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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Senhores Acionistas 

 

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras 

relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, complementadas pelas notas explicativas 

necessárias ao seu conhecimento, bem como o parecer dos Auditores Independentes. 

No período em demonstração, o Patrimônio Líquido apresentou o valor de R$ 41.257.622,11, 

representado por imóveis localizados nas principais praças do país e títulos de renda fixa. 

Os Prêmios Emitidos Líquido atingiram o valor de R$ 67.782.727,69 com os objetivos de 

composição de carteira plenamente atingidos, como segue: 

RAMO 1º SEM/11 1º SEM/10 

Seguro de Pessoas Coletivo 

DPVAT 

Demais 

75,97% 

23,94% 

  0,09% 

77,14% 

22,77% 

 0,09% 

O atendimento dos objetivos sociais se evidenciou com o montante das indenizações 

(sinistralidade) retidas de R$ 37.798.168,96 

Finalizando, agradecemos aos nossos acionistas, corretores, estipulantes, parceiros de 

negócios e clientes pela atenção, apoio e confiança, bem como aos nossos funcionários, pela 

sua decisiva contribuição para a conquista dos resultados da Companhia. Aproveitamos 

também para agradecer às autoridades ligadas às nossas atividades, em especial aos 

representantes da SUSEP, CNSeg, Fenaprevi e BACEN, bem como aos nossos parceiros 

resseguradores IRB Brasil Re e Transamérica Reinsurance. 
 

Porto Alegre, 30 de junho de 2011 
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                            ATIVO   (Em milhares de reais)

                                             LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA 

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

CIRCULANTE 64.553 85.472 79.439

DISPONÍVEL 2.547 1.174 1.181

  Caixa e Bancos 2.547                     1.174                   1.181                    

APLICAÇÕES 49.884 46.925 41.464

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 6.783 5.843 5.259

  Prêmios a Receber 5.749                     4.416                   4.806                    

  Operações com Seguradoras 96                          87                        76                         

  Operações com Resseguradoras 450                        682                      (230)                      

  Outros Créditos Operacionais 488                        658                      607                       

ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS 1.606 1.768 1.622

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.754 27.771 26.867

  Títulos e Créditos a Receber 543                        26.615                 24.552                  

  Créditos Tributários e Previdenciários 347                        307                      1.626                    

  Outros Créditos 864                        849                      689                       

OUTROS VALORES E BENS 930 856 830

  Outros Valores 930                        856                      830                       

DESPESAS ANTECIPADAS 4 28 23

CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS 1.045 1.107 2.193

  Seguros 1.045                     1.107                   2.193                    

ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.387 42.745 40.336

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8.945 9.165 6.645

APLICAÇÕES 100 97 92

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8.539 8.771 6.270

  Títulos e Créditos a Receber 4.946                     4.953                   2.294                    

  Créditos Tributários e Previdenciários 0 1                          61                         

  Depósitos Judiciais e Fiscais 3.590                     3.817                   3.915                    

  Outros Créditos Operacionais 3                            0 0

OUTROS VALORES E BENS 69 69 69

EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 237 228 214

INVESTIMENTOS 49.956 23.882 23.803

  Participações Societárias 2.576                     2.590                   2.511                    

  Imóveis Destinados à Renda 21.125                   21.125                 21.125                  

  Outros Investimentos 26.255                   167                      167                       

IMOBILIZADO 9.264 9.430 9.525

  Imóveis de Uso Próprio 6.711                     6.787                   7.120                    

  Bens Móveis 1.250                     1.337                   1.098                    

  Outras Imobilizações 1.303                     1.306                   1.307                    

INTANGÍVEL 19 17 13

 Outros Intangíveis 19                          17                        13                         

DIFERIDO 203 251 350

TOTAL DO ATIVO 132.940 128.217 119.775



                            PASSIVO      (Em milhares de reais)

                                             LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

CIRCULANTE 84.690 76.744 69.152

CONTAS A PAGAR 22.145 18.398 15.153

  Obrigações a Pagar 8.479 5.702 7.679

  Impostos e Encargos Sociais a Recolher 921 755 513

  Encargos Trabalhistas 818 720 694

  Empréstimos e Financiamentos 11.616 11.401 6.250

  Impostos e Contribuições 311 (180)                     17

DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 5.940 5.781 6.334

  Operações com Resseguradoras 2.795 2.856 2.594

  Corretores de Seguros e Resseguros 3.512 2.829 3.026

  Outros Débitos Operacionais (367)                         96 714

DEPÓSITOS DE TERCEIROS 1.885 1.175 1.124

  Depósitos de Terceiros 1.885 1.175 1.124

PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 54.720 51.390 46.541

  Danos 24.633 21.910 19.820

  Pessoas 30.070 29.442 26.713

  Vida Individual 17 38 8

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.993 7.387 7.517

CONTAS A PAGAR 5.004 5.439 5.548

  Tributos Diferidos 705 719 746

  Empréstimos e Financiamentos 1.931 1.823 776

  Outras Contas a Pagar 2.368 2.897 4.026

PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 64 5 0

  Pessoas 64 5 0

OUTROS DÉBITOS 1.925 1.943 1.969

  Provisões Judiciais 1.925 1.943 1.969

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 41.257 44.086 43.106

  Capital Social 24.618                      24.618                 19.114                  

  Aumento de Capital (em aprovação) 0 0 5.504                    

  Reservas de Capital 151                           151                      151                       

  Reservas de Reavaliação 1.645                        1.677                   1.740                    

  Reservas de Lucro 17.640                      17.640                 16.597                  

  Lucros ou Prejuízos Acumulados (2.797)                      0 0

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 132.940 128.217 119.775



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
(Em milhares de reais)

CONTAS JUNHO/2011 JUNHO/2010

PRÊMIOS EMITIDO LÍQUIDO 67.783                67.587                  

(+/-) VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS (418)                    66                          

(=) PRÊMIOS GANHOS 67.365                67.653                  

(-) SINISTROS OCORRIDOS (38.982)               (37.205)                 

(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO (11.140)               (11.855)                 

(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (4.585)                 (4.877)                   

