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 INVESTPREV SEGURADORA S/A 
CNPJ 42.366.302/0001-28 – NIRE 43 3 0005426 8 

Senhores Acionistas: A Investprev Seguradora S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
coloca à disposição de V.Sas. para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Inde-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP – Supe-
rintendência de Seguros Privados, conjugadas com as normas emitidas pelo CNSP – Conselho Nacional de 
Seguros Privados. MERCADO SEGURADOR: A Investprev Seguradora continua a investir intensamente no 

-
tamos na continuidade do crescimento do mercado segurador nestes ramos nos próximos anos. DESEMPENHO 
ECONÔMICO – FINANCEIRO: A Cia vem buscando nos últimos anos o desenvolvimento contínuo de sistemas 
de controle e gestão de seguros, buscando agilidade e qualidade na gestão dos produtos. Com isto podemos 

A Investprev apresentou lucro líquido no exercício de 2018 no montante de R$ 29.072 mil, com um crescimento 
de 16,45% em comparação com 2017. Os prêmios emitidos apresentaram uma redução de 4,5% em compara-
ção ao mesmo período do ano anterior. Com destaque especial para os ramos 0623-RC Ônibus e 0628–RCF 
Ônibus, que responderam com 76,65% dos prêmios emitidos, considerando o ramo DPVAT, o que demonstra o 
potencial de crescimento apresentado pela empresa nos últimos anos. Os prêmios ganhos atingiram R$ 128.527 
mil e os sinistros ocorridos somaram R$ 48.691 mil. As provisões técnicas em dezembro/2018, excetuado o 
ramo DPVAT, totalizaram R$ 140.741 mil, com uma necessidade de cobertura das mesmas de R$ 32.583 mil e 
recursos garantidores de R$ 79.448 mil, o que demonstra a capacidade da empresa de garantir suas reservas. 
“A Investprev Seguradora S/A comunica que, no dia 11 de junho de 2015, através de Leilão Extrajudicial, de-

de 19 de maio de 2015, teve o seu controle acionário vendido pelo Banco Rural S/A – ELE à empresa SEGPAR 
PARTICIPAÇÕES S/A

-

vez mais importante no mercado segurador, nos especializando na elaboração de novos produtos que atendam 
GOVERNANÇA CORPORATIVA: A companhia adota as melhores práticas 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
de governança corporativa com o objetivo de preservar seu valor e assegurar seu crescimento, baseado na ética 
para a realização de seus negócios. Na busca pela constante evolução da estrutura de governança corporativa, 
a companhia tem investido constantemente em tecnologia, no aprimoramento de seus processos internos e na 

-

-
dução de suas operações, tendo em vista a continuidade e sustentabilidade dos negócios. CAPITAL MÍNIMO 
– RESOLUÇÃO CNSP N° 321/2015: A Companhia está totalmente adequada quanto aos índices de solvência 
determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela Superintendência de Seguros Priva-

-
tado superior ao CMR – Capital Mínimo Requerido, bem como apresenta liquidez em relação ao CR – Capital de 
Risco. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA: Em atenção ao disposto na Circular SUSEP n° 517/15 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Aproveitando a perspectiva de crescimento do Mercado Segurador, a Investprev 

Pessoas, onde estamos inovando e consolidando novos canais de distribuição no Mercado Segurador. Tendo 
em vista o potencial estratégico do mercado de São Paulo a Investprev Seguradora S/A decidiu em Assembleia 

-

atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer aos 
nossos acionistas, clientes e aos nossos colaboradores, que contribuíram para a realização dos projetos da 

A Diretoria

Balanços Patrimoniais

ATIVO Nota nº 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE  157.055 195.120
 DISPONÍVEL           27            9
  Caixa e Bancos  27 9
 APLICAÇÕES 7   83.822 130.403
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES  
  COM SEGUROS E RESSEGUROS    29.823   26.873
  Prêmios a Receber 8 25.202 23.257
  Operações com Resseguradoras  4.621 3.616
 OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS           79        427
 ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSÃO   25.455   22.412
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 10   12.251     9.525
  Títulos e Créditos a Receber  4.007 3.652
  Créditos Tribut. e Previdenciários  8.145 5.806
  Outros Créditos  99 67
 OUTROS VALORES E BENS         400        566
  Bens a Venda  375 551
  Outros Valores   25 15
 DESPESAS ANTECIPADAS           28          26

    5.170     4.879
  Seguros  5.170 4.879
ATIVO NÃO CIRCULANTE  117.845   38.133
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    83.951   13.409
  APLICAÇÕES 7 79.448 8.564
  TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 10     4.503     4.844
  Depósitos Judiciais e Fiscais      4.503     4.844
 DESPESAS ANTECIPADAS              -            1
 INVESTIMENTOS 11    33.119 23.871
  Participações Societárias  33.090 23.842
  Outros Investimentos  29 29
 IMOBILIZADO 12        692        626
  Imóveis de Uso Próprio  20 21
  Bens Móveis  433 514
  Outras Imobilizações  239 91
 INTANGÍVEL           83        227
  Outros Intangíveis           83        227
TOTAL ATIVO  274.900 233.253

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota nº 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE  188.763 169.013
 CONTAS A PAGAR    23.829   14.018
  Obrigações a Pagar  13.027 5.128
  Impostos e Encargos Sociais Recolher  2.171 2.096
  Encargos Trabalhistas  598 613
  Impostos e Contribuições  8.030 6.181
  Outras Contas a Pagar  3  -

 DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM  
  SEGUROS E RESSEGUROS    24.209   25.970
  Prêmios a Restituir  19 18
  Operações com Resseguradoras  17.301 19.726
  Corretores de Seguros e Resseguros  5.665 5.326
  Outros Débitos Operacionais  1.224 900

 PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 5 140.725 129.025
  Danos  134.403 123.627
  Pessoas  6.322 5.398

PASSIVO NÃO CIRCULANTE      6.362     6.240
  OUTROS DÉBITOS       6.362     6.240
    Provisões Judiciais  6.362 6.240

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    79.775   58.000
  Capital Social 14 43.611 43.611
  Reservas de Reavaliação  1 1
  Reservas de Lucros  36.555 14.388
  Ajuste de Avaliação Patrimonial        (392             -

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  274.900 233.253

Demonstrações do Resultado  
 

    Nota nº  31/12/2018   31/12/2017
PRÊMIOS EMITIDOS  130.050 136.160

 
 Técnicas de Prêmios           (1.523               853
(=) PRÊMIOS GANHOS  17       128.527        137.013

 
 Despesas Operacionais 18c 1.489 2.175

 RESULTADO COM RESSEGURO

        12.240          12.357
(=) RESULTADO OPERACIONAL          38.996          31.931

 
  não Correntes              (484              (444
(=) RESULTADO ANTES DOS  
 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES          38.512          31.487

