................
Total do passivo e patrimônio líquido ................................................ 242.980.298 218.159.230

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

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

continua

Nota 2018 2017
Prêmios emitidos .................................................................................
Contribuições para cobertura de riscos ...............................................

 .....................................
Prêmios ganhos.................................................................................... 21.a 5.906.788 5.213.482

Sinistros ocorridos ............................................................................... 21.b
Custos de aquisição ............................................................................ 21.c

 ........................................... 21.d
Resultado com operações de resseguro ........................................... 21.e (12.412) (27.867)

Receita com resseguro ........................................................................
Despesa com resseguro ......................................................................

 .....................................................
Receitas de contribuições e prêmios de VGBL ................................. (7.612) 75.257

Rendas de contribuições e prêmios .................................................... 21.f
Constituição da provisão de benefícios a conceder ............................
Rendas com taxas de gestão e outras taxas ...................................... 21.g

 ................................................
Custos de aquisição ............................................................................ 21.c

 ........................................... 21.h
Despesas administrativas .................................................................... 21.i
Despesas com tributos ........................................................................ 21.j

 ......................................................................... 21.k 1.856.894 1.884.149
 .........................................................................

 .......................................................................
Resultado operacional ......................................................................... 6.527.556 5.146.151
Ganhos ou perdas com ativos não correntes ................................... (109.588) 2.575
Resultado antes dos impostos e participações ................................ 6.417.968 5.148.726

Imposto de renda ................................................................................. 21.l
Contribuição social .............................................................................. 21.l
Participações sobre o resultado ..........................................................

Lucro líquido do exercício  .................................................................. 3.620.886 2.799.206
Quantidade de ações ........................................................................... 193.699 175.225
Lucro líquido por ação - R$ ................................................................. 18.693,36 15.974,92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Lucro líquido do exercício ..................................................................................... 3.620.886  2.799.206 

 ........................

 ............................................................
Efeito dos impostos  ..............................................................................................
Saldo de incorporação (  ........................................................................... -

Total do resultado abrangente do exercício  ....................................................... 3.993.250 3.001.647
Atribuível aos acionistas:

Controladores ........................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Resultado antes dos impostos e participações .................................................. 6.417.968 5.148.726
Ajustes para:

 .............................................................................
 .

- Despesas antecipadas ........................................................................................
 .........................................................................

 ...........................................................
 ..........................................................
 ...........................................................

 ............................................................
- Custo de aquisição diferidos ...............................................................................

Lucro ajustado do exercício .................................................................................. 31.915.666 23.277.790
Variações nas contas patrimoniais Aumento/(Redução):

 .....................................
 ..............................................

 ..............................................................................
 .................................................................................

- Contas a pagar ....................................................................................................
 ...............................................

 ...............................................................
- Depósitos de terceiros .........................................................................................

 ..............................................................................................
 .....................................................................................................

Caixa consumido pelas operações: (24.521.460) (16.182.247)
Imposto de renda sobre o lucro pago ....................................................................
Contribuição social sobre o lucro pago .................................................................

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  ............................................ 5.021.036 4.929.714
Atividades de Investimento

- Aplicações - Títulos disponíveis para venda .......................................................
 .................................................

 ....................................
 ..................................

 .......................................................................
- Redução de investimentos .................................................................................. -
- Ativo intangível desenvolvido internamente ........................................................

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos ............................... (821.863) (1.645.955)
Atividades de Financiamento

 ....................................................................... -
 ....................................................

............................... (4.410.112) (3.050.000)
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa ............................. (210.939) 233.759

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício ..............................................  
 ................................................  

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa ............................. (210.939) 233.759
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Redução/  Reservas  de  Lucros  Ajustes com
 Capital 

Social 
 aumento 
de capital 

 Reserva 
Legal 

 Reserva 
Estatutária 

 títulos e valores 
mobiliários 

 Lucros 
Acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2017 ..........................................................................................................................................  2.400.000 - 453.423 1.518.080 1.018.237 - 5.389.740
Redução de capital: 

 .............................................................................................................................  - - - - -
.................................................................................................................................  - - - - -

 .........................................  - - - - -
Lucro líquido do exercício........................................................................................................................................................  - - - - -

 ................................................................................  - - - - -
Proposta para distribuição do lucro líquido .............................................................................................................................  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ....................................................................................................................................  2.399.693 - 479.938 1.240.771 1.220.678 - 5.341.080

 ...................................................................................................  - - - -
 .........................................................................................................................  - - - - -

.................................................................................................................................  - - - - -
 .........................................  - - - - -

Lucro líquido do exercício........................................................................................................................................................  - - - - -

 ........................................................................................................................................................  - - - - -
 ...............................................................................................................  - - - - -

Proposta para distribuição do lucro líquido .............................................................................................................................  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ....................................................................................................................................  2.863.665 - 572.733 385.862 1.593.042 - 5.415.302

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 Contexto operacional

Banco Bradesco S.A.

aberta.

Seguros, atuando de forma integrada no mercado, e os custos das estruturas operacional e administrativa 

a. Incorporação Kirton Vida e Previdência S.A.

disponíveis, consequentemente, eliminando os custos operacionais, administrativos e legais advindos da 
manutenção daquela sociedade.

Ativo  Passivo
Circulante  ...................................................................................................................... 12.673.120  Circulante  ...................................................................................................................... 149.133

Disponível  ....................................................................................................................  Contas a pagar  .............................................................................................................
Aplicações  ...................................................................................................................   .......................................................
Ativos de resseguro e retrocessão  ..............................................................................   ................................................

 ............................................................................................  Depósitos de terceiros  ..................................................................................................
Despesas antecipadas  ................................................................................................   ........................................................................................

  ..........................................................
Ativo não circulante  ..................................................................................................... 1.018.847 Passivo não circulante  ................................................................................................ 13.066.051
Realizável a longo prazo  .............................................................................................. 1.018.748 Exigível a longo prazo  ................................................................................................. 13.001.249

Aplicações  ................................................................................................................... Contas a pagar  .............................................................................................................
 ............................................................................................  ........................................................................................

Imobilizado  .................................................................................................................... 99  ..........................................................
Bens móveis  ................................................................................................................ Outros débitos  .............................................................................................................. 64.802

 .........................................................................................................
Patrimônio líquido  ........................................................................................................ 476.783
Capital social  ................................................................................................................
Reserva de Capital  .......................................................................................................
Reservas de lucros  .......................................................................................................

 ....................................................................................
Lucros acumulados  .......................................................................................................

Total do ativo  ................................................................................................................ 13.691.967 Total do passivo e patrimônio líquido  ............................................................................... 13.691.967

Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco Bradesco 

2 Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 
demonstrações contábeis.

a. Base de preparação

foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos, 
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando 
referendadas pela SUSEP.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com os modelos de publicação 
estabelecidos pela referida Circular.
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios 

demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio de continuidade.
b. Base para avaliação, apresentação e moeda funcional

As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo 

continuação

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
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continua

c. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a 

dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas 

material dentro do próximo período contábil.
d. Segregação entre circulante e não circulante

A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante, a cada data de 

Passivo Não Circulante.

e avaliação, descritos a seguir:
i. Disponível (Caixa e equivalentes de caixa)

ativos são reconhecidas no resultado do período.

redução ao valor recuperável, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais impactam o resultado 
do período.

forma:
 Quotas em fundos de investimentos

 Títulos Públicos

e de Capitais (ANBIMA).

spread
spread

a mercado e iv) cálculo do spread por meio das taxas de emissão ponderadas por classe e pelo 
volume negociado.

atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em 
processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título.

redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer 

Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais 

no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo 

determinado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa 

recuperável.
g. Redução ao valor recuperável

A Companhia reconhece uma redução ao valor recuperável sobre prêmios a receber com base em 

os valores a receber que permaneceram este período de tempo em atraso.