(+/-) RESULTADO COM RESSEGURO (1.369)                 (1.315)                   

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (11.518)               (10.099)                 

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS (663)                    (568)                      

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO (2.000)                 27                          

(+/-) RESULTADO PATRIMONIAL 49                        49                          

(=) RESULTADO OPERACIONAL (2.843)                 1.810                     

(+/-) GANHOS E PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 1                          7                            

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES (2.842)                 1.817                     

(-) IMPOSTO DE RENDA 0 (398)                      

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0 (247)                      

(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O RESULTADO 0 (183)                      

(=) LUCRO LÍQUIDO (2.842)                 989                        

Quantidade de Ações 998.893.545 998.893.545

Lucro Líquido por Ação (por lote de mil ações) (2,84)                   0,99

NÃO HOUVE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES, PORTANTO, NÃO SE APRESENTA UMA

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO ABRANGENTE



                          DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de reais)

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

CAPITAL AUMENTO DE RESERVAS RESERVAS RESERVAS LUCROS/

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL EM DE DE DE PREJUÍZOS TOTAL

SOCIAL APROVAÇÃO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCROS ACUMULADOS

SALDO EM 01/01/2010 19.114                 5.504                 151                   1.740                     16.597                 -                          43.106                

AUMENTO CAPITAL

     - AGE nº 188 de 28/12/09

     - PORTARIA SUSEP Nº 1105 5.504                   (5.504)                

RESERVA DE REAVALIAÇÃO

     - REALIZAÇÃO (89)                         89                           

     - REVERSÃO PROVISÃO IR E CS 26                          26                        

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 954                         954                      

PROPOSTA P/DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

    - RESERVA LEGAL 48                        (48)                          

    - OUTRAS RESERVAS DE LUCROS 995                      (995)                        

SALDO EM 31/12/2010 24.618                 0 151                   1.677                     17.640                 -                          44.086                

RESERVA DE REAVALIAÇÃO

     - REALIZAÇÃO (45)                         45                           

     - REVERSÃO PROVISÃO IR E CS 13                          13                        

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (2.842)                     (2.842)                 

SALDO EM 30/06/2011 24.618                 0 151                   1.645                     17.640                 (2.797)                     41.257                



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS JUNHO/2011 JUNHO/2010

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdencia e taxas de gestão e outras 50.608                     51.895                       

Recuperações de sinistros e comissões 1.109                       242                            

Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 1.234                       1.219                         

Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões (34.651)                   (38.010)                      

Repasses de prêmios por cessão de riscos (1.910)                     (1.849)                        

Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros (6)                            (10)                             

Pagamentos de despesas e obrigações (10.276)                   (11.944)                      

Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (237)                        (249)                           

Recebimentos de Juros e Dividendos 176                          126                            

Constituição de Depósitos Judiciais (540)                        (1.064)                        

Resgates de Depósitos Judiciais 331                          303                            

Pagamentos de Participações nos Resultados (200)                        (193)                           

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 5.638                       466                            

Impostos e Contribuições Pagos: (3.094)                     (2.445)                        

Juros Pagos (1.058)                     (515)                           

Investimentos financeiros:

Aplicações (10.242)                   (12.551)                      

Vendas e resgates 10.242                     10.883                       

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 1.486                       (4.162)                        

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:

Investimentos 0 (6)                               

Imobilizado (146)                        (110)                           

Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:

Investimentos 15                            4                                

Imobilizado 10                            0

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (121)                        (112)                           

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aquisição de Empréstimos 8.606                       9.818                         

Pagamento de Empréstimos (exceto juros) (8.598)                     (5.180)                        

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento 8                              4.638                         

Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.373                       364                            

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 1.174                       1.181                         

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 2.547                       1.545                         

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 63                            (18)                             



NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 
30/06/2011, RELATIVAS AO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 30/06/2011  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)      
  
NOTA Nº 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
  
A Companhia de Seguros Previdência Sul atua no mercado brasileiro de seguros há mais de 105 anos, tendo 
sido fundada em 1º de agosto de 1906, cuja atividade securitária está direcionada, atualmente, para operações 
junto aos seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais, rendas por incapacidade e por internação hospitalar). 
 
A Companhia está autorizada pela SUSEP a operar em todo o País, tendo sucursal nos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará, tendo 

a sua casa matriz situada em Porto Alegre – RS. 

A visão da Companhia é ser referência em seguros de pessoas, atendendo todas as camadas sociais. 
 
A missão é proteger pessoas e garantir sua segurança com produtos e serviços de qualidade, de forma ética e 
eficaz, buscando resultados econômicos e financeiros. 
 
Os valores que balizam o processo decisório e o seu comportamento no cumprimento de sua missão são: 
  

1. Tradição; 

2. Comprometimento; 

3. Solidez; 

4. Respeito aos colaboradores; e 

5. Excelência em seguros de pessoas. 
 
 
NOTA Nº 2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a  
seguir:  
       
2.1 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e estão sendo 
apresentadas segundo critérios estabelecidos pela Circular nº 424/2011. 
         
2.2 – RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS  
 
Os prêmios de Seguros, deduzidas as cessões de co-seguro e resseguro, são apropriados ao resultado quando 
da emissão das respectivas apólices ou faturas e diferidos para apropriação, no decorrer do prazo de vigência 
das apólices, por meio da constituição da Provisão de Prêmios não Ganhos. Os respectivos custos de aquisição 
são diferidos e apropriados ao resultado, no decorrer do prazo de vigência dos seguros.   
      
2.3 - ATIVOS FINANCEIROS  
           
A Companhia classificou os seus títulos na Categoria Títulos para negociação.  
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. 
As compras e vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os 
custos da transação são debitados à demonstração do resultado. 
A Companhia avalia periodicamente se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros esta deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos está deteriorado e os prejuízos de impairment são 
incorridos somente se há evidência objetiva de  impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos 
após o reconhecimento inicial dos ativos e aquele evento de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro que possa ser estimado de maneira confiável. 