         (1.680              (496
(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO            29.072          24.966

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO  
 POR AÇÃO               0,09              0,08

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – 
      Ajuste com Lucros ou
  Capital Reservas  de  Reservas de Lucros Títulos e Valores Prejuízos
  Social Reavaliação Legal Outras Mobiliários Acumulados Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 43.611 1   (17) (6.098) 37.497
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários     17  17
Resultado Líquido do Período      24.966 24.966
Proposta para Distribuição do Resultado:

 Dividendos    
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 43.611 1 944 13.444 - - 58.000

Resultado Líquido do Período      29.072 29.072
Proposta para Distribuição do Resultado:

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 43.611 1 2.397 34.158 (392) - 79.775

   31/12/2018 31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/Prejuízo líquido do período  29.072 24.966
Ajustes para:
 Depreciação e amortizações 231 256

 

 
  e intangível 1 25

Variação nas contas patrimoniais: (4.511) (9.767)

 Impostos e contribuições 1.938 5.764
 Outras contas a pagar 7.902 4.550

 Provisões técnicas - seguros e resseguros 11.700 26.882

 Recebimento de Dividendos e Juros sobre  
  o Capital Próprio 3.062 7.007

Caixa Líquido Gerado/(Consumido)  
 nas Atividades Operacionais 7.087 4.554
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda:
 Investimentos - 11
 Imobilizado 85 47
 Intangível 77 3
Pagamento pela Compra:

Caixa Líquido Gerado/(Consumido)  
 nas Atividades de Investimento (165) (69)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros sobre  

Caixa Líquido Gerado/(Consumido)  
 nas Atividades de Financiamento (6.904) (4.480)
Aumento/(redução) Líquido(a) de Caixa  
 e Equivalentes de Caixa 18 5
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 9 4
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 27 9

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto  
 

       31/12/2018   31/12/2017
Lucro líquido do período 29.072 24.966

              176                   0
             (216                   0
         28.856          24.966

 Lucro Líquido por Ação 0,09  0,08

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Continua »»»

1. Contexto operacional: A Investprev Seguradora S.A. (doravante 

-

e tem por objetivo social a exploração das operações de seguros de 
danos, incluindo o DPVAT, e pessoas em todo o território nacional. Em 
31 de dezembro de 2018, a Companhia possui a seguinte estrutura de 
controle acionário: 85,96% do Banco Rural S.A e 13,99% de Segpar 
Participações S/A. A Seguradora está exposta a riscos que são prove-

-

Riscos da Seguradora conta com a participação de áreas responsáveis 
por sua Governança Corporativa que, por sua vez, abrange desde a alta 

-
cação dos riscos, alinhadas com as melhores práticas de mercado. Em 

-

Diretoria Executiva. Outro ponto importante a ser ressaltado é a imple-
mentação de uma política de redução de custos, com vistas a melhorar 

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

-
bre as normas contábeis a serem observadas pelas sociedades segu-
radoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência 

técnicos, das orientações e das interpretações emitidas pelo Comitê de 

ou passivo circulante quando estes atendem às seguintes premissas:  
-

sumido no decurso normal do ciclo operacional da Seguradora (12 me-
 

-
ço. Todos os itens que não atendem ao exposto acima e, consequen-

Base para mensuração: As 
-

e II. Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da 
Comparabilidade -

-
Continuidade: A administração avaliou a habilidade da 

Seguradora em continuar operando normalmente e está convencida de 
que a Seguradora possui recursos para dar continuidade a seus negócios 

a capacidade de continuar operando. 
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: As demons-

possui ativos e/ou passivos monetários denominados em moeda es-
Uso de estimativas 

e julgamentos -
do com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Adminis-
tração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas 
e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas 

valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas 

-

não deve ser reconhecido na demonstração contábil. Estimativas 
e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as es-

3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais polí-
-

consistentemente para todos os períodos comparativos apresenta-
: As 

estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 – Contratos de 
seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além 
disso, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP estabele-

-
ção de um contrato de seguro é quando a Seguradora aceita um 

Resseguro também são tratados como contratos de seguros por 

-
-

ção procedeu às devidas análises dos contratos emitidos com base 

Caixa e equivalentes de caixa: 
-

ceiras resgatáveis cujo vencimento das operações seja igual ou in-

-
-

ros: -

 

-

-

como mantido para negociação e seja designado como tal no mo-
mento do reconhecimento inicial. A Seguradora gerencia tais inves-
timentos e toma decisões de compra e venda, baseadas em seus 
valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de in-
vestimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo e mudanças 
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exer-
cício. ii. -
cados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a ca-

investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recu-
perável. iii. Compreende 

anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo 
valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao 
valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abran-

investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resulta-

Compreende, principalmente, os recebíveis originados 
de contratos de seguros, tais como os saldos de prêmios a receber 
de segurados, valores a receber e direitos junto aos ressegurado-
res. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amorti-

monetária, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, 
são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de recei-

Os va-
lores justos dos investimentos com cotação publica são registrados 

mercado ativo ou cotação publica, a Seguradora estabelece o valor 
justo através de técnicas de avaliação, que incluem o uso de opera-

-

-
tração da própria Seguradora. 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 

valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por 
parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará 

ativo para o título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um 

custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperá-

indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é 
revertida e registrada no resultado. Perdas de valor (redução ao va-

-

resultados 
de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de prin-
cipal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por per-
da de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. To-
davia, qualquer recuperação subsequente no valor justo de um ativo 

perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados 
abrangentes. Compreende, substancialmente, 

-
mente, ao valor justo. Após reconhecimento inicial são mensurados 
pelo custo -
ros, a atualização monetária e a variação cambial, quando aplicá-
veis, são reco Prêmios 
de seguros: Os prêmios a receber são apropriados ao resultado 

para apropriação, no prazo de vigência das apólices, por meio da 
constituição da Provisão de Prêmios não Ganhos. Os respectivos 

-
correr do prazo de vigência dos seguros. A redução ao valor recupe-
rável é calculada para cobrir as perdas esperadas na realização dos 
créditos com prêmios de seguros e a mesma é constituída quando o 

do vencimento do crédito, considerando a totalidade dos valores a 
Imobilizado: Gastos subse-

quentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos 
como um componente separado do ativo imobilizado, somente quando é prová-

componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros 
-

me incorridos. A depreciação de itens do ativo imobilizado é calculada pelo mé-
-

-
bil do ativo. O ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis de uso pró-
prio, equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e veículos, assim como bens 

Líder dos Consórcios DPVAT. Os bens estão registrados pelo custo de aquisição 
e são depreciados pelo método linear, às taxas anuais de 4% para imóveis de 
uso, 10% para móveis e utensílios e de 20% para veículos e equipamentos.  