Para as operações a recuperar com resseguradores, 

No caso das recuperações de cosseguro, a constituição de redução ao valor recuperável se dará para 

h. Imobilizado

redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável.

custos de transação no resultado do período.

Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do período à medida que são incorridos. 
Gastos com reformas e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo 

i. Ativos intangíveis

 Softwares
perdas acumuladas por impairment

 Despesas de desenvolvimento interno de software
demonstrar sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a 

softwares,
de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao 

impairment
 Despesas subsequentes com softwares

j. Ativos de resseguros

de resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações, as quais se encontram 

com os segurados.
Conforme determinado pelo Órgão Regulador, as empresas de resseguro sediadas no exterior devem 
possuir rating
demais operações efetuadas com resseguradores locais. Desta forma, a Administração entende que os 
riscos de impairment

valor recuperável.
k. Custos de aquisição diferidos

É composto substancialmente por valores referentes a comissões e agenciamentos relativos à 

l. 

se há alguma indicação de perda, que pode ser reconhecida no resultado do período se o valor contábil 
de um ativo exceder seu valor.

m. Provisões técnicas

pro rata dia, com base nos prêmios líquidos 

constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de 
seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes mas não 

atual dos benefícios futuros e o valor atual das contribuições futuras, correspondentes às obrigações 

 semestrais, que consideram o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos e pendentes 

data de ocorrência.
 A provisão de sinistros a liquidar (PSL) considera os valores esperados a liquidar de todos os avisos 

 A provisão complementar de cobertura (PCC) refere-se ao valor necessário para complementar 

longevidade compatível com as últimas versões divulgadas (improvement), sinistralidade, despesas 

pela SUSEP. Improvement

valor observado de eventos ocorridos no período, para os seguros de pessoas com cláusula de 

de repartição simples e repartição de capitais de cobertura. Para os planos estruturados no regime 

despesas relacionadas aos sinistros ocorridos e a ocorrer.

contratos de seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes 

benefícios ainda não se iniciaram. Nos planos de previdência, com característica de benefício 

atual das contribuições futuras, correspondentes às obrigações assumidas sob a forma de planos 

 As provisões matemáticas de benefícios a conceder (PMBAC) vinculadas a seguros de vida com 

efetuadas pelos participantes, líquidas de carregamento e outros encargos contratuais, acrescidas 

quotas de fundos de inves

 A provisão complementar de cobertura (PCC) refere-se ao valor necessário para complementar 

longevidade compatível com as últimas versões divulgadas (improvement), sinistralidade, despesas 

pela SUSEP. Improvement

de repartição simples e repartição de capitais de cobertura. Para os planos estruturados no regime 

continuação
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run-
 semestrais, que consideram o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos e pendentes nos 

 A provisão de sinistros a liquidar (PSL) considera os valores esperados a liquidar de todos os avisos 

transferido das provisões matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos para 
esta rubrica contábil, conforme requerido pela SUSEP. Esse montante refere-se à diferença entre 

Produto Tábua
Taxa de 

juros
Taxa de 

carregamento
Planos de Aposentadoria (PGBL e VGBL) ......... BR-EMS
Seguros de Pessoas e Coberturas de Risco......

 A Companhia elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à 

(Custos de aquisição diferidos) e os ativos intangíveis relacionados, comparado ao valor esperado 

administrativas, as despesas alocáveis relacionadas aos sinistros, opções intrínsecas e excedentes 

em seguros de pessoas e danos.
 Para os produtos de previdência complementar aberta, e vida com cobertura por sobrevivência, os 

n. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - Fiscais e previdenciárias
i. Ativos contingentes

aplicável.
ii. Passivos contingentes

similaridade com processos anteriores, complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre 
que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para 

contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando individualmente 

sua legalidade ou constitucionalidade, que, independente da avaliação acerca da probabilidade de 
sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.

o. Benefícios a empregados

aos seus direitos acumulados naquele plano. Para os participantes ativos, aposentados e 

do plano está integralmente coberto por ativos garantidores.

 Há custeio do plano de saúde para ex-funcionários e seus dependentes legais por um período de 

e reconhecidos no resultado à medida que são incorridos.
p. Imposto de renda e contribuição social

aos exercícios anteriores.

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão 

q. Resultado

apólices, por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos correspondentes 
custos de aquisição diferidos.

ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no início da cobertura do 
risco, em bases estimadas.

recebidas das congêneres e do IRB - Brasil Resseguros S.A.

As contribuições de planos previdenciários e os prêmios de seguros de vida com cobertura de 
sobrevivência são reconhecidos no resultado quando do seu efetivo recebimento.
As rendas com taxa de gestão são apropriadas ao resultado pelo regime de competência segundo taxas 
estabelecidas contratualmente.

com o sindicato da categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de 
acordo com metas estipuladas pela Administração.

ao valor recuperável (impairment
r. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

Novas normas ou alterações de normas e interpretações que são efetivas para períodos iniciados em e 

hedge

esta norma altera de maneira mais substancial a contabilidade das entidades arrendatárias, sendo 

fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis avaliarem o efeito que os contratos 

referendados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

políticas, os processos de mensuração e o gerenciamento de riscos.

das operações da Companhia.

colaboradores, fornecedores, etc., bem como agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, 
envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, 

recursos humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.

processo, apoiado em estrutura independente (no que tange a regulamentos, normas e políticas 
internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e 

Para assegurar uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um fórum constante de alto 

riscos e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.

atribuição avaliar e antecipar possíveis impactos quando da alteração de premissas no cálculo das 

Capital com impacto na Solvência ou nível de Apetite a Riscos. Existem ainda os Comitês Executivos 

de Capital, que têm por atribuição assessorar o Conselho de Administração na aprovação de políticas 

b. Risco de subscrição

disso, a Diretoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, parte integrante da estrutura 
de gerenciamento de riscos, têm como uma de suas principais atribuições a estruturação de modelos 

Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros

ALM - Asset Liability Management

da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos futuros da Companhia 
com seus participantes e segurados.

dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros).

para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, tais como: premissas sobre retornos de investimento, 
longevidade, taxas de mortalidade e persistência. As estimativas são baseadas na experiência histórica 
e nas expectativas atuariais.

continuação

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 às 01:31:26.



122 – São Paulo, 129 (40) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

Bradesco Vida e Previdência S.A.
CNPJ Nº 51.990.695/0001-37

continua

mortalidade pode se referir aos segurados que vivam mais tempo do que o previsto (longevidade) ou 

pessoa morre, outros produtos garantem o pagamento de quantias regulares enquanto o segurado 

à experiência operacional pior do que o previsto sobre fatores, tais como, níveis de persistência e 

A Companhia monitora e avalia a exposição de risco, sendo responsável pelo desenvolvimento, 
implementação e revisão das políticas referentes à subscrição, tratamento de sinistros e provisões 

que a Companhia opera. A Administração monitora a exposição a este risco e as implicações de capital 
para gerenciar os possíveis impactos, bem como a captação de capital que os negócios poderão 

longevidade futura da população, de forma a se antever e assim estar coberta de possíveis impactos 

Riscos de mortalidade e morbidade são atenuados mediante a cessão de resseguro na modalidade 
catástrofe.

que possam prescrever.

das unidades de negócio e o monitoramento frequente dos níveis de despesa.