Os critérios utilizados pela Companhia para identificar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 
incluem: 
a) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; 
b) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; 
c) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeiras; e 
d) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras. 
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos 
a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos. O que requer divulgação das mensurações do 
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: 
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos. 
Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou outra metodologia para 
precificação do ativo com base em dados de mercado e quando esses dados são observados no mercado 
aberto. 
Nível 3: ativo que não seja com base em dados observáveis do mercado e a Companhia utiliza premissas 
internas para a determinação de sua metodologia e classificação. 
A companhia utiliza como política de gestão de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros 
disponíveis no mercado financeiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta 
liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente de gestão de risco de liquidez.  
Na nota 10 encontra-se a composição das aplicações financeiras, as quais foram classificadas no Nível 2. 
 
2.4 – IMPAIRMENT DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS 
 
Os valores dos ativos não financeiros são revistos periodicamente para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor 
recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. 
Uma perda de valor é revertida caso tenha ocorrido uma mudança nas estimativas utilizadas para determinar o 
valor recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável somente é revertida na condição em que o valor 
do bem não exceda o valor contábil que tenha sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a 
perda do valor não tivesse sido reconhecida. 
 
2.5 – AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS   
 
Os demais ativos são demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e variações monetárias auferidas e, 
quando aplicável, o efeito desses ativos para o valor de mercado ou de realização.  
Os demais passivos são demonstrados por valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. 
A Companhia constitui provisão para riscos de créditos sobre os prêmios a receber para 100% dos prêmios 
vencidos a mais de 60 dias considerando a totalidade dos valores a receber de um mesmo devedor.  
        
2.6 – PROVISÕES 
 
A Administração da Companhia constitui provisões baseadas na opinião de seus assessores jurídicos internos e 
externos, e considera os valores provisionados na rubrica “Provisões Judiciais” no passivo não circulante, são 
suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões judiciais.  
As provisões são reconhecidas quando a Cia tem uma obrigação presente como resultado de eventos passados; 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança 
As provisões são mensuradas pelo valor presente que devem ser necessários para liquidar a obrigação. 
As Provisões para o Imposto de Renda e Contribuição Social estão constituídas de acordo com a legislação 
vigente.  
               
2.7 – IMOBILIZADO 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico deduzido da depreciação acumulada. 
Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item 
e que o custo do item possam ser mensurados com segurança. 
As depreciações foram calculadas pelo método linear com base em taxas que levam em consideração o prazo 
vida útil-econômica dos bens, como segue: 



Edificações: 25 anos 
Móveis, Maquinas e Utensílios: 10 anos 
Equipamentos: 10 anos 
Veículos: 05 anos 
Equipamentos de Informática: 05 anos 
               
2.8 – ATIVO DIFERIDO 
 
Os valores registrados no Ativo Diferido referem-se a aquisições de Software  
A amortização é efetuada à taxa de 10% ao ano.  
 
2.9 - ATIVO INTANGIVEL 
 
Os gastos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos serão amortizados usando-se o método 
linear ao longo de suas vidas úteis estimadas, a medida que entrarem em operação. 
 
2.10 – ARRENDAMENTOS 
 
A Companhia arrenda bens do Imobilizado. 
Os contratos de arrendamento mercantil são classificados como arrendamento financeiro uma vez que a 
Companhia detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. 
O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiro é depreciado durante a vida útil do ativo. 
 
2.11 - CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES  
 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for 
devido no período de até um ano e classificados como passivo não circulante se devido para um período 
superior a um ano. 
 
2.12 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 
Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total 
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua 
recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de 
êxito é provável são divulgados em notas explicativas, quando aplicável. 
Os passivos contingentes são constituídos levando em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento de nossos Tribunais. 
 
2.13 - Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test) 
 
Conforme requerido pelo IFRS 4, em cada data de balanço a Seguradora elabora o teste de adequação dos 
passivos para todos os contratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se 
como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de seguro permitidos segundo o IFRS 4, deduzidos 
dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos contratos de seguros, em conformidade com as normas 
específicas. Para esse teste, a Seguradora elaborou uma metodologia que considera a sua melhor estimativa de 
todos os fluxos de caixa futuros, que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, 
utilizando-se premissas correntes para o teste. Para determinação das estimativas dos fluxos de caixas futuros, 
os contratos são agrupados em função de similaridades (ou características de risco similares), e 
consequentemente, como os respectivos riscos de seguro são gerenciados pela Administração. Os fluxos de 
caixa são trazidos a valor presente, a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. 
Caso seja identificada qualquer deficiência no teste em referência, a Seguradora registra a perda imediatamente 
como uma despesa no resultado do período, primeiramente reduzindo os custos de aquisição (Deferred 
Acquisition Cost – DAC), ou outros ativos intangíveis, e posteriormente constituindo provisões adicionais aos 
passivos de seguro já registrados na data do teste. Qualquer ativo intangível, como por exemplo DAC, que tenha 
sido baixado como resultado deste teste não é subsequentemente restabelecido pela Seguradora em 
circunstâncias onde o teste demonstre resultados favoráveis. 
Para os ramos de risco decorrido, a Companhia leva em consideração os prêmios ganhos observados, para 
efetuar a melhor estimativa de receita de prêmios no período subsequente à data-base de cálculo. 



Os resultados e as conclusões em relação aos testes realizados na data base de 30/06/2011 estão expostos na 
tabela específica denominada “Resultados Obtidos nos fluxos de 30/06/2011” (Nota n°6). 
 

NOTA Nº 3 - PROVISÕES PARA PASSIVOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE SEGUROS  

Movimentação dos passivos de seguros 

As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas 
são documentados através de Notas Técnicas Atuariais (NTA), ou previstos nas Avaliações Atuariais anuais, as 
quais são elaboradas de acordo com a Circular SUSEP nº 272 de 22/10/2004, pelo Atuário Responsável Técnico 
da Seguradora. 

O CNSP, através da Resolução nº 162 de 26/12/2006, alterada pelas Resoluções 181/2007, 195/2008 e 
204/2009, estabelece as regras para constituição de provisões técnicas das Seguradoras, as quais são 
calculadas pelo Atuário Responsável Técnico, em conformidade com a Resolução CNSP nº 135/2005, e 
fiscalizadas de forma continua pela SUSEP. 