Ativos intangíveis

 – 
os custos relacionados a marcas e patentes são reconhecidos pelo valor justo na 

-
Redução ao va-

: A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 

-

redução ao valor recuperável para deterioração ajustando o valor contábil líquido 

Administração é de que não é necessária a constituição de redução ao valor re-
-

dos -
cidas pelo valor esperado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o 

-

Ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais, : O reconhecimento, a mensuração e 

-
ados de acordo com os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC 

-
-

ceiras, exceto quanto da existência de evidências que propiciem a garantia de 
-

sivas

perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recur-

-
-

testadas a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições. O mon-
Apuração 

do resultado: Os prêmios de seguros, os prêmios cedidos e os respectivos cus-

517/15. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de com-
Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de 

renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável acrescida do adicional 

provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 20% sobre o lucro 

4. Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test): Con-
-

avaliar se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de 

-
ridos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas 
resultar em valor positivo, caberá à sociedade supervisionada reconhecer este 

regras de cálculos rígidas, que não podem ser alteradas em decorrência de 

caso, a companhia deverá recalcular o resultado do TAP com base nas provi-

-

PPNG e Prêmios Não Registrados de PPNG, excluindo-se as operações com 
-

mativas de prêmios, sinistros, despesas e impostos, mensurados na data base 
de dezembro de 2018, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa 

usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de 
juros e o uso de algoritmos genéricos em complemento aos algoritmos tradicio-
nais de otimização não-linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. As 
taxas de sinistralidade aplicadas ao Teste de Adequação de Passivos de 31 de 

Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da IN-
VESTPREV SEGURADORA S.A. de data base 31/12/2018, concluiu-se 
que o seu passivo por contrato de seguro está adequado para os Grupos 
de Eventos a Ocorrer e de Eventos Ocorridos, não sendo necessário 
o ajuste das provisões constituídas, deduzidas dos custos de aquisição 

técnicas, visto que estas se mostraram superiores aos valores estimados 

5. Provisões técnicas: As provisões técnicas são constituídas de acordo 

julho de 2015 e disposições complementares. 5.1. Provisão de Prêmios 

dos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, ao longo 

considerar a parcela de prêmios não ganhos na data de sua apuração, 
em cada ramo ou plano, por meio de cálculos individuais por apólice ou 
endosso representativos de todos os contratos assumidos na data base 
de sua constituição ou a eles relacionados. Nos casos em que o risco da 

-

em moeda nacional, incluindo as operações de cosseguro aceito, bruto 
das operações de resseguro e líquido das operações de cosseguro cedido. 

-
gência do risco, a provisão deve ser calculada pro rata die, considerando, 
para a obtenção do período de vigência a decorrer, a data base de cálculo 

-

vigentes e não emitidos, devendo ser constituída para a cobertura dos 
valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer. A metodologia 
de cálculo aplicada pela Seguradora está em consonância com a Reso-

descrita em Nota Técnica Atuarial. Para os ramos que não dispõem de 
-

cação da metodologia, a provisão é constituída com base nos percentuais 
médios utilizados pelo mercado segurador. 5.3. Provisão de Sinistros a 

possíveis e remotos, determinada com base nos avisos de sinistros rece-
bidos até a data do balanço e atualizada monetariamente nos termos da 
legislação vigente. Nos valores lançados em PSL – Judicial estão contidos 
os juros e atualizações monetárias devidas. Ajustes de IBNER (Sinistros 

Atuarial para a PSL, onde é apresentada uma metodologia estatístico-a-
tuarial para o ajuste agregado dos sinistros avisados e não pagos, cujos 
valores poderão ser alterados ao longo do processo até a sua liquidação 

data base, o ajuste da PSL proveniente do IBNER é de R$ 8.013. 5.4. 

provisão visa a cobertura do valor esperado dos sinistros ocorridos e ainda 
não avisados, até a data base de cálculo, considerando as indenizações e 
despesas relacionadas, de acordo com a responsabilidade da Seguradora. 
A Seguradora possui uma metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, 
que se baseia em critério estatístico-atuarial, conhecido como triângulo 

-
tórico dos sinistros ocorridos e avisados. Para os ramos que não dispõem 

aplicação da metodologia, a provisão é constituída com base nos resulta-
dos observados nos testes de consistência desta provisão ou através dos 
percentuais médios utilizados pelo mercado segurador. 5.5. DPVAT: São 

Companhia Líder dos Consórcios DPVAT S.A., administradora do consór-

despesas relacionadas a sinistros. Visa a cobertura dos valores esperados 
a liquidar relativos a despesas relacionadas a sinistros ocorridos, avisados 
ou não, abrangendo tanto as despesas que podem ser atribuídas individu-
almente a cada sinistro quanto as despesas que só podem ser relaciona-

a metodologia de cálculo da PDR está descrita em Nota Técnica Atuarial, 
-

nistros a Liquidar e na Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados. 
Em resumo, a PDR é obtida através de um processo estatístico-atuarial, 
que utiliza a experiência passada da sociedade seguradora para projetar 
os valores esperados a liquidar relativos a despesas relacionadas a sinis-

 
 
 
 

-
-
-
 

-

devoluções de prêmios e os prêmios recebidos e não cotizados.
Detalhamento das provisões técnicas por ramo - bruto de resseguro:

  PSL IBNR PPNG PPNG - RVNE PVR PDR IBNER da PSL
  dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18
114 - Compreensivo residencial 135 135 9 21 121 118 14 15  -   -   4 19  -   11 
116 - Compreensivo condominial 59  -   -   -   -  11  -   -   -   -   -   -   -   - 
118 - Compreensivo empresarial 14 7 10 17 25 80 7 16  -   -   -   1   -   - 
141 - Lucros cessantes 3  -   -   -   -  1  -   -   -   -   -   -   -   - 
167 - Riscos de engenharia 323 279  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   32   - 
171 - Riscos diversos 96 84  -   -   -   -   -   -   -   -   4   4   -   - 
173 - Global de bancos 5 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
196 - Riscos Nomeados e Oper.  -   62   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
351 - Responsabilidade civil geral 877 455 130  -  2 8  -  2  -   -  63 14 95  - 
435 - Aeronáuticos 60  -   -   -   -   -   -   -   -   -   11   -   -   - 
524 - Garantia Estendida 1 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
553 - Responsabilidade  