As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são 

baseada nos valores de prêmios e contribuições de previdência.
Distribuição do Prêmio emitido líquido - 31/12/2018

PGBL
Previdência 
Tradicional VGBL Seguros de Vida Total

Sudeste .......................
Sul ...............................
Nordeste ......................

 ...............
Norte ............................
Total ............................ 2.461.808 1.892.855 23.492.119 6.812.684 34.659.466

Distribuição do Prêmio emitido líquido - 31/12/2017

PGBL
Previdência 
Tradicional VGBL Seguros de Vida Total

Sudeste .......................
Sul ...............................
Nordeste ......................

 ...............
Norte ............................
Total ............................ 3.017.687 1.760.850 27.860.026 6.515.797 39.154.360

Fator de sensibilidade Descrição do fator de sensibilidade aplicado

Sinistralidade 
Longevidade
 (Improvement) contratos de anuidade.

Conversão em renda de anuidade.

de vida individual foi efetuado considerando as mesmas bases e agrupamentos do teste do TAP com 
variação nas premissas listadas abaixo:

Taxas 
de juros

Conversão 
em renda

Impacto no resultado e patrimônio líquido após
 impostos e contribuições ...............................................

Variação  
percentuais percentuais

Planos Tradicionais (fase de contribuição) ..........................
 .....................................

Todos os planos (fase de concessão) ................................. -
Total (*) ............................................................................... (10.518) (1.626) (32.198)

 compensação da parcela correspondente à diferença entre o valor de 

do cálculo:
Impacto no resultado e patrimônio líquido
após impostos e contribuições Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Seguros de Vida ............................................................

c. Risco de crédito

Gerenciamento do risco de crédito

disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência 
dos processos.

Fitch
Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s entre outras.

procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios 
próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco 
Bradesco, e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, visando à apuração, 
mensuração e cálculo do capital.

compromissadas com lastro em títulos públicos federais, como demonstrado abaixo:

2018
Aplicações/Rating ................................  AAA (*)  AA  A  BBB  BB  B C  Sem Exposto exclusivamente a risco de mercado  Total 
Valor justo por meio do resultado ...... 197.093.462 729.812 294.821 465.090 2.626 390.283 59.540 816.249 2.115.073 201.966.956

 .................... -
 .................... - - - - - - - -

Título de renda variável .......................... - - - - - - - -
Disponíveis para a venda .................... 15.281.066 - 83.860 - - - - 1 1.238.716 16.603.643

 .................... - - - - - -
 .................... - - - - - - - -

Título de renda variável .......................... - - - - - - - -
Mantidos até o vencimento ................. 22.996.973 - - - - - - - - 22.996.973

 .................... - - - - - - - -
 .................... - - - - - - - -

Total ....................................................... 235.371.501 729.812 378.681 465.090 2.626 390.283 59.540 816.250 3.353.789 241.567.572
2017

Aplicações/Rating ................................  AAA (*)  AA  A  BBB  BB  B  Sem rating Exposto exclusivamente a risco de mercado  Total 
Valor justo por meio do resultado ...... 170.295.497 4.299.139 2.863.179 68.100 99.015 92.780 373.679 1.281.702 179.373.091

 .................... -
 .................... - - - - - - -

Título de renda variável .......................... - - - - - - -
Disponíveis para a venda .................... 14.248.062 - 91.769 - - - - 1.716.401 16.056.232

 .................... - - - - - -
 .................... - - - - - - -

Título de renda variável .......................... - - - - - - -
Mantidos até o vencimento ................. 21.039.984 - - - - - - - 21.039.984

 .................... - - - - - - -
 .................... - - - - - - -

Total ....................................................... 205.583.543 4.299.139 2.954.948 68.100 99.015 92.780 373.679 2.998.103 216.469.307

d. Risco de liquidez

liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.

Fluxo de ativos (i) Fluxo de passivos (ii)
 ................................................
 ..............................................

 ............................................
..........................................

75.693.346 54.947.029

esperados futuros), considerando a experiência de mortalidade e longevidade, o comportamento do 

o e não consideram os valores a receber 

A política 
cedimentos que garantam à Companhia o estabelecimento de reserva mínima 

e. Risco de mercado

diariamente, de maneira independente.

e magnitude, com seus respectivos planos de mitigação aprovados pela estrutura de governança.

Administração.

como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. 
Posteriormente, são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

pelo Conselho de Administração, conforme as características 
das operações.

das linhas de negócio.

oscilações de mercado, mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de 

estatísticos que atribuem maior peso aos retornos recentes.

continuação
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Economic
Value Equity

Cenário

Fator de Risco
Choque de 1 ponto-base para 

taxa de juros e 1% de variação para preços
Índice Bovespa em pontos .............................

................................
 ...............................

Fatores de risco
Total sem 

correlação
Total com 

correlaçãoPeríodo Taxa de juros 
Índices 

de preços
Renda 

variável
 ..............

Impacto sobre as exposi-
 ...............

Exposições 

variações de 

cupons de taxas 

Exposições 

variação da 
taxa dos 
cupons de 
índices de 
preços

Exposições 

variação do 
preço de 
ações

f. Risco operacional

A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 

comprometer a qualidade deste gerenciamento.

trimestralmente pelos comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual 

das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.

monitoramento e controle do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo.

g. Gerenciamento de Capital

h. Limitações das análises de sensibilidade
As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante 
enquanto as outras premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as 

impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.
As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente 

investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.
4 Aplicações

2018 % 2017 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ................ 201.966.956 83,61 179.373.091 82,86

 ................  
 ..............

 .............................
Títulos disponíveis para venda .................................... 16.603.643 6,87 16.056.232 7,42

...........  
 ..............

Títulos de renda variável - ações ....................................  
............

 ...................................  

 .........................................
....... - -

Títulos mantidos até o vencimento .............................  22.996.973 9,52 21.039.984 9,72
 ..............

............

 recebíveis imobiliários ...................................................  
241.567.572 100,00 216.469.307 100,00

b. Composição das aplicações por prazo e por título

valores dos títulos que compõem os investimentos, relativos a fundos de investimentos exclusivos 
do Grupo Bradesco Seguros, estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da 
Companhia naqueles fundos.

2018
1 a 30 dias  ou sem 31 a 180 

dias
181 a 360 

dias
Acima de 
360 dias

 Valor contábil/
valor justo 

Valor 
atualizado (i)

 Ajuste a 
valor justo 

Títulos a valor justo por meio do resultado ................................................................................ 20.084.079 1.658.522 860.415 179.363.940 201.966.956 198.951.568 3.015.388
 .......................................................................................................... - -

Letras do tesouro nacional ..............................................................................................................
Notas do tesouro nacional ............................................................................................................... -
Letras do tesouro nacional - operação compromissada.................................................................. - - - -

 .......................................................................................
.............................................................. - - - -

Debêntures ...................................................................................................................................... -
Ações............................................................................................................................................... - - - -

 .................................................................................................. - - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada .................................................................. - - - -
Notas comerciais  ............................................................................................................................ - -

 ..................................................................................................... -
 ............................................................................................ - - -

Títulos disponíveis para venda ..................................................................................................... 1.242.468 16.510 - 15.344.665 16.603.643 14.458.081 2.145.562
Notas do tesouro nacional ............................................................................................................... - - -
Ações (ii).......................................................................................................................................... - - -
Letras do tesouro nacional .............................................................................................................. - - -

 .......................................................................................................... - -
Debêntures ...................................................................................................................................... - - -