As principais definições aplicáveis aos ramos de seguros pela Companhia são as seguintes: 

Seguros de Pessoas de modo geral 

(i) A provisão de prêmios não ganhos - PPNG é calculada com base nos prêmios emitidos, e tem por 

objetivo provisionar a parcela dos mesmos, correspondente ao período de risco a decorrer, contado a 

partir da data-base de cálculo. Seu objetivo é dar cobertura aos sinistros a ocorrer, referentes aos riscos 

vigentes na data base de cálculo. Esta provisão é complementada pela provisão complementar de 

prêmios para riscos vigentes e emitidos – PCP. 

 

(ii) A provisão de prêmios não ganhos de riscos vigentes, mas não emitidos - PPNG-RVNE tem como 

objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos, referentes aos riscos assumidos pela seguradora, 

cujas vigências já se iniciaram e que estão pendentes do processo de emissão, conforme metodologia 

prevista em NTA. 

 
(iii) A provisão de sinistros a liquidar - PSL é constituída com vistas à garantia dos valores de sinistros a 

pagar. Seu saldo corresponderá, na data do cálculo, ao total devido de sinistros avisados e ainda não 

indenizados, considerando despesas relacionadas, deduzida a parcela relativa à recuperação de 

cosseguro e/ou resseguro, caso houver, inclusive aqueles referentes às demandas judiciais. 

 

(iv) A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR é constituída para atender à demanda de 

sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram avisados à seguradora. A consistência do valor 

provisionado é mensurada anualmente, por meio de técnicas estatísticas e atuariais que observam o 

comportamento histórico entre as datas de ocorrência dos sinistros e os respectivos avisos, mediante a 

respectiva Avaliação Atuarial. 

As tabelas a seguir apresentam a movimentação dos saldos destes passivos para o exercício de 2010 e para o 
primeiro semestre de 2011, encerrado em 30/06/2011: 
 
Pessoas Coletivo: movimentação das provisões 

Por R$ 1,00 

Competências PPNG* PSL IBNR 

Saldo em 01/01/2010 4.160.570,94 9.503.408,82 13.019.126,32 

Constituições 7.152.004,99 53.720.965,86 665.811,71 

Reversões 7.128.659,63 51.692.438,05 - 

Saldo em 31/12/2010 4.183.916,30 11.531.936,63 13.684.938,03 

Constituições 4.273.210,40 27.505.525,74 1.907.344,58 

Reversões 3.909.806,82 28.302.491,10 776.554,87 

Saldo em 30/06/2011 4.547.319,88 10.734.971,27 14.815.727,74 

*PPNG+PCP+RVNE 



 

Pessoas Coletivo: variação das provisões técnicas  
Por R$ 1,00 

Provisão 31/12/2010 30/06/2011 

PPNG* 23.345,36 363.403,58 

PSL 2.028.527,81 -796.965,36 

IBNR 665.811,71 1.130.789,71 

*PPNG+PCP+RVNE 

Pessoas Individual: movimentação das provisões técnicas  
Por R$ 1,00 

Competências PRNE* POR PBAR IBNR 

Saldo em 01/01/2010 18.064,33 - - 16.866,40 

Constituições 72.169,30 31.005,50 - 3.629,88 

Reversões 73.150,97 - - 20,29 

Saldo em 31/12/2010 17.082,66 31.005,50 - 20.475,99 

Constituições 43.562,59 - - - 

Reversões 42.418,80 22.145,79 - 9.537,11 

Saldo em 30/06/2011 18.226,45 8.859,71 - 10.938,88 

*PRNE+RVNR+PCP 

Pessoas Individual: variação das provisões técnicas  
Por R$ 1,00 

Provisão 31/12/2010 30/06/2011 

PRNE* -981,67 1.143,79 

POR 31.005,50 -22.145,79 

PBAR - - 

IBNR 3.609,59 -9.537,11 

*PRNE+RVNR+PCP 

   
      
   
 
 
NOTA Nº 4 – GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO  

Apresentam-se abaixo as principais práticas adotadas pela Seguradora visando ao controle e à minimização dos 
riscos. 

4.1 - Risco de Mercado 

O risco de mercado é definido como a probabilidade de perda advinda de flutuações nos preços de ativos 
financeiros decorrentes de alterações inesperadas em fatores como taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de 
inflação, bem como de mudanças nas condições de liquidez de títulos ou mercados. 

A métrica de risco mais utilizada pelos agentes do mercado financeiro é o Value at Risk - VaR. 

A Previsul se utiliza dessa mesma métrica para monitorar a exposição da carteira de investimentos a risco de 
mercado. Esse acompanhamento é realizado por Consultoria Especializada e monitorado pelo Comitê de 
Investimentos, o qual avalia o risco incorrido versus o retorno obtido, com vistas a dimensionar a alocação entre 
os diversos ativos de modo a obter o melhor retorno ajustado ao risco, tendo em vista as perspectivas 
macroeconômicas e de mercado. 

Em Junho/2011, a carteira da Previsul apresentava uma baixíssima exposição ao risco de mercado, uma vez 
que 94,72% do patrimônio estavam alocados no mercado de ativos pós-fixados indexados ao fator de risco 
Selic/CDI. 
 
No quadro a seguir destacamos a distribuição das aplicações em CDBs junto às instituições financeiras, bem 
como a classificação destas junto as agências de crédito. 
 