588 - DPVAT 7.914 7.417 52.163 60.654  -   -   -   -   -   -  339 285  -   - 
621 - Transporte nacional 8 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
622 - Transporte internacional 6 6  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
623 - RC Ônibus 2.874 3.731 555 1.164 5.917 7.128 323 138 2 2 58 184  317 4.463
628 - RCFV Ônibus 19.076 18.353 8.306 3.776 16.418 17.226 901 298 16 16 308 505 2.314 1.850
746 - Fiança locatícia 277 418 122 215 1.113 1.212 116 99 - - 2 69 32 418
775 - Garantia - Setor Público 1.168 2.048 35 56 68 125 18 43  -   -   -  1 126 593
776 - Garantia - Setor Privado 14 23  -   -   -  38  -   -   -   -   -  4  -   - 
977 - Prestamista  -  18 429 552  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
982 - Acidentes pessoais coletivo 1.451 1.886 621 501 2.009 2.029 107 31  -  1 76 132 158 677
993 - Vida em grupo 403 389 43 80 1 1 2 3  -   -  42 41 32  - 
1381 - Acidentes pessoais  
   individual 21  -   -   -   -   -   -   -   -   -  4  -   -   - 

1734 - Riscos de petróleo 3 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Outros Ramos  -   -   -  1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Total  35.243 35.728 62.450 67.037 25.674 27.977 1.488 645 18 19 983 1.323 3.169 8.012
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Detalhamento das provisões técnicas por ramo - líquido de resseguro:
  PSL IBNR PPNG PPNG - RVNE PVR PDR IBNER da PSL
  dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18
114 - Compreensivo residencial 135 135 9 21 121 -20 14 15  -   -  4 19  -   8
116 - Compreensivo condominial 59  -   -   -   -  - 41  -   -   -   -   -   -   -   - 
118 - Compreensivo empresarial 14 7 10 17 25 - 78 7 16  -   -   -  1  -   - 
141 - Lucros cessantes 3  -   -   -   -  1  -   -   -   -   -   -   -   - 
167 - Riscos de engenharia 323 279  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  32  - 
171 - Riscos diversos 96 84  -   -   -   -   -   -   -   -  4 4  -   - 
173 - Global de bancos 5 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
196 - Riscos Nomeados  
 e Operacionais  -  62  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
351 - Responsabilidade civil geral 877 455 130  -  2 8  -  2  -   -  63 14 95  - 
435 - Aeronáuticos 60  -   -   -   -   -   -   -   -   -   11   -   -   - 
524 - Garantia Estendida 1 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
553 - Responsabilidade  

588 - DPVAT 7.914 7.417 52.163 60.656  -   -   -   -   -   -  339 286  -   - 
621 - Transporte nacional 8 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
622 - Transporte internacional 6 6  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
623 - RC Ônibus 1.805 2.170 307 423 3.718 4.954 230 96 2 2 38 108 317 2.569
628 - RCFV Ônibus 11.092 10.484 4.623 1.341 10.328 11.798 644 208 16 16 209 269 2.314 1.058
746 - Fiança locatícia 277 418 122 209 1.113 1.103 116 96  -   -  2 68 32 418
775 - Garantia - Setor Público 546 1.042 18 34 47 45 12 29  -   -   -  1 126 275
776 - Garantia - Setor Privado 14 23  -   -   -  9  -   -   -   -   -  4  -   - 
977 - Prestamista  -  18 429 552  -  -17  -   -   -   -   -   -   -   - 
982 - Acidentes pessoais coletivo 1.451 1.886 621 501 1.986 1.997 107 31  -  1 76 125 158 556
993 - Vida em grupo 403 389 43 80 1  -  2 3  -   -  42 41 32  - 
1381 - Acidentes pessoais  
 individual 21  -   -   -   -   -   -   -   -   -  4  -   -   - 

1734 - Riscos de petróleo 3 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Total  25.568   25.292 58.502 63.834 17.341 19.759 1.132 496 18 19 864 1.004 3.169 4.884

Movimentação das provisões técnicas - bruto de resseguro:
   Consti- Paga-
 31/12/2017 Reversão tuição mento 31/12/2018

Total  
A provisão de PSL possui um saldo total de R$ 35.728. O mesmo 

administrativa - R$ 19.898. A provisão de PDR possui um saldo total 

Ajuste contábil na PSL de 
 

Movimentação das provisões técnicas - líquido de resseguro:
   Consti- Paga-
 31/12/2017 Reversão tuição mento 31/12/2018

Total  
A provisão de PSL possui um saldo total de R$ 25.292. O mesmo 

administrativa – R$ 12.744. A provisão de PDR possui um saldo total 

O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de incerteza existente na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data de publicação do balanço. Partindo 

TABELA DE DESENVOLVIMENTO DOS SINISTROS
PROVISÕES E PAGAMENTOS – BRUTO DE RESSEGURO

Montante estimado para os sinistros jun/13 dez/13 jun/14 dez/14 jun/15 dez/15 jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 TOTAL
11.282 13.265 10.766 3.962 2.779 3.504 4.145 8.887 17.507 19.755 15.755 16.459

- Um semestre após o aviso 10.142 11.499 8.378 3.753 3.126 4.035 4.759 11.137 19.659 20.442 17.928
- Dois semestres após o aviso 10.013 12.136 9.144 3.948 3.755 4.293 4.892 12.166 17.280 18.243
- Três semestres após o aviso 10.352 12.852 9.535 3.999 3.918 4.179 5.084 11.986 18.212
- Quatro semestres após o aviso 10.503 13.104 9.760 4.042 3.975 4.536 5.250 12.383
- Cinco semestres após o aviso 10.671 13.198 10.133 4.083 4.532 4.440 5.321
- Seis semestres após o aviso 10.701 13.783 10.186 4.184 4.896 4.587
- Sete semestres após o aviso 10.902 14.004 10.459 4.204 5.261
- Oito semestres após o aviso 10.980 14.703 10.522 4.297
- Nove semestres após o aviso 11.139 14.987 10.648
- Dez semestres após o aviso 11.221 15.108
- Onze semestres após o aviso 11.319
Estimativa corrente 11.319 15.108 10.648 4.297 5.261 4.587 5.321 12.383 18.212 18.243 17.928 16.459 139.766
Pagamentos acumulados até a data base 10.506 13.602 9.877 3.915 3.905 3.950 4.866 11.701 16.439 15.738 13.147 6.641 114.287
Passivo reconhecido no balanço 812 1.505 771 382 1.356 637 455 682 1.773 2.505 4.781 9.819 25.479
6. Gerenciamento de riscos: 

-

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

a redução de riscos levantados e controlados pelos departamentos da Seguradora. A estrutura interna de 

 
Risco de subscrição -

e os pagamentos de indenizações resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de 
contratos de seguros. A gestão de riscos é realizada através de regras de subscrição rigorosamente segui-
das pelas áreas de subscrição, técnica e operacional. Cada produto ou cotação deve seguir os preceitos 
estabelecidos no manual de subscrição, notas técnicas, condições gerais e contrato de resseguro, sempre 

realiza operações com resseguradoras como parte do seu programa de redução de riscos. A concentração 
de riscos da Seguradora está nos seguintes seguros: RC Ônibus, Compreensivo Residencial, Compreensivo 
Condomínio, Compreensivo Empresarial, Fiança Locatícia, Garantia, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais 
em todo o território nacional. Os produtos de seguros apresentam como 
principal risco de negócio o valor das perdas ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões técnicas 

quando estas são obtidas através de metodologias estatístico-atuariais. Um exemplo disso é que o atual 

alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa determinada 
data base. A Análise de Sensibilidade prevista no inciso XI do Artigo 156 da Circular SUSEP 517/2015 deter-

despesas administrativas e índice de sinistralidade. 