 ......................................................................................... - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada .................................................................. - - - -
Títulos mantidos até o vencimento ............................................................................................. 14.443 - - 22.982.530 22.996.973 22.996.973 -
Notas do tesouro nacional ............................................................................................................... - - - -

 ............................................................................................ - - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada (iii)  ........................................................... - - - -
Total ................................................................................................................................................ 21.340.990 1.675.032 860.415 217.691.135 241.567.572 236.406.622 5.160.950

2017
1 a 30 dias  ou sem 31 a 180 

dias
181 a 360 

dias
Acima de 
360 dias

 Valor contábil/
valor justo 

Valor 
atualizado (i)

 Ajuste a 
valor justo 

Títulos a valor justo por meio do resultado ................................................................................ 13.726.173 5.624.643 3.567.520 156.454.755 179.373.091 171.662.041 7.711.050
 .......................................................................................................... -

Notas do tesouro nacional ............................................................................................................... -
Letras do tesouro nacional .............................................................................................................. -
Letras do tesouro nacional - operação compromissada.................................................................. - - - -

 .......................................................................................
Debêntures ...................................................................................................................................... -

.............................................................. - - - -
Ações............................................................................................................................................... - - - -

 .................................................................................................. - - - -
 ..................................................................................................... -

Notas comerciais  ............................................................................................................................ - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada .................................................................. - - - -

 ............................................................................................ - - -
Títulos disponíveis para venda ..................................................................................................... 1.719.861 - 10.239 14.326.132 16.056.232 14.631.172 1.425.060
Notas do tesouro nacional ............................................................................................................... - - -
Ações (ii).......................................................................................................................................... - - -
Letras do tesouro nacional .............................................................................................................. - - -
Debêntures ...................................................................................................................................... - - -

 ......................................................................................... - - -
 ............................................................ - - - -

Notas do tesouro nacional - operação compromissada .................................................................. - - - -
Títulos mantidos até o vencimento ............................................................................................. 13.365 - - 21.026.619 21.039.984 21.039.984 -
Notas do tesouro nacional ............................................................................................................... - - - -

 ............................................................................................ - - - -
 ........................................................ - - - -

Total ................................................................................................................................................ 15.459.399 5.624.643 3.577.759 191.807.506 216.469.307 207.333.197 9.136.110
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c. Cobertura das provisões técnicas

2018 2017
Total das provisões técnicas ......................................................................  234.660.751 210.425.909
(-) Parcela correspondente a resseguros contratados  .................................   
Total a ser coberto (A) .................................................................................   234.650.892 210.416.042

 ..............................................   
 ................................................................

Títulos públicos..............................................................................................  
Ações.............................................................................................................  
Títulos privados .............................................................................................  
Total dado em cobertura (B) .......................................................................  241.845.184 218.239.069

 ....................................................................................  7.194.292 7.823.027
d. Hierarquia do valor justo

Nível 1:
Nível 2: Inputs

Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).

2018 2017
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Títulos a valor 
justo por meio do 
resultado ................ 172.545.716 29.421.240 201.966.956 158.863.609 20.509.482 179.373.091

tesouro .....................  - -
Letras do tesouro 

nacional ...................  - -
Notas do tesouro 

nacional ................... - -
Letras do tesouro 

nacional - operação. 
compromissada .......  - -

 ....... - -

tesouro - operação 
compromissada ....... - -

Debêntures ................. - -
Ações.......................... - -
Notas do tesouro 

nacional - operação 
compromissada ....... - -

investimentos ........... - -
Notas comerciais ........ - -

depósitos bancários . - -

recebíveis 
imobiliários ............... - -

Títulos disponíveis 
para venda .............. 16.511.728 91.915 16.603.643 15.957.708 98.524 16.056.232

 Notas do tesouro 
nacional ...................   - -

 Ações ......................... - -
 Letras do tesouro 

nacional  .................. - -

tesouro ..................... - - - -
 Debêntures ................ - -

 ..... - -
 Notas do tesouro 

nacional - operação 
compromissada ....... - -

tesouro - operação 
compromissada ....... - - - -

Títulos mantidos até 
o vencimento (i) ..... 27.390.272 86.005 27.476.277 24.199.816 88.934 24.288.750

 Notas do tesouro 
nacional ...................   - -

de recebíveis 
imobiliários ............... - -

 Notas do tesouro 
nacional - operação 
compromissada ....... - - - -

tesouro - operação 
compromissada  ...... - - - -

Total ........................... 216.447.716 29.599.160 246.046.876 199.021.133 20.696.940 219.718.073

e. Desempenho e taxas contratadas

período, em relação ao referido benchmark

2018
 Títulos a valor 
justo por meio 

do resultado 

 Títulos 
disponíveis 
para venda 

 Títulos 
mantido até o 

vencimento (i)  Total 
Saldo Inicial em 1º janeiro ...................... 179.373.091 16.056.232 21.039.984 216.469.307
(+) Aplicações ............................................
(-) Resgates ...............................................
(+) Rendimentos ........................................

 ............................ - -
 .........

Saldo Final em 31 de dezembro ............. 201.966.956 16.603.643 22.996.973 241.567.572
2017

 Títulos a valor 
justo por meio 

do resultado 

 Títulos 
disponíveis 
para venda 

 Títulos 
mantido até o 

vencimento (i)  Total 
Saldo Inicial em 1º janeiro ...................... 156.705.769 10.615.664 24.580.999 191.902.432
(+) Aplicações ............................................ -
(-) Resgates ...............................................
(+) Rendimentos ........................................

 ............................ - -
Impairment de ações e fundos .................. - -
Saldo Final em 31 dezembro .................. 179.373.091 16.056.232 21.039.984 216.469.307

to.

de posição do mercado à vista e proteção contra os efeitos da variação dos preços das Letras do Tesouro 

quando relacionados com operações compromissadas.

2018
Valor de 

referência
Valor  

líquido (*)
Custo 

atualizado
Valor de 
mercado

Contratos futuros:
Compromissos de compra: ...................... 8.002.708 12 7.214 7.214

 .............................. -
 .........................................................

Compromissos de venda: ......................... 65.197.837 57.195.141 (12.550) (12.550)
 ..............................

Moeda estrangeira  ......................................
 ......................................................... -

Contratos de opções:
Compromissos de compra: ...................... 14.705.792 215.683 18.280 18.280

 ..............................
Moeda estrangeira  ......................................
Compromissos de venda: ......................... 14.490.109 - (8.986) (8.986)

 .............................. -
Moeda estrangeira  ...................................... -

Contratos de 
Posição ativa: ............................................ 2.400 2.400 196 196

 .........................................................
Posição passiva: ....................................... 10.000 10.000 (1.178) (1.178)

 ..............................
Total geral ..................................................... 102.408.846 2.976 2.976

2017
Valor de 

referência
Valor  

líquido (*)
Custo 

atualizado
Valor de 
mercado

Contratos futuros:
Compromissos de compra: ...................... 14.705.448 - 2.736 2.736

 .............................. -
Compromissos de venda: ......................... 74.745.886 60.040.438 (146.418) (146.418)

 ..............................
Contratos de opções:

Compromissos de venda: ......................... 728 728 - -
 .............................. - -

Total geral ..................................................... 89.452.062 (143.682) (143.682)
(*) Refere-se ao valor líquido dos contratos de compra e venda.

2018
Custo 
atua- 

lizado
Valor de 
mercado %

De 1 a  
90 dias

De 91 
a 180 
dias

De 181 
a 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total
swap ........... - - -

 ........
Prêmios de opções a exercer .. - -
Total do ativo (A)  .................. 26.008 26.008 100% 7.068 247 1 18.692 26.008 

swap .............. - - -
 ...........