                                                                                                                   



Ratings das Instituições Financeiras 

Instituições Financeiras   30 de junho   Rendimento   31 de dezembro Rendimento 
 

S&P Fitch Austin 

      de 2011   médio - % do  CDI   de 2010 médio - % do CDI 
 

      

Banco Mercantil do Brasil  S.A.   4.763 
 

106%   4.501 105,71% 
 

brBBB - - 

  
 

    
 

         
 

  
 

  

Banco Daycoval  S.A   1.736 
 

104,50%   1.570 103% 
 

brAA- A+(bra) - 

  
 

    
 

    
 

  
 

  
 

  

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 4.616 
 

100%   4.370 100% 
 

- - A+ 

  
 

    
 

    
 

  
 

  
 

  

Banco Industrial e Comercial  S.A 2.715 
 

102%   2.455 101% 
 

brAA A+(bra) A+ 

  
 

    
 

    
 

  
 

  
 

  

Paraná Banco  S.A.   680 
 

103%   640 103% 
 

brA- A- (bra) - 

  
 

    
 

    
 

  
 

  
 

  

Banco Santander (Brasil)  S.A.   2.122 
 

100%   2.122 100% 
 

brAAA AAA (bra) - 

  
 

    
 

    
 

  
 

  
 

  

Itaú Unibanco  S.A 
 

  673 
 

99%   673 99% 
 

brAAA AAA (bra) - 

      17.305       16.331   
 

      

 

4.2 - Risco de Crédito 

O risco de crédito pode ser definido como medida da perda potencial advinda da alteração da capacidade de 
pagamento de contrapartes, nos casos em que a Previsul é credora. Essa categoria também engloba vários tipos 
de riscos, como o de inadimplência, o de degradação, o de garantia, o soberano e o de concentração. 
 
A Resolução CMN nº. 3.308/06 estabelece critérios para o dimensionamento do grau de risco de crédito, assim 
como limites de alocação de recursos por segmento e por classe de risco. 
 
A Previsul adota política de baixo grau de exposição a risco de crédito, na medida em que opera, 
preponderantemente, com títulos de emissão do Governo Federal e de Instituições Financeiras classificados na 
referida Resolução como de baixo risco de crédito, na sua grande maioria. 

No caso dos títulos privados de crédito, o controle de risco é realizado com base em ratings elaborados por, no 
mínimo, uma Agência de Classificação de Risco de renome nacional ou internacional. 

4.3 - Riscos Operacionais e Legais – Sistema de Controles Internos 

Os riscos operacionais podem ser definidos como medidas das perdas potenciais advindas no caso dos 
sistemas, práticas e controles internos da Sociedade não serem capazes de resistir às falhas humanas, de 
processos ou de equipamentos.  

O risco legal, por sua vez, expressa a possibilidade de perda decorrente da violação de marco legal ou 
regulatório, inclusive de contrapartes (crimes de “colarinho branco” e de “lavagem” de dinheiro, por exemplo). 

Com vistas ao atendimento dos dispositivos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e 
buscando dar continuidade ao processo permanente de aprimoramento das suas práticas de controles internos e 
de governança consagrados, a Previsul vem executando Plano de Adequação com vistas ao constante 
aperfeiçoamento de seus sistemas de Controles Internos. 

 
4.4 – Riscos de Liquidez 
 
É o risco da Seguradora não dispor de recursos líquidos para honrar seus compromissos financeiros, em 
decorrência do descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e os pagamentos previstos.  
A previsão de fluxo de caixa é realizada na Companhia pelo Departamento Financeiro. Esse departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que tenha caixa suficiente para 
atender às necessidades operacionais. 
 



 
NOTA Nº 5 - GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Riscos de Seguro 
 
Análise Qualitativa 
 
Objetivos, políticas e processos de gestão de riscos 
 
A Seguradora atua junto ao mercado com produtos de seguros coletivos do segmento de pessoas, operando os 
ramos Vida em Grupo – VG-0993, Acidentes Pessoais Coletivos – APC-0982, Eventos Aleatórios – REA-0990 e 
Prestamista – 0977, com destaque para o ramo VG-0993 com aproximadamente 60% dos prêmios anuais 
arrecadados. Além destes, existe uma operação residual nos seguros individuais de Acidentes Pessoais – API-
0981 e de Vida Individual – VI-0991.  

O modelo de negócio da Companhia é visto como simples, onde seus produtos são constantemente avaliados e 
tem apresentado taxas de sinistralidade dentro dos padrões de mercado. No principal ramo de sua operação VG, 
a Seguradora trabalha basicamente com contratos de vigência anual, os quais apresentaram taxas de 
sinistralidade de 56,44% e 57,47%, respectivamente, para o ano de 2010 e 1º semestre/2011. 

As políticas de subscrição de riscos da Seguradora são definidas através de seu departamento técnico e 
diretoria. As áreas de aprovação e o departamento técnico são as responsáveis pelo monitoramento dos riscos 
de subscrição, onde um dos instrumentos é a utilização do resseguro, cuja estratégia atual é a retenção, pela 
Companhia, do limite de R$ 100mil, tendo contratos com o IRB-Brasil Re em parceria com a Transamérica 
Reinsurance. 

Atualmente a Seguradora opera com 3 contratos de resseguro, sendo o primeiro de Excedente de 
Responsabilidade nos ramos Vida em Grupo, Acidentes Pessoais – Coletivo e Individual, Prestamista e Vida 
Individual; o segundo contrato é de Excesso de Danos com cobertura para riscos de internação hospitalar nos 
ramos de Renda de Eventos Aleatórios e Acidentes Pessoais Coletivo; já o último contrato é de Excesso de 
Danos Catástrofe. 

Tendo em vista a adoção das políticas de subscrição que observam a capacidade econômica da Seguradora, 
bem como os limites técnicos e à política de resseguro adotada, a Seguradora possui, aproximadamente, 10% 
de participação dos segurados no contrato de resseguro de Excedente de Responsabilidade. 

Semestralmente, a Seguradora procede a análise de recuperabilidade dos passivos de resseguro, além de um 
acompanhamento desta mesma recuperabilidade feito mensalmente. Nas últimas análises efetuadas não se 
obteve nenhuma perda entre os valores previamente provisionados e os valores recuperados pelo ressegurados, 
tal fato pode ser justificado pelas políticas adotadas para escolha dos resseguradores. 

A Seguradora define risco de seguro como aquele transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade 
futura de que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento 
de sinistro. Presente a teoria da probabilidade para a precificação de seus prêmios, a Seguradora entende que o 
principal risco atinente aos seus contratos está presente nos sinistros avisados, em situações onde os 
pagamentos das indenizações resultantes desses eventos possam exceder ao valor contábil de seus passivos 
atuariais, situação esta que não se verificou nos últimos 12 meses.  