  Patrimônio Líquido Resultado
a. Despesas administrativas Aumento Como uma elevação de 5%  

78.496 27.793
b. índice de sinistralidade Aumento Como uma elevação de 5% no  

77.340 26.637
Risco de crédito

como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas obrigações 
contratuais para com a Seguradora. O risco de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio 

cosseguradores, resseguradores, intermediários ou outras contrapartes. 
Para garantir que a exposição global ao risco de crédito seja gerenciada e controlada dentro das políticas 
estabelecidas, a Seguradora adota estratégias de repasse de risco à resseguradoras. Para diminuir o risco 

resseguradores para reduzir o aging de recuperação.

  Cód. FIP %  Rating 
Contrato Ressegurador SUSEP  Partic. Tipo AM Best S&P Fitch
RCO 2018/2019 IRB Brasil Resseguros S/A  31623 100% LOCAL A- - -
Multirisco 2018/2019 IRB Brasil Resseguros S/A  31623 100% LOCAL A- - -
GOC e Fiança 2018/2019 IRB Brasil Resseguros S/A  31623 100% LOCAL A- - -
GOC 2018/2019 IRB Brasil Resseguros S/A  31623 100% LOCAL A- - -
Vida 2018/2019 IRB Brasil Resseguros S/A 31623 100% LOCAL A- - -

A política de emissão de apólices considera todos os aspectos e políticas de qualidade na aceitação de risco 
-
-

dora optou por minimizar ao máximo o risco de crédito das contrapartes, pela escolha de ativos de baixo risco. 

-

     Saldo   Saldo
Composição da carteira por     contábil   contábil
classe e por categoria contábil S&P Moody´s Fitch Outros dez/18 S&P Outros dez/17
Títulos disponíveis para venda

Letras Financeiras do Tesouro - LFT BB- Ba1 BB-  79.057   -
Letras Financeiras      - brAA-   397
Letras Financeiras      - brAA-   794
Letras Financeiras      - -  2.104 
Letras Financeiras      - brA+  2.153
Letras Financeiras      - brA+   659
Letras Financeiras      - brAA-  2.162
Letras Financeiras do Tesouro - LTN     - BB-  147
Notas do Tesouro Nacional - NTN BB-  Ba1 BB-  391 BB-   376

Outros títulos    sem rating  390  sem rating  154
Exposição máxima ao risco de crédito     163.270   138.967

: Risco de mercado, que é aquele associado à possibilidade 
de ocorrência de perdas devido às oscilações nos preços de mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mer-

-

Considerando que a carteira da Seguradora 

-

-

passivos a pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos 
de contratos de seguro. Dentro desse contexto, a Seguradora possui uma política criteriosa de comercialização 

Risco operacional: Riscos operacionais são os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes 
 Ope-

racional: O planejamento estratégico elenca diretrizes para todas as áreas da Seguradora. A Equipe Operacional 

internos e externos, com o compromisso de gerar resultados por meio de suporte à operação e soluções que 
agregam valor à empresa. Para tanto, a Seguradora realizou novas contratações para ampliação do quadro de 
colaboradores, segue na implementação diária de documentação de processos e treinamento, visando multiplicar 
conhecimento entre os colaboradores. As melhores práticas visam reconhecimento pelas demais áreas, como uma 

: Visando mitigar os riscos inerentes a 

Negócios – PCN da Seguradora é um conjunto de medidas preventivas e procedimentos de recuperação, no caso 
de qualquer interrupção de negócios. Estas medidas devem garantir a capacidade da Seguradora em operar em 
bases contínuas e proporcionar uma rápida recuperação, em caso de incidentes que coloquem em risco as suas 

-

desabamentos e etc. que impeçam o acesso e/ou utilização das instalações da Seguradora, como também danos 
-

-
rança. Contingências de Serviços Externos: compreendidas as situações de não prestação de serviço contratado 
considerado crítico / essencial aos processos do Grupo Invest. Além disto, a Seguradora tem investido para revisar 
seus sistemas operacionais e de gestão para eliminar todos os gaps e trazer maior automaticidade, agilidade e 
controle às suas atividades, possibilitando assim alavancar suas potencialidades. 
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7. Aplicações: 
 dez/18 dez/17
 Taxa de Juros Sem Até Acima de Valor Saldo  Percentual  Taxa de Juros Sem Até Acima de Valor Saldo Percentual 
Descrição Contratada % Vencimento 365 dias 365 dias Total Contábil p/categoria Contratada % Vencimento 365 dias 365 dias Total Contábil p/categoria
Títulos para venda       100       100
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Selic   79.057 79.057 79.057 48,42       -
Letras Financeiras       0,00 CDI -106,25%  1.192  1.192 1.192 0,86
Letras Financeiras       0,00 CDI-104,7%   2.103 2.103  2.103 1,51
Letras Financeiras       0,00 CDI-107,0%   2.153 2.153  2.153 1,55
Letras Financeiras       0,00 CDI-105,0%   2.162 2.162  2.162 1,56
Letras Financeiras       0,00 CDI-113,0%  659  659 659 0,47

Notas do Tesouro Nacional - NTN IPCA-100%   391 391 391  0,24 IPCA-100%   376 376 376 0,27

Outras aplicações   -  390   390 390 0,24  - 154   154 154 0,11
Total por vencimento  83.822 0 79.448 163.270 163.270 100  128.552 1.851 8.564 138.967 138.967 100

                    Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 

um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma 

-
trarem-se alocados no padrão CDI/SELIC, os valores contábeis já estão registrados à mercado, ou seja, pelo valor 

não sejam os preços cotados em mercados ativos incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 

 dez/18 dez/17
Descrição Nível 1 Saldo Contábil Nível 1 Saldo Contábil
Títulos para venda
Letras Financeiras  -   -  8.269 8.269
Letras do Tesouro Nacional - LTN 79.057 79.057 147 147
Notas do Tesouro Nacional - NTNB 391 391 376 376