Prêmios de opções lançadas .. - -
Total do passivo (B)  ............. (23.032) (23.032) 100% (1.331) (118) (1.060) (20.523) (23.032)
Efeito Líquido (A-B)  .............. 2.976 2.976 5.737 129 (1.059) (1.831) 2.976 

2017
Custo  

atualizado
Valor de 
mercado %

De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

 ..............
Total do ativo (A)  ......................... 2.736 2.736 100 138 2.598 2.736 

 .................
Total do passivo (B)  .................... (146.418) (146.418) 100 (218) (146.200) (146.418)
Efeito Líquido (A-B)  ..................... (143.682) (143.682) (80) (143.602) (143.682)

2018
De 1 a 

90 dias
De 91 a 

180 dias
De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Contratos futuros ................................
Contratos de opções .......................... - -
Contratos de swap.............................. - - -
Total em 31 de dezembro de 2018 ... 3.328.164 319.169 1.087.233 97.674.280 102.408.846 

2017
De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Contratos futuros ....................................................................
Contratos de opções .............................................................. -
Total em 31 de dezembro de 2017 ....................................... 5.033.680 84.418.382 89.452.062

6 Prêmios a receber
a. Ramos de seguros

2018 2017
Vida em grupo ...............................................................................................
Prestamista....................................................................................................
Dotal misto.....................................................................................................
Acidentes pessoais........................................................................................
Viagem ..........................................................................................................
Eventos aleatórios .........................................................................................  
Vida individual ...............................................................................................

 ............................................................................................................
Redução ao valor recuperável.......................................................................
Total .............................................................................................................. 319.689 260.671

b. Faixas de vencimento
 2018 2017
A vencer

.....................................................................................................
 ...........................................................................................

 .........................................................................................
Total a vencer ............................................................................................... 135.544 206.180
Vencidos:

.....................................................................................................
 ...........................................................................................

 .........................................................................................
Total vencidos .............................................................................................. 266.295 107.223
Subtotal ........................................................................................................ 401.839 313.403
Redução ao valor recuperável.......................................................................
Total .............................................................................................................. 319.689 260.671

c. Movimentação dos prêmios a receber
2018 2017

Saldo em 1º de janeiro (*) ........................................................................... 228.477 184.448
(+) Prêmios emitidos .....................................................................................

 ...........................................................................................................
(-) Prêmios cancelados..................................................................................  
(-) Recebimentos ...........................................................................................
Constituição de provisão para perda .............................................................  
Saldo em 31 de dezembro (*)...................................................................... 296.326 228.477
(*) Não contempla os prêmios de riscos vigentes não emitidos e prêmios de cosseguro aceito no 

continuação
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7 Ativos de resseguro e operações com resseguro
a. Composição

2018 2017
Ativos de Resseguro  .................................................................................. 20.353 23.392
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR)............................
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) ....................................................
Provisão de sinistros a liquidar ......................................................................
Operações com Resseguro  ....................................................................... - 870
Sinistros a recuperar .....................................................................................
Redução ao valor recuperável ......................................................................
Total .............................................................................................................. 20.353 24.262

b. Movimentação de ativos de resseguros e operações com resseguro
2018 2017

Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ 24.262 42.582
Reversão de provisões ..................................................................................
Sinistros recuperados ....................................................................................

 ....................................................   
..................................................................................

................................................................... -
Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 20.353 24.262

c. Composição por ressegurador
2018

Resseguradores  Categoria 

 Prêmio 
cedido 

(nota 21e) 
 Prêmios 
a liquidar 

 Recuperação 
de sinistros 

(nota 21e) 
 Sinistros a 

recuperar 
 Sinistros 
a liquidar 

IRB Brasil Resseguros .....  Local 
13.857 8.973 4.122 2.268 4.459

2017

Resseguradores  Categoria 

 Prêmio 
cedido 

(nota 21e) 
 Prêmios 
a liquidar 

 Recuperação 
de sinistros 

(nota 21e) 
 Sinistros a 

recuperar 
 Sinistros 
a liquidar 

IRB Brasil Resseguros .....  Local 
13.786 12.230 8.471 1.642 5.698

a. Créditos tributários e previdenciários
2018 2017

Impostos a compensar (*) .............................................................................
 ........................................................................................................

 ........................................................................................
ILL ..................................................................................................................
Total .............................................................................................................. 20.004 8.246

b. Tributos diferidos líquidos
2018 2017

 ...................................................................
Tributos diferidos c.(ii) ...................................................................................
Total .............................................................................................................. (423.858) (18.762)

c. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

Saldo em 
31/12/2017

Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Incorporação 
(Nota 1a)

Saldo em 
31/12/2018

.......................
 .............  -

 ...................... -

impairment  ........................................... - -
 .............

 ......................................................
Total dos créditos tributários sobre 

diferenças temporárias ...................... 874.062 146.080 (366.405) 28.679 682.416
Saldo em 

31/12/2016 Constituição Realização
Saldo em 

31/12/2017
...................................

 ......................... 
 .................................. -

impairment  ........ -
 .........................

 ..................................................................
Total dos créditos tributários sobre 

diferenças temporárias .................................. 643.852 279.333 (49.123) 874.062

Saldo em 
31/12/2017 Constituição Realização

Incorporação 
(nota 1a)

Saldo em 
31/12/2018

 disponíveis para a venda ...........
 .. -

Total ............................................ 892.824 995.570 (790.661) 8.541 1.106.274
Saldo em 

31/12/2016 Constituição Realização
Saldo em 

31/12/2017

 para a venda ......................................................
 ..........................

Total .................................................................... 750.510 725.833 (583.519) 892.824

Diferenças temporárias
Imposto de Renda Contribuição Social Total 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
 ..........................................

Total .......................................................... 426.510 255.906 682.416

expectativa de lucros contábeis.

9 Ativos intangíveis
Saldo  

em 2017
Aquisição/

Baixa (*) Amortização
Saldo  

em 2018
Sistema de Computação  ....................................
Total .................................................................... 264.339 (83.233) (67.184) 113.922

Saldo em 
2016

Aquisição/
Baixa Amortização

Saldo em 
2017

Sistema de Computação  ....................................
Total .................................................................... 234.823 83.823 (54.307) 264.339

software, foi 

tipo de sistema e tipo de escopo.

descontinuados.
10 Obrigações a pagar

2018 2017
Participação nos lucros a pagar ....................................................................

.......................................
 ................................................................................................

Pagamentos a efetuar ...................................................................................
 .........................................................................................

Total .............................................................................................................. 148.412 124.487

11 Impostos e encargos sociais a recolher
2018 2017

Imposto de renda retido na fonte a recolher .................................................
Imposto sobre serviços a recolher ................................................................

 .........................................................
Contribuições previdenciárias  ......................................................................

 ........................................................................
........................................................

Total .............................................................................................................. 101.687 98.968
12 Impostos e contribuições a pagar

2018 2017
Imposto de renda...........................................................................................
Contribuição social ........................................................................................