A aceitação de riscos pela Companhia é realizada em conformidade com sua capacidade econômica, 
considerando os limites técnicos estabelecidos para cada ramo de atuação, bem como em obediência à política 
de resseguro adotada para a assunção de responsabilidades. A gestão de riscos considera a similaridade dos 
riscos transferidos pelos seus contratos nos ramos em que opera, sendo que seus principais segmentos estão 
estruturados da seguinte forma: 

 Seguros de Pessoas - ramos coletivos, concentrando praticamente toda a operação. 

 Seguros de Pessoas – ramos individuais, com participação residual. 

A Companhia observa os aspectos de treinamento de seus funcionários na área de controles internos, e, em 
relação à sua estrutura de produção, procura monitorar a qualidade dos negócios propostos pelos corretores e 
escritórios regionais, a fim de avaliar e melhorar o seu desempenho.   

Análise Quantitativa 
 



Sobre os produtos: 
 

a) Seguros de Pessoas – coletivos 

A Companhia direciona sua operação nos seguros de pessoas coletivos, que oferecem principalmente as 
coberturas de morte qualquer causa e morte por acidente, concentradas nos ramos de Vida em Grupo-0993 e 
Acidentes Pessoais-0982, operando também com ênfase no ramo Rendas de Eventos Aleatórios-0990. Já em 
menor escala opera com o Prestamista-0977, Seguro Educacional-0980, Desemprego/Perda de Renda-0987, 
Doenças Graves/Terminal-0984 e Auxílio Funeral-0929, os quais concentram pequena fatia frente aos 
anteriores, onde todos estes ramos estão estruturados no modelo tradicional com característica mutualista. 
 
b) Seguros de Pessoas – individuais 

Atualmente a Companhia possui operação nos ramos de Acidentes Pessoais Individual-0981 e 1381, Vida 
Individual-0991 e 1391, onde concentrou aproximadamente 0,2% do total de arrecadação dos últimos 12 meses, 
o que demonstra ser uma operação residual. 
 
Análise Quantitativa 
 
Concentração de Risco e Análise de sensibilidade  

Em uma abordagem quantitativa segregada, os seguros de pessoas coletivos responderam por 99,8% e 99,9% 
dos prêmios retidos pela Seguradora respectivamente em 2010 e no primeiro semestre de 2011, com 62,8% 
somente no VG-0993. A carteira de seguros de pessoas da Companhia conta com aproximadamente 400mil 
contratos em vigor. Para fins de divulgar o parâmetro financeiro, em 2010 a Seguradora arrecadou R$ 98,7 
milhões de prêmios retidos, excetuado o ramo DPVAT e a retrocessão, que não fazem parte desta análise, e no 
1º semestre/2011 contabilizou R$ 49 milhões neste parâmetro.  

Os valores dos prêmios retidos em 2010 e no 1º sem/2011 estão assim compostos: 
  Por R$ 1,00 

Ramos 
Prêmios Retidos 

ano 2010 
% partic.  

Prêmios Retidos 
jan a jun2011 

% partic.  

Prestamista - 0977 917.145 0,93% 454.505 0,93% 

Educacional - 0980 - - 1.033.289 2,11% 

APC - 0982 18.784.629 19,03% 8.796.046 17,95% 

Perda de Renda - 0987 - - 4.616.443 6,74% 

REA - 0990 16.783.910 17,00% 3.304.081 9,42% 

VG - 0993 61.999.317 62,82% 30.669.925 62,59% 

Demais Ramos 215.185 0,22% 128.176 0,26% 

Total 98.700.186 100,00% 49.002.465 100,00% 

* Em função da nova classificação dos ramos, de acordo com a Circular SUSEP 395/2009, alguns riscos contabilizados em 
2010 no ramo 0990 passaram a ser contabilizados no ramo 0987. 
* Em 2011, a Cia iniciou a operação no ramo 0980. 

A concentração dos riscos em vigor pelas U.F. estão assim distribuídas: 
                                 Por R$ 1,00 

Estados 

Ano de 2010 1º sem/2011 

Prêmios 
Retidos 

Sinistros 
Retidos 

Prêmios (-) 
Sinistros 

Prêmios 
Retidos 

Sinistros 
Retidos 

Prêmios (-) 
Sinistros 

Ceará 20.416 0,00 20.416 34.712 0,00 34.712 

Bahia 920.315 (186.083) 734.232 467.525 (214.165) 253.360 

Distrito Federal 2.652.021 (778.218) 1.873.803 1.339.316 (477.257) 862.059 

Minas Gerais 2.379.419 (840.853) 1.538.566 1.190.805 (654.103) 536.702 

Rio de Janeiro 10.588.775 (5.631.111) 4.957.664 4.881.907 (2.535.904) 2.346.003 

São Paulo 16.465.916 (8.001.215) 8.464.701 8.197.406 (4.210.783) 3.986.623 

Paraná 22.112.671 (13.261.798) 8.850.873 11.238.772 (7.616.375) 3.622.397 

Santa Catarina 1.803.682 (358.290) 1.445.392 974.540 (454.292) 520.248 

Rio Grande Sul 41.756.971 (16.722.817) 25.034.154 20.677.482 (7.509.442) 13.168.040 

Total 98.700.186 (45.780.385) 52.919.801 49.002.465 (23.672.321) 25.330.144 

 



Diante dos números apresentados, denota-se que o Estado do RS em 2010 concentrou 42% da arrecadação, 
seguido do Paraná com 22%, sendo, aliás, o Estado que vem demonstrando o maior crescimento desde 2009. 
RS e PR juntos representaram aproximadamente 64,71% da arrecadação da seguradora em 2010 e 65,13% em 
2011, até 30 de junho. 
A Seguradora utiliza as seguintes premissas atuariais para seus planos de seguros coletivos: 

- Base de dados composta por informações referentes a um período concernente com as apólices com riscos em 
vigor; 
- Utilização de Tábuas Biométricas aprovadas pela legislação, nas coberturas de morte não acidental; e 
- Observação da sinistralidade estatística e avaliação atuarial do seu equilíbrio. 