Outras aplicações  390 390 154 154
Total da Carteira 163.270 163.270 138.967 138.967

c) Ativos oferecidos em cobertura das provisões técnicas: Como garantia das Provisões Técnicas das Operações 
de Seguros, encontram-se vinculados à SUSEP os seguintes bens integrantes do Ativo:
  dez/18 dez/17
Provisões Técnicas - Seguros 140.741 129.025
Exclusões:
Ativos de Resseguro Redutores 18.927 14.695
Direito Creditório 20.893 11.678
Provisões dos Consórcios DPVAT 68.338 60.398
Total das Exclusões: 108.158 86.771
Total a ser coberto 32.583 42.254
Ativos garantidores (Ativos Líquidos)
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 79.057  - 

NTN - Notas do Tesouro Nacional 391 376
LTN - Letras do Tesouro Nacional  -  147
Letras Financeiras  -  8.269
Fundo de Investimento  -  67.919
Total oferecido em cobertura de reservas 79.448 78.334

d) : 
 Saldo Apli- Res- Ren- Ajuste Redistribui- Saldo
Tipo de Aplicação  dez/17 cações  gates  dimento de TVM ção DPVAT dez/18

Ares Fundo Investimento Multimercado 0 14.800    246    15.046

Total 138.967 182.425 (172.032) 10.282 (394) 4.022 163.270
 Saldo Apli- Res- Ren- Ajuste Redistribui- Saldo
Tipo de Aplicação  dez/16 cações  gates  dimento de TVM ção DPVAT dez/17

Depósito a Prazo com Garantia  

Notas do Tesouro Nacional - NTNB 0 372  4   376

Outras Aplicações  154      154
Total 95.162 123.979 (89.871) 10.565 17 (885) 138.967

: Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 não havia contratos 
8. Prêmios a 

receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta de acordo com as vigências contratuais das 
apólices. Abaixo o prazo médio de parcelamento dos prêmios, em meses, diretos da Companhia: 
Ramo Prazo
0114 Compreensivo Residencial 2
0116 Compreensivo Condomínio 4
0118 Compreensivo Empresarial 2
0623 RC Ônibus 4
0628 RCFV Ônibus 4
0746 Fiança Locatícia 7
0775 Garantia Segurado - Público 1
0776 Garantia Segurado - Privado 1
0982 Acidentes Pessoais 2

-
-

rando a totalidade dos prêmios a receber de determinado devedor. O valor provisionado em 31 de dezembro de 2018 

A seguir a abertura dos prêmios a receber por ramos nas datas indicadas:
 Prêmios a Redução ao  Prêmios Redução ao
 a receber valor recuperável a receber valor recuperável
Ramos dez/18 dez/18 dez/17 dez/17
114 Compreensivo Residencial 66 21 38 8
116 Compreensivo Condomínio 5 0 0 0
118 Compreensivo Empresarial 58 16 17 9
351 RC Geral 6 0 1 0
623 RC Ônibus 6.565 88 5.631 77
628 RCFV Ônibus 15.635 323 15.607 377
746 Fiança Locatícia 936 10 816 5
775 Garantia Segurado - Setor Público 43 6 185 181
776 Garantia Segurado - Setor Privado 35 0 263 263
982 Acidentes Pessoais 1.706 51 1.749 39
993 Vida em Grupo 51 48 6 6
             Subtotal 25.106 563 24.313 965

             Subtotal 25.029 563 24.222 965
      Prêmios Riscos Vigentes Não Emitidos 736 - 0 -
      TOTAL PRÊMIOS A RECEBER 25.202 - 23.257 -

AGING - Prêmios a receber dez/18 dez/17
Vencidos entre 01 e 30 dias 1.393 1.310
Vencidos entre 31 e 60 dias 249 193
Vencidos entre 61 e 120 dias 6 2
Vencidos entre 121 e 180 dias 7  - 
Vencidos entre 181 e 365 dias 3 455
Vencidos acima de 365 dias 23 2
A vencer entre 01 e 30 dias 9.685 9.152
A vencer entre 31 e 60 dias 3.082 3.553
A vencer entre 61 e 120 dias 4.477 3.948
A vencer entre 121 e 180 dias 3.261 3.124
A vencer entre 181 e 365 dias 2.920 2.574
Total 25.106 24.313

  dez/18 dez/17
Saldo inicial 23.257 26.886

9. Resseguro: 
um risco assumido. Nessa operação a Seguradora objetiva mitigar suas responsabilidades na aceitação de 
um risco considerado excessivo ou perigoso e cede a um ressegurador uma parte da responsabilidade e do 

-
ção por risco segurado, elaborada através de estudos atuariais semestrais, bem como a periculosidade dos 
mesmos. Assim que constatada necessidade de expansão da capacidade, são iniciadas as negociações 

equilibrar e dar solvência aos seguradores por meio da diluição dos riscos, garantindo assim o pagamento 
das indenizações aos segurados. A Seguradora trabalha nas mais diversas estruturas de contratos de res-

-

acordo com a vigência e datas de emissão das apólices de seguros. Os prêmios relativos aos contratos da 

vigência do contrato de resseguro. As baixas das operações de resseguro mantidas com os ressegurado-
res, são contabilizadas com base em prestações de contas nos contratos automáticos e caso a caso nos 

receber de resseguradores relacionados com valores a serem recuperados, nos termos dos contratos de 

10. Títulos e créditos a receber:
 dez/18 dez/17
Dividendos e Juros s/capital a Receber 3.004 2.916

Imposto de renda e contribuição social a compensar e antecipações 8.145 5.806
Ressarcimentos  923 670
Outros valores a receber 152 115
Total 16.754 14.369
Circulante 12.251 9.525
Não circulante 4.503 4.844

a maioria relacionada a causas cíveis. As obrigações legais e os eventuais passivos contingentes rela-

11. Participações societárias e outros investimentos: Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro 
de 2017, os investimentos estão apresentados como segue:
 dez/18 dez/17
  Patri-   Participação Patri- 
 Participa- mônio Equiva- Investi- no capital mônio Equi- Inves-
 ção (%) Líquido lência mento total (%) Líquido valência timento
Invest Capita- 
 lização S/A  99,99 32.854 12.240 32.854 99,99 23.618 12.357 23.618
Consórcios do  
 Seguro DPVAT 1,03729 - 0 236 1,00009 - 0 224
Subtotal - - 12.240 33.090 - - 12.357 23.842

Redução ao  
 valor recuperável - - 0 - - - - 0
Total  - - 12.240 33.119 -  12.357 23.871
12. Imobilizado
  dez/18   dez/17 
 Custo de  Depre-  Custo de Depre-  Taxas anuais de 
 aquisição ciação Líquido aquisição ciação Líquido depreciação %
Terrenos  2  -  2 2  -  2 -