 .........................................................................................................
PIS .................................................................................................................
Total .............................................................................................................. 1.024.260 771.041

13 Depósitos de terceiros
2018

Até 30 dias
31 a 180 

dias
181 a 365 

dias Total
Cobrança antecipada de prêmios...................
Prêmios e emolumentos .................................
Previdência complementar .............................
Total ............................................................... 153.411 24.052 2.206 179.669

2017

Até 30 dias
31 a  

180 dias
181 a  

365 dias Total
Cobrança antecipada de prêmios................... -
Prêmios e emolumentos .................................
Previdência complementar .............................
Total ............................................................... 328.939 15.350 5.476 349.765

14 Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos
a. Composição

2018
VGBL  PGBL Tradicionais  Vida Total

Provisão matemática de
 benefícios a conceder...................
Provisão matemática de
 benefícios concedidos .................. -
Provisão de resgates e outros

 .....................
Provisão de sinistros ocorridos
 e não avisados.............................. - -
Provisão de sinistros a liquidar

......................................... -
Provisão de sinistros a liquidar
 - administrativo ............................. -

 ..
Provisão de prêmios não ganhos ... - -
Provisão de despesas
 relacionadas .................................

 ... - - -
 .............. - - -

Total das provisões ...................... 166.080.607 36.188.888 21.704.356 10.686.900 234.660.751
2017

VGBL  PGBL Tradicionais  Vida Total
Provisão matemática de
 benefícios a conceder...................
Provisão matemática de
 benefícios concedidos .................. -
Provisão de resgates e outros 

 .......................
Provisão de sinistros ocorridos
 e não avisados.............................. - -
Provisão complementar de
 cobertura.......................................
Provisão de sinistros a liquidar

......................................... -
Provisão de sinistros a
 liquidar - administrativo ................. -

 ..
Provisão de prêmios não ganhos ... - -
Provisão de despesas
 relacionadas .................................

 ... - - -
Total das provisões ...................... 150.197.053 30.352.519 20.178.052 9.698.285 210.425.909

b. Movimentação das provisões técnicas de seguros e previdência

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................  17.443.601 16.037.030
(-) Retrocessões ............................................................................................  
Subtotal em 1º de janeiro ............................................................................  17.440.501 16.034.086
Constituição ...................................................................................................  
Reversão .......................................................................................................  
Sinistros avisados..........................................................................................  
Sinistros, benefícios e resgates pagos ..........................................................  

 ....................................................  
................................................................... -

Subtotal em 31 de dezembro ......................................................................  19.638.860 17.440.501
(+) Retrocessões ...........................................................................................  
Saldo em 31 de dezembro ..........................................................................  19.641.616 17.443.601

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................  150.197.053 130.050.438
Recebimento de prêmios líquidos de carregamento .....................................  
Pagamento de benefícios ..............................................................................  
Pagamento de resgates ................................................................................  

 .......................................................................  
Portabilidades  ...............................................................................................

..................................................................................  
...................................................................  -

Saldo em 31 de dezembro ..........................................................................  166.080.607 150.197.053

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ 42.785.255 40.414.386
Recebimento de contribuições líquidas de carregamento.............................
Pagamento de benefícios ..............................................................................
Pagamento de resgates ................................................................................

 .......................................................................
Portabilidades ................................................................................................

..................................................................................
................................................................... -

Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 48.938.528 42.785.255

continuação
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c. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
Agenciamento

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ 47.546 85.235
Constituição ...................................................................................................
Apropriação ...................................................................................................  
Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 55.341 47.546

d. Aging de sinistros judiciais
2018

Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total
Provisão de sinistros a liquidar ......... 
Total ................................................. 104.892 267.221 541.623 913.736

2017
Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total

Provisão de sinistros a liquidar ......... 
Total ................................................. 150.203 409.512 424.284 983.999

e. Desenvolvimento de sinistros

comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o sinistro foi 
avisado. A parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A provisão 
varia à medida que as informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos sinistros são 
obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Montante estimado para os sinistros
No ano do aviso.........................................................................
Um ano após o aviso ................................................................. -
Dois anos após o aviso ............................................................. - -
Três anos após o aviso ............................................................. - - -

.......................................................... - - - -
Cinco anos após o aviso ........................................................... - - - - -
Seis anos após o aviso.............................................................. - - - - - -
Sete anos após o aviso ............................................................. - - - - - - -

 .............................................................. - - - - - - - -
Nove anos após o aviso ............................................................ - - - - - - - - -

 .............................................................. - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base ..................................
Pagamentos de sinistros efetuados ..........................................

 ......... 65.966 17.057 33.477 50.035 45.635 67.627 117.978 179.854 172.458 202.552 390.201 1.342.840

f. Demonstrativo do desempenho das provisões relacionadas a sinistros/benefícios
2018 2017

..
 ........................................

Processos encerrados sem pagamento no exercício corrente, para os quais havia 
provisão constituída  ...............................................................................................

anterior ...................................................................................................................
15 Provisões judiciais

contribuições, em especial os descritos abaixo, os quais estão provisionados.
 As principais discussões são:

mas aos segurados, estando desta forma fora do campo de incidência da referida contribuição.

 As ações propostas referem-se a assuntos pertinentes à atividade comercial normal desenvolvida 
pela Companhia, sendo assuntos referentes à devolução de contribuições de planos previdenciários, 

a. Movimentação das provisões judiciais constituídas

Fiscais Trabalhistas Cíveis
Outras 

provisões Total
Saldo em 1º de janeiro de 2018 ..................... 387.208 16.013 451.514 1.073 855.808
Constituições líquidas de reversões e baixas ..
Pagamentos ..................................................... - -

 ...................................... - - -
...................... - -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ............... 230.590 79.099 609.956 988 920.633

Fiscais Trabalhistas Cíveis
Outras 

provisões Total
Saldo em 1º de janeiro de 2017 ..................... 348.041 8.288 335.910 493 692.732
Constituições líquidas de reversões e baixas ..
Pagamentos ..................................................... - -

 ...................................... - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ............... 387.208 16.013 451.514 1.073 855.808

b. Causas judiciais avaliadas como possíveis e não provisionadas

Neste contexto, os processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são 

corresponde ao resultado da venda de bens e serviços. A consequente redução da base de cálculo 

diversos estágios e tem curso, em sua maioria, na esfera administrativa federal, exceto por um dos 

possível com base na avaliação dos advogados internos e externos.

2018 2017
INSS  .............................................................................................................  
Cíveis e trabalhistas  .....................................................................................
IR e CSLL ......................................................................................................
Sinistros  ........................................................................................................

 ...........................................................................................................
Total .............................................................................................................. 424.897 552.319

16 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

sem valor nominal.

De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, 

e pagar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de  Reservas existentes.

A distribuição de lucros foi calculada como segue:
2018 2017

Lucro líquido do exercício .......................................................................... 3.620.886 2.799.206
Constituição da reserva legal ........................................................................
Base de cálculo dos dividendos ................................................................ 3.528.091 2.772.691
Dividendos antecipados  ...............................................................................

 (líquidos dos impostos retidos na fonte) ...................................................... -
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício...................... 88,64% 55,54%

b. Atos societários

c. Reserva legal

d. Reserva estatutária

17 Gestão de Capital

para atender os requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

os acionistas.
a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de Capital

capital mínimo requerido (CMR), equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco (CR). 

como demonstrado abaixo:
Patrimônio líquido contábil  .............................................................................................. 5.415.302
Ajustes contábeis:

(-) Despesas antecipadas ..................................................................................................
 ..............

(-) Ativos intangíveis ..........................................................................................................
(-) Custo de aquisição diferidos não diretamente relacionados a PPNG ..........................

Ajustes associados à variação dos valores econômicos:

 .............................................................................................................
(-) Redução no TAP referente à diferença de mercado dos ativos vinculados ..................