Os seguros do segmento de pessoas coletivo puderam ser testados em relação ao parâmetro sinistralidade, pois 
este é um indicador relevante e que poderia causar impacto nos resultados do TAP da Companhia, mesmo que 
tais parâmetros financeiros não apresentem reflexos relacionados a taxas de juros, índices de conversibilidade, 
inflação e excedente financeiro. 

Para efeito de teste de sensibilidade, considerando os cenários apresentados pela Seguradora, onde a 
sinistralidade sofreu incremento de cerca de 5% de 2009 para 2010, foi utilizado agravo de 10% na premissa 
atuarial de despesas com sinistros, gerando uma taxa agravada de 53,67%, conforme a tabela abaixo:  

Pessoas - Coletivo – Parâmetros de mortalidade/sinistralidade 

Pessoas - Coletivo 
Sinistralidade 

31/12/2010 
Sinistralidade 

30/06/2011 

Taxa ocorrida 46,34% 48,79% 

Taxa agravada 50,98% 53,67% 

Aplicando-se esta taxa agravada sobre os fluxos de sinistros do TAP da Seguradora, pode-se verificar os 
reflexos nos resultados do teste, diante deste parâmetro estimado de sensibilidade: 

GRUPOS VP - Fluxos de 
Caixa 

Provisões Técnicas 
em 30/06/2011 

DCD e/ou Ativos 
Intangíveis 

TAP - Provisão à 
Constituir 

Seguros Coletivos 14.843.301,45 30.122.351,78 1.042.743,03 -x- 

Seguro Individuais (223.518,94) 28.532,93 2.900,57 -x- 

 

Como conclusão do teste de sensibilidade realizado, o valor presente dos fluxos de caixa futuros - VP dos 
Seguros Coletivos aumentou R$ 9,7 milhões em relação às projeções normais, entretanto, conforme o quadro 
acima, mesmo que ocorresse tal situação não seria necessário se estabelecer provisionamento complementar 
de TAP, uma vez que as provisões constituídas permanecem suficientes para tal parâmetro.  

Com o intuito de se observar o resultado no grupo de Seguros Individuais, se projetou este reflexo aplicando os 
mesmos parâmetros utilizados para os coletivos, tendo em vista o perfil ínfimo de risco concentrado, entretanto, 
da mesma forma, não gerou nenhum reflexo em relação à provisionamento complementar. 
 
Tabelas de desenvolvimento de sinistro (bruto e líquido de resseguro)  

 
Comportamento da provisão de sinistros em anos posteriores aos anos de constituição 

A tabela abaixo mostra a movimentação das provisões para sinistros da Seguradora, denominada de tábua de 

desenvolvimento de sinistros: 

Pessoas – Coletivo (bruto) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Por R$ 1,00 

Período 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 

saldo anterior 5.046.468,82 6.063.419,53 8.428.225,30 7.865.071,16 6.785.035,37 7.731.614,50 

       

retidos 7.097.318,69 10.261.594,80 6.372.683,38 3.997.189,28 7.094.235,57 3.082.578,51 

exercício atual 5.987.757,54 7.975.469,71 4.191.591,20 2.288.852,83 5.015.421,17 2.367.256,38 

exercícios anteriores 1.109.561,15 2.286.125,09 2.181.092,18 1.708.336,45 2.078.814,40 715.322,13 

pagamentos 6.080.367,98 7.896.789,03 6.935.837,52 5.077.225,07 6.147.656,44 3.976.872,86 

exercício atual 5.141.400,18 6.335.677,61 5.148.470,91 3.304.696,42 4.167.783,72 3.217.139,82 

exercícios anteriores 938.967,80 1.561.111,42 1.787.366,61 1.772.528,65 1.979.872,72 759.733,04 

       

saldo final 6.063.419,53 8.428.225,30 7.865.071,16 6.785.035,37 7.731.614,50 6.837.320,15 

 

Pessoas – Coletivo (líquido) 
                                                                                                                             Por R$ 1,00 

Período 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 

saldo anterior 4.085.405,65 5.098.544,00 6.087.152,50 6.134.503,89 6.146.080,39 6.994.607,03 

       

retidos 6.869.671,83 8.220.700,80 6.235.327,97 4.951.515,16 6.509.940,81 2.744.804,37 

exercício atual 5.870.238,32 7.164.578,18 3.832.334,72 2.238.985,99 4.676.300,03 1.922.406,14 

exercícios anteriores 999.433,51 1.056.122,62 2.402.993,25 2.712.529,17 1.833.640,78 822.398,23 

pagamentos 5.856.533,48 7.232.092,30 6.187.976,58 4.939.938,66 5.661.414,17 3.558.635,63 

exercício atual 4.941.343,89 6.026.189,22 4.629.787,85 3.277.948,23 3.947.973,02 2.798.902,59 

exercícios anteriores 915.189,59 1.205.903,08 1.558.188,73 1.661.990,43 1.713.441,15 759.733,04 

       

saldo final 5.098.544,00 6.087.152,50 6.134.503,89 6.146.080,39 6.994.607,03 6.180.775,77 

 

(*) Não incluem as provisões do DPVAT e retrocessão. Os saldos de provisões são líquidos de ajustes de IBNER. 

A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos de sinistros. O objetivo dessa tabela é demonstrar a 

consistência da política de provisionamento de sinistros da Seguradora.  