Móveis, máquinas  

 
 imóveis de terceiros  248
Total 1.418 (726) 692 1.290 (664) 626 -

13. Passivos contingentes e obrigações legais:
a) Obrigações legais – Fiscais e Previdenciárias
Contingências Quantidade Probabilidade Valor estimado pelos advogados (*)
     de ações     de perda           dez/18 dez/17
(1) Contribuição social 1 Provável 1.556 1.556
(2) DPVAT     1 Provável 2.329 2.329
Total     2  3.885 3.885

contestadas a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições. O montante discutido é 
-

e equiparadas, nos moldes da Lei Complementar 70/91, e a alíquota aplicável às demais pessoas jurídi-

de repasse de 50% dos valores arrecadados a título de DPVAT de maio, abril e agosto de 2001.
Continua »»»
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                    Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 

montante de R$ 2.549 para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão. Embora não tenha 

a constituição da provisão contábil. 
b) Contingências de sinistros e cíveis
são relacionadas, em sua maioria, a questões envolvendo a existência de sinistro e a cobertura securitária, que 

-
tos periódicos para cada ação e a Administração, com base na opinião de seus consultores jurídicos, considera 

O quadro de processos em curso, de acordo com a avaliação dos advogados, é assim sumariado
   dez/18   dez/17
Probabilidade Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade
  de perda reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
Sinistros
Provável 9.254 8.204 450 7.181 6.676 370
Possível 5.099 1.448 191 4.115 1.234 188
Remota 4.727 206 230 2.936 148 187
Subtotal 19.080 9.858 871 14.232 8.058 745
Cíveis
Provável 1.595 2.477 4 1.629 2.355 7
Possível  9 - 1 9 - 1
Subtotal 1.604 2.477 5 1.638 2.355 8
DPVAT
Provável 38.554 5.972 2.665 32.461 6.502 2.758
Subtotal 38.554 5.972 2.665 32.461 6.502 2.758
Total 59.238 18.307 3.541 48.331 16.915 3.511
c) 
Cíveis dez/18 dez/17
Saldo inicial 2.355 2.699
Novas constituições 11 30
Baixa da provisão  (65) (362)
Atualização monetária 176 (12)

Trabalhistas dez/18 dez/17
Saldo inicial 0 0
Novas constituições 26 0

Atualização monetária 1 0

d) Discriminação das provisões de sinistros judiciais:
  dez/18 dez/17
1) Saldo no início do período 8.058 5.088

e) 
 Aging List PSL DPVAT
  dez/18 dez/17
Faixa (Anos) PSL Quantidade Faixa (Anos) PSL Quantidade
0 - 1 1.843 829 0 - 1 2.343 1.022
1 - 2 1.534 700 1 - 2 1.512 660
2 - 3 901 412 2 - 3 1.009 444
3 - 4 627 288 3 - 4 633 274
4 - 5 398 180 4 - 5 371 149
5 < 668 256 5 < 635 209
14. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 43.611 
e estão representadas por 329.360.660 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, correspondendo a 

Reserva legal
societária brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social.  

Dividendos -
cio ajustado de acordo com a lei societária e o Estatuto.
15. Patrimônio Líquido Ajustado – PLA e Capital Mínimo Requerido – CMR:
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) dez/18 dez/17
Ajustes Contábeis:

 

:
Superavit de Fluxos Prêmios/Contribuições Não Registrados apurados no TAP 1  - 
Superavit entre provisões e Fluxo Realista de Prêmios/Contribuições Registrados  103 143

2.7. PLA (total) = PLA (subtotal) + ajustes assoc. à var. val. econômicos (+/-) 46.678 34.047
Capital-base (I) 15.000 15.000
Capital de Risco (II) 17.036 26.153
Capital de Risco de Subscrição 14.632 16.060
Capital de Risco de Crédito 2.428 1.351
Capital de Risco de Mercado 794 14.648
Capital de Risco Operacional 821 1.182

Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (I) e (II)) 17.036 26.153

Necessidade de cobertura de reservas técnicas (nota nº 7c) (a) 32.583 42.254
Ativos Líquidos (nota nº 7c) (b) 79.448 78.334
Ativos líquidos em excesso à necessidade de cobertura das provisões (c) (b - a) 46.865 36.080
Capital Base para cálculo de liquidez em relação ao Capital de Risco 17.035 26.221
20% do CR considerando as premissas do  
 art. 65, inciso V da Res. CNSP nº 321/2015 (d) 3.407 5.244
Liquidez em relação ao CR (superior a 20% ) 43.458 30.836
16. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social devido sobre as 
operações do exercício decorrentes de adições e exclusões é como segue:
 dez/18   dez/17
  Contribuição Imposto de Contribuição Imposto
Descrição Social Renda Social  de Renda
Resultado antes dos Tributos e após participações 36.832 36.832 30.992 30.992

 

Lucro real antes das compensações 24.596 24.855 18.908 18.908

Base de cálculo 17.217 17.399 13.236 13.236
Parcela isenta - 240 - 240
Taxa nominal do tributo 20% 15% 20% 15%
Taxa adicional - 10%  -  10%
Tributos Calculado a taxa nominal 3.443 4.326 2.647 3.285

Outros Ajustes 0 0 64 55
Despesa/Receita Contabilizada 3.443 4.317 2.711 3.314
Taxa Efetiva 20% 24,81% 20% 25,04%

17. Ramos de atuação: Os principais ramos de atuação da Seguradora são:
 Prêmios ganhos Índice de Sinistralidade Índice de Comissionamento
Principais ramos dez/18 dez/17 dez/18 dez/17 dez/18 dez/17
0114 Compreensivo Residência 612 316 15,44% 48,81% 37,75% 56,54%
0118 Compreensivo Empresarial 522 426 14,92% 22,65% 41,14% 49,15%
0588 Consórcio DPVAT 17.488 20.783  81,31% 84,55% 1,20% 1,18%
0623 RC Ônibus 22.499 24.159 41,82% 22,18% 18,44% 17,51%
0628 RCFV Ônibus 75.955 77.889 24,07% 52,00% 17,66% 17,27%
0746 Fiança Locatícia 2.124 2.089 74,47% 60,61% 31,85% 33,58%
0977 Prestamista 1.741 3.633 101,95% 54,10% 30,80% 29,49%
0982 Acidentes pessoais 7.506 7.349 24,45% 25,37% 17,69% 17,73%
 Demais ramos 80 369 1760,15% 564,87% -27,11% 18,75%
 Total  128.527 137.013  
18. Detalhamento de contas de resultado: 
a) Sinistros Ocorridos
 dez/18 dez/17
Indenizações avisadas - Administrativas 29.078 40.458
Indenizações avisadas - Judiciais 3.870 4.560
Variações de Sinistros IBNER - Ajuste da PSL 5.043 2.652
Indenizações avisadas - Consórcio DPVAT 10.246 12.083
Despesas com sinistros  1.398 1.490
Despesas com repasse do Consórcio DPVAT 4.358 5.316