 ........
Patrimônio líquido ajustado (PLA) .................................................................................... 8.062.985
Capital mínimo requirido (CMR) = (maior entre (I) e (II))  ................................................ 4.112.801
Capital base (I)  ................................................................................................................... 15.000
Capital adicional com correlação (II) (1)........................................................................... 4.112.801

 .................................................................................
Capital adicional de risco de mercado ...............................................................................
Capital adicional de risco de subscrição  ..........................................................................
Capital adicional de risco operacional  ..............................................................................
Efeito da correlação (benefícios) .......................................................................................

 ................................................................................... 3.950.184
Ativos líquidos  ................................................................................................................... 44.155.295

 ......................................... 7.194.292

 Índice de Liquidez (3) ....................................................................................................... 4.132.104
Índice de Liquidez em relação ao CR (4) .......................................................................... 174%

ao valor do Capital Mínimo Requerido calculado com base no capital de risco de mercado sem 

18 Benefícios a empregados
Planos de Previdência Complementar

continuação
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19 Transações e saldos com partes relacionadas
2018 2017  2018 2017

Ativo ..................................................................................................................... 17.326.591 12.419.521  Receitas ....................................................................................................................... 26.377 28.068
Disponibilidades ................................................................................................. 4.349 215.349  Cosseguro aceito ....................................................................................................... 26.377 28.068

 ...........................................................  Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) ............................................................
Aplicações (a) ..................................................................................................... 17.306.706 12.121.589  Despesas ..................................................................................................................... (521.203) (521.656)

 ...........................................................  Recuperação de indenização de cosseguro aceito ................................................ (29.786) (25.641)
 Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) ............................................................

Valores a receber ................................................................................................ 10.494 81.685 Excedente técnico ...................................................................................................... (4.513) -
 ........................................................... -   .......................................... -

Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) .................................................... -  Elo Participações S.A. (Empresa ligada) ................................................................... -
IRB Brasil Resseguros S.A. (Empresa ligada) (e) ............................................. -  Cielo S.A. (empresa ligada) ....................................................................................... -

  ..................................................................................... -
Cosseguro aceito ............................................................................................... 5.042 898   ........................................................................... -

Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) ....................................................  Europ Assistence do Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada)  ............ -
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros S.A. (empresa ligada) ...................   ......................................... -

 IBI Promotora de Vendas S.A. (Empresa ligada)  ..................................................... -
Passivo ................................................................................................................ 46.351 43.991  Despesas Administrativas (b) ................................................................................... (279.395) (308.930)
Valores a pagar ................................................................................................... 42.898 42.468  Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) ............................................................

Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) (b) ..............................................  Custo de aquisição/comissão ................................................................................... (48.973) (59.701)
 ...............................................................  BPAR Corretagem de Seguros Ltda (empresa ligada) ..............................................

Bradesco Auto RE Companhia de Seguros S.A. (empresa ligada) ...................  Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) ............................................................
IRB Brasil Resseguros S.A. (Empresa ligada) (e) ............................................. -  Banco Bradesco Cartões S.A. (empresa ligada) .......................................................

  .................................................. -
Provisão excedente técnico .............................................................................. 3.453 1.523 Bradescor Corretora de Seguros Ltda (empresa ligada) ...........................................

 ................................. Baneb Corretora de Seguros S.A (empresa ligada)  .................................................
Elo Participações S.A. (Empresa ligada) ........................................................... - Despesas com aluguéis  ............................................................................................ (7.618) (6.300)
IBI Promotora de Vendas S.A.(Empresa ligada) ............................................... BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. (empresa ligada) ......................................

 .................................................................... -  ................................................................... -
 ............................................................................ - Outras despesas......................................................................................................... (36.849) (35.394)

Cielo S.A. (empresa ligada) ...............................................................................  ...................................................................
 .................................  ......................................................................

Servinet Serviços Ltda. (empresa ligada) .......................................................... - Bradesco Asset Management S.A. (empresa ligada) ................................................ -
Europ Assistence do Brasil Serviços de Assistencia S.A. (empresa ligada)  .... Despesas com prestação de serviços...................................................................... (114.069) (85.690)
Braspag - Tecnologia em Pagamento Ltda. (empresa ligada) .......................... - Europ Assistence do Brasil Serviços de Assistencia S.A. (empresa ligada) (d) ........
Cateno Gestão de Contas de Pagamento S.A. (empresa ligada) ..................... - Companhia Brasileira de Gestão de Serviços Ltda. (empresa ligada)  .....................
Alianca Pamentos e Participações Ltda (empresa ligada) ................................ - Scopus Soluções em TI S.A. (empresa ligada) .........................................................

 ........................................
Total (Ativo - Passivo) ........................................................................................ 17.280.240 12.375.530 Total (Receita - Despesa) ........................................................................................... (494.826) (493.588)
(a) Refere-se a operações compromissadas e aplicações em ações via fundos de investimentos e 

Títulos Públicos.

sociedade de comando do Grupo Bradesco Seguros, no desenvolvimento de atividades de: a) 

(c) Consultoria comercial em seguros no desenvolvimento de produtos.

(e) Refere-se a operações de resseguros.
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração

Benefícios de curto prazo a Administradores
2018 2017

Proventos ......................................................................................................
Encargos sociais ...........................................................................................

 ....................
Total .............................................................................................................. 20.880 19.515

baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.
b) Outros

Bradesco S.A.

membros do pessoal chave da administração, que não representam riscos para a Companhia
20 Principais ramos de atuação

2018
Ramos Prêmios Ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Seguros de pessoas ..........................
Previdência - risco .............................
Total .................................................. 5.906.788

2017
Ramos Prêmios Ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Seguros de pessoas ..........................
Previdência - risco .............................
Total .................................................. 5.213.482

21 Detalhamento das contas de resultado
a.  Prêmios ganhos 2018 2017

Prêmios diretos .............................................................................................
Contribuições de riscos .................................................................................  
Prêmios cedidos cosseguros ........................................................................

 .................................................................
Total .............................................................................................................. 5.906.788 5.213.482

b.  Sinistros ocorridos 2018 2017
Sinistros ........................................................................................................
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ....................
Serviço de assistência ..................................................................................
Recuperação de sinistros ..............................................................................
Total .............................................................................................................. (1.351.210) (1.448.096)

c.  Custos de aquisição - Seguros e previdência 2018 2017
Comissões e agenciamento - seguros ..........................................................
Comissões e agenciamento - previdência e VGBL .......................................
Despesas relacionadas a vendas .................................................................
Despesas com encargos sociais ...................................................................

 ...................................
Recuperação de comissões ..........................................................................
Total .............................................................................................................. (958.137) (1.049.508)

d.  Outras receitas e despesas operacionais - Vida 2018 2017
 .........................................................
 ........................................................

Despesas com administração de apólice ......................................................
 ..........................................................

Despesas com encargos sociais e lucros atribuídos ....................................
 .....................................................

Total .............................................................................................................. (73.421) (107.131)
e.  Resultado com operações de resseguro 2018 2017

Prêmios resseguros cedidos .........................................................................
Variação da provisão IBNR – resseguro .......................................................

 ..................................................
Variação da Provisão da PPNG ....................................................................

 ............................................
Total .............................................................................................................. (12.412) (27.867)

f.  Rendas de contribuições e prêmios de VGBL 2018 2017
VGBL .............................................................................................................
PGBL .............................................................................................................
Previdência ...................................................................................................
Total .............................................................................................................. 26.111.343 31.032.590

g. Rendas com taxas de gestão 2018 2017
VGBL .............................................................................................................
PGBL .............................................................................................................
Previdência ...................................................................................................
Total .............................................................................................................. 2.105.850 1.907.624

h. Outras receitas e despesas operacionais – Previdência 2018 2017
 ...................................