Pessoas – Coletivo (pagamentos brutos de resseguros) 
Por R$ 1,00 

Período 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 

      
Provisão período anterior 7.422.207 11.974.867 11.322.400 10.142.364 12.268.944 

      Pagamentos 
     

Um ano mais tarde 3.197.718 3.876.722 1.785.490 1.607.686 2.241.350 
Dois anos mais tarde 431.521 694.292 363.810 321.861 

 
Três anos mais tarde 41.729 445.773 40.741 

  
Quatro anos mais tarde 70.948 148.934 

   
Cinco anos mais tarde 322.644 

    
 

 

NOTA Nº 6 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO - TAP 

Em consonância com o IFRS 4 e normativos SUSEP, foi elaborado o teste de adequação do passivo - TAP da 
Companhia, instituído pela Circular SUSEP n.º 410/2010, cuja abrangência está vinculada aos contratos dos 
planos de seguros com riscos em vigor na data base de 30/06/2011. 
O resultado do TAP, avaliado a valor presente na respectiva data base, tem como intuito constatar a 
necessidade ou não de proceder-se a garantias financeiras complementares às provisões constituídas, com 
vistas a garantir plenamente os riscos em vigor com estas operações, ou manter os seus saldos da forma como 
estão constituídos. Para a realização do TAP, a Seguradora agrupou os contratos de acordo com sua estrutura 
de planos, desconsiderando as operações do ramo DPVAT, e consolidou seus testes em 2 (dois) grupos, 
conforme abaixo: 



1. Pessoas – Coletivo: Ramos: Vida em Grupo–0993, Acidentes Pessoais-0982; Renda de Eventos 

Aleatórios-0990; Prestamista–0977; Auxílio Funeral-0929; Seguro Educacional-0980 e Desemprego/Perda 

de Renda-0987. 

2. Pessoas – Individual: Ramos: Acidentes Pessoais-0981 e 1381; Vida Individual-0991 e 1391, e Doenças 

Graves/Terminais-1384. 

Critérios técnicos utilizados nas projeções dos fluxos 

Para os agrupamentos identificados acima foram feitos até 10 (dez) fluxos de caixa, os quais estão estruturados 
em consonância com a Circular SUSEP 410/2010, seguindo a estrutura e premissas descritas logo a seguir: 

Período utilizado nas projeções: o prazo entre a data inicial (riscos vigentes na data base), e o final da 
vigência destes contratos (ou a data da sua renovação); 
Especificação de cada fluxo, definido no Artigo 7º da Circular mencionada:  

Receitas consideradas: 

Fluxo III: Estimativa de prêmios futuros para os casos de ramos que não estejam contidos na PPNG constituída 

na data base do teste; 

Fluxo X: Outras receitas diretamente relacionadas aos contratos, se for o caso. 

 

Despesas consideradas: 
Fluxo I: Sinistros a pagar de eventos já ocorridos, segregados por avisados e não avisados; 

Fluxo II: Sinistros a pagar de eventos ainda não ocorridos; 

Fluxo IV: Despesas administrativas futuras, relacionadas a riscos cujas vigências tenham se iniciado até a data 

base do TAP; 

Fluxo V: Despesas alocáveis relacionadas a sinistros; 

Fluxo VI: Despesas não alocáveis relacionadas a sinistros; 

Fluxo VII: Despesas de comercialização incidentes sobre as estimativas de receitas com prêmios futuros, 

constantes do Fluxo III, referentes a apólices vigentes, não considerando novas vendas; 

Fluxo VIII: Despesas com resgates, saldamentos, garantias e excedentes financeiros, se for o caso; 

Fluxo IX: Salvados e ressarcimentos, se for o caso; 

Fluxo X: Outras despesas não incluídas nos fluxos anteriores. 

Nos cálculos das estimativas correntes dos diversos fluxos de caixa, foram adotadas as seguintes premissas e 
bases técnicas:  

 Tábuas Biométricas: Para os fluxos II e III considerou-se as taxas de sinistralidades observadas nas 

respectivas carteiras, cujo período de abrangência foi adequado a cada situação. 

 Taxa de Juros e índice de preços: A taxa de juros livre de risco adotada neste trabalho foi a 

disponibilizada pela SUSEP ao mercado segurador, por meio de seu site, cuja aplicação na Seguradora foi 

realizada em consonância com o cupom do IPCA/IBGE, índice oficial de inflação do governo.  

 Custo de Aquisição Diferido (DAC) e Ativos Intangíveis: Os custos de comissionamento e angariação 

são diferidos e amortizados de acordo com a estimativa de permanência dos segurados nas apólices ou 

então de acordo com o prazo de vigência das apólices 

 Do valor presente obtido em cada fluxo de caixa realizado, abatidos os valores relacionados aos ativos 

intangíveis e custos de aquisição diferidos (DAC), respeitados os agrupamentos apresentados, foram 

subtraídos os saldos das provisões descritas no inciso I do artigo 10 da Circular SUSEP nº 410/2010, onde, 

em caso de resultado positivo em algum(uns) agrupamento(s), a Seguradora deve reconhecê-los da 

seguinte forma:  

a) Ajustar as provisões de IBNR, PSL e PBAR, conforme o caso, para as deficiências decorrentes das 

provisões de sinistros; 

b) Aumentar a provisão PIC ou PIP, para as deficiências decorrentes das demais provisões. 

 

Resultados Obtidos nos fluxos de 30/06/2011: 



GRUPOS VP - Fluxos 
de Caixa 

Provisões Técnicas 
em 30/06/2011 

DCD e/ou Ativos 
Intangíveis 

TAP - Provisão à 
Constituir 

Seguros Coletivos 5.120.110,50 30.122.351,78 1.042.743,03 -x- 

Seguro Individuais (223.518,94) 28.532,93 2.900,57 -x- 

Como conclusão dos testes realizados não foi encontrada insuficiência nos agrupamentos analisados na data 
base de 30/06/2011, onde as provisões constituídas mostraram-se suficientes ao passivo calculado. 

NOTA Nº 7 - APLICAÇÃO INICIAL DO CPC 43 
 
Divulgação das tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos principais produtos, percentuais de 
despesa de comercialização. 
Os principais produtos da Seguradora, os quais são responsáveis por aproximadamente 94% da arrecadação 
total, são os ramos VG-0993, APC-0982 e REA-0990, conforme já divulgado, os quais, exatamente por serem 
coletivos, não guardam uma taxa de carregamento fixa e, da mesma forma, não mantém um percentual fixo para 
despesas de comercialização, pois tais parâmetros são aderentes às condições de cada grupo segurado e 
respectivo estipulante. Na estrutura de custeio destes planos, pelas suas características, não são consideradas 
taxas de juros, pois os mesmos são precificados com base na observação de sua sinistralidade histórica, 
entretanto, no caso do Ramo VG-0993, a precificação considera como referência mínima as taxas da Tábua de 
mortalidade AT-1983M. 
 
 
NOTA Nº 8 - TABELA DE