Serviços de Assistência 163 204
Total 48.691 70.610
b) Custos de aquisição
 dez/18 dez/17
Comissões sobre prêmios 20.818 21.148
Comissões Convênio DPVAT 211 246

Total 20.739 21.458
c) Outras receitas e despesas operacionais 
 dez/18 dez/17
Outras receitas com operações de seguros 9 14
Outras receitas - consórcio DPVAT 7.708 7.439

Despesas com provisões cíveis 36 328

Total 1.489 2.175
d) Despesas Administrativas
 dez/18 dez/17
Despesa com pessoal próprio 11.070 9.974
Despesa com serviço de terceiros 3.344 3.296

Despesa com publicidade e propaganda 68 44
Despesa com publicações 111 98
Despesa com donativos e contribuições 39 15
Outras despesas administrativas 139 366
Despesas administrativas DPVAT 2.085 1.410
Total 20.155 18.144
e) Despesas com tributos
 dez/18 dez/17

Impostos estaduais 1 1
Impostos municipais 57 37
Contribuições 3.760 3.819
Taxa de Fiscalização 1.597 776
Total 5.420 4.672

 dez/18 dez/17

Receita com Títulos de renda variável 146 7

Receita com Fundos de Investimentos 2.972 4.164
Receita com créditos tributários  17 8

Total 6.073 6.057
g) Receitas e Despesas Patrimoniais
 dez/18 dez/17
Resultado de Equivalência Patrimonial 12.240 12.357
Total 12.240 12.357
19. Custos de Aquisição Diferidos: Os custos de aquisição são compostos pelas despesas de comercialização 

-

Prazo médio de diferimento (dias) por ramo dez/18 dez/17
114 - Compreensivo Residencial 361 363
116 - Compreensivo Condomínio 364 365
118 - Compreensivo Empresarial 361 309
141 - Lucros Cessantes 365 365
351 - RC Geral 359 354
623 - RC Ônibus 311 302
628 - RCF Ônibus 311 303
746 - Fiança Locatícia 378 388
775 - GOC Público 450 513
776 - GOC Privado 502 -
982 - Acidentes Pessoais 317 310
993 - Vida em Grupo 38 52
MÉDIA GERAL 316 309

Tipo dez/18 dez/17
Agenciamento e Corretagem 20.818 21.148

Total 20.528 21.212

20. Salvados e Ressarcimentos:

SALVADOS
Ramo dez/18 dez/17
0623 - RC Ônibus 102 163
0628 - RCF Ônibus 273 388
Total 375 551

RESSARCIMENTOS
Ramo dez/18 dez/17
0628 - RCF Ônibus 1 -
0746 - Fiança Locatícia 922 669
Total 923 669
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 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 120 dias 121 a 180 dias 181 dias a 365 dias Acima de 365 dias dez/18
Salvados 0 17 31 187 129 11 375
Ressarcimentos 50 6 118 32 296 421 923
 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 120 dias 121 a 180 dias 181 dias a 365 dias Acima de 365 dias dez/17
Salvados 11 26 57 35 201 221 551
Ressarcimentos 42 22 79 50 84 392 669
21. Transações com partes relacionadas:

 dez/18 dez/17
 Ativos (Passivos) Ativos (Passivos)
Outras Aplicações - Invest Capitalização S/A 265 29
Créditos a Receber - Invest Capitalização S/A 17 21
Créditos a Receber - Investprev Seguros e Previdência S.A. 6 5
Dividendos a receber - Invest Capitalização S/A 3.004 2.916

                    Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 

A Companhia não 

trabalho ou remuneração para seu pessoal-chave da Administração.

-
dades seguradoras, entidade de previdência e sociedades de capitaliza-

-
 

 
-

 -
ções citadas acima pela Companhia. 

Diretoria Executiva

Wilson Fontolan Valdir Júnior Sperinde da Silva Ricardo César Pessoa Eliane Santos de Oliveira
 Diretor Presidente  Diretor Vice-presidente Diretor Atuário Responsável Técnico – MIBA 1076 Contadora Responsável – CRC/RS – 055808/O-2

Parecer dos Auditores Atuariais Independentes

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 

Aos Administradores e Acionistas da Investprev Seguradora S/A

Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 

provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da 
análise de solvência e dos limites de retenção da Investprev Seguradora S/A

princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 

do trabalho do atuário independente da Sociedade, como previsto no Pronunciamento aplicável a auditoria 
atuarial independente.

Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão, 

da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinis-
tros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, além das bases de dados e respectivos controles internos que ela determinou 
serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada 

Responsabilidade da Auditoria Independente

de introdução a este parecer, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios 
atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.  Estes princípios atuariais requerem que a auditoria 
atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos itens 
auditados estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro e retrocessão, registrados nas de-

cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com 
-

cedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

que os controles internos da Sociedade são relevantes para planejar os procedimentos de auditoria atuarial 
-

ses controles internos.

auditoria atuarial.

Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstra-

das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, 
da análise de solvência e dos limites de retenção da Investprev Seguradora S/A em 31 de dezembro de 2018 

órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 

Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

-
toria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em 

Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com base em testes aplicados sobre amos-
tras, observamos divergências na correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos 

assim, não impactaram nossa opinião descrita anteriormente.

Eder Gerson Aguiar de Oliveira - Atuário MIBA 630
ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria S/S Ltda - CIBA 0087

Aos Administradores e Acionistas da Investprev Seguradora S.A.

Opinião 
Investprev Seguradora S.A., que compreendem o balanço pa-

trimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
-

respondentes notas explicativas, incluindo um resumo das principais políticas contábeis.  Em nossa opinião, as 

Investprev Seguradora S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Segu-
ros Privados – SUSEP. 

Base para opinião 
-
-

Investprev 
Seguradora S.A.

demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 

Enfase
Em 11 de junho de 2015, através de Leilão Extrajudicial, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil 

InvestPrev Seguradora 
S.A. teve o seu controle acionário vendido pelo Banco Rural S/A – ELE à empresa SEGPAR PARTICIPAÇÕES 

acionário encontra-se em tramitação na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a gestão da Com-

Outros Assuntos 

InvestPrev Seguradora S.A.

A Administração da InvestPrev Seguradora S.A. -
dem o Relatório da Administração. 

-

-

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

InvestPrev Seguradora S.A continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 

não ser que a administração pretenda liquidar a InvestPrev Seguradora S.A. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da InvestPrev Seguradora S.A. são aqueles com responsabilidade pela 
 

-

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

intencionais. 

controles internos da InvestPrev Seguradora S.A.. 
-

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
InvestPrev 

Seguradora S.A.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 

InvestPrev 
Seguradora S.A. a não mais se manter em continuidade operacional. 

-

compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-

as respectivas salvaguardas.

José Albino Filomena
CRC/RS 3993 - CVM 9091  Contador - CRC-RS 43.798