 ..........................................................
 .....................................................

Total .............................................................................................................. (57.598) (317.429)
i.  Despesas administrativas 2018 2017

Despesas com pessoal próprio: (339.769) (327.899)
 ....................................................................................................
 ...................................................................................................

Planos de previdência privada ......................................................................
Honorários da administração ........................................................................
Programa de alimentação ao trabalhador .....................................................
Despesas com vale-transporte .....................................................................

 ...........................................................................................................
 ................................................

Despesas com serviços de terceiros ............................................................
Despesas com donativos e contribuições .....................................................
Despesas com publicidade e propaganda institucional ................................
Despesas administrativas diversas ...............................................................
Total .............................................................................................................. (786.069) (769.720)

j.  Despesas com tributos 2018 2017
 ................................................................................

Despesas com PIS ........................................................................................
Despesas com ISS ........................................................................................

 ..............................................................
 ......................................................................

Total .............................................................................................................. (403.481) (365.294)

2018 2017

garantidores de planos de benefícios .........................................................
 ................................................................

 dividendos e ações ......................................................................................
 ............................................................................

 ..................................
Receitas com títulos de renda variável..........................................................
Receitas com operações de seguros e resseguros ......................................
Total .............................................................................................................. 15.064.330 18.826.428

 ......................................................................
 ....................................

Despesas com operações com seguros e resseguros..................................
 ..............................................................

 .............
Despesas com títulos de renda variável - ações ...........................................

 ...............................................
Despesas com títulos de renda variável........................................................
Redução ao valor recuperável de títulos e valores mobiliários ..................... -
Total .............................................................................................................. (13.207.436) (16.942.279)
Total .............................................................................................................. 1.856.894 1.884.149

l.  Imposto de renda e contribuição social 2018 2017
Impostos diferidos
Constituição no exercício sobre adições temporárias ...................................
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos ...........................................
Imposto de renda e contribuição social devidos ..................................... (2.790.492) (2.343.763)

22 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
2018 2017

Resultado antes de impostos e participações ......................................... 6.417.968 5.148.726

 respectivamente  .........................................................................................
 Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:
Participações no lucro ...................................................................................

 ............................................................................ -
Receitas não tributáveis, líquidas de despesas indedutíveis: 48.547 (53.615)

- Doações e patrocínios ..............................................................................
- Contribuições para entidade de classe ....................................................
- Dividendos ................................................................................................

 .......................................................................................................  
.........................................

Imposto de renda e contribuição social no exercício .............................. (2.790.492) (2.343.763)
Alíquota efetiva .............................................................................................. 43,48% 45,52%

23 Informações complementares
a. Relatório do Comitê de Auditoria

b. Eventos subsequentes

o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, indicando que um ativo estava 

Brumadinho, apesar de toda a atenção capturada e impactos no primeiro dia útil seguinte, quando o 

continuação
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Bradesco Vida e Previdência S.A.
CNPJ Nº 51.990.695/0001-37

PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da 
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Barueri - SP
CNPJ: 51.990.695/0001-37

como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 
Responsabilidade da Administração

acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem 
como pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a sua 
elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários auditores independentes

conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais adequadas.

Em particular quanto ao aspecto de solvência da Companhia, nossa responsabilidade de expressar opinião 

, bem como ao atendimento 
pela Companhia auditada dos requerimentos de capital conforme limites mínimos estipulados pelas normas 
vigentes da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados 

líquidas de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de capital.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 

de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos.

de auditoria atuarial.
Opinião 

e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

selecionados sobre as bases de dados fornecidas pela Companhia e 
com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos 

partir de procedimentos selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que, 

Ricardo Pacheco

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Barueri - SP
Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Base para opinião

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 

Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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 contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

contábeis.

falsas intencionais.

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

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 

Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

DIRETORIA
Jorge Pohlmann Nasser - Diretor-Presidente
Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor-Gerente
Jair de Almeida Lacerda Júnior - Diretor-Gerente
Curt Cortese Zimmermann - Diretor-Gerente
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - Diretor-Gerente

Alexandre Nogueira da Silva - Diretor
(*) Claudio Frota Leão Feitosa - Diretor 
Vinicius Marinho da Cruz - Diretor
Juliano Ribeiro Marcílio - Diretor

designação de suas atividades entre os demais Diretores da Companhia perante a SUSEP

continuação

Balanço Patrimonial         12/2017         12/2016
Ativo 1.883.144,37 1.722.329,64
Ativo Circulante 645,63 926,55
Caixa e Equivalentes de Caixa 645,52 926,55
Bancos Conta Movimento 336,17 285,08
Aplicação Financeira 309,35 641,47
Impostos a Recuperar 0,11 0,00
Impostos Ret. S/ Aplic. Financ 0,11 0,00
Ativo Permanente 1.882.498,74 1.721.403,09
Investimentos 1.882.498,74 1.721.403,09
Participações Societárias 1.882.498,74 1.721.403,09
Total do Ativo 1.883.144,37 1.722.329,64

GBSI Participações S.A.
CNPJ: 19.623.387/0001-60

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
      12/2017      12/2016
Saldo inicial de lucros acumulados 676.948,91 677.413,64
Saldo ajustado 676.948,91 677.413,64
Prejuízo líquido do exercício -8.737,33 -464,73
Saldo final de lucros acumulados 668.211,58 676.948,91

Balanço Patrimonial         12/2017         12/2016
Passivo 1.883.144,37 1.722.329,64
Passivo Circulante           421,14           464,73
Fornecedores 220,78 464,40
Fornecedores Nacionais 220,78 464,40
Débitos Diversos 199,88 0,00
Adiantamento de Clientes 199,88 0,00
Provisões Tributarias 0,48 0,33
Provisões Tributarias 0,48 0,33
Passivo Não Circulante    170.595,65        1.000,00
Débitos Diversos 170.595,65 1.000,00
Partes Relacionadas 170.595,65 1.000,00
Patrimônio Liquido 1.712.127,58 1.720.864,91
Patrimônio Liquido 1.043.916,00 1.043.916,00
Capital Social 1.043.916,00 1.043.916,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 668.211,58 676.948,91
Lucros ou Prejuízos Acumulados 668.211,58 676.948,91
Total do Passivo 1.883.144,37 1.722.329,64

Despesas Operacionais        2017     2016
 -8.736,94 -464,40
Despesas Comerciais -464,40 -464,40
Outras Despesas Comerciais -464,40 -464,40
Despesas Gerais -6.151,46 0,00
Utilidades e Serviços -239,00 0,00
Desp. C/Serv Prof Contrat- Pj -5.912,46 0,00
Tributos e Contribuições -877,33 0,00
Tributos e Contribuições -877,33 0,00
Despesas Financeiras -1.246,86 0,00
Despesas Financeiras -1.246,86 0,00
Outras Receitas Operacionais         3,11      0,00
Juros e Rendimentos 3,11 0,00
Resultado Antes das Operações Financeiras -8.736,94 -464,40
Resultado Antes da Provisão Para a CS -8.736,94 -464,40
Despesa Com CSLL -0,15 -0,33
Despesa Com CSLL -0,15 -0,33
Resultado Antes da Provisão Para o IR -8.737,09 -464,73
Despesa Com IRPJ -0,24 0,00
Despesa Com IRPJ -0,24 0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício -8.737,33 -464,73Samuel Gabanyi - Sócio Administrador - CPF 223.792.638-76 Jorge Pessoa Alves - Contador - CRC 1SP143414/O-2
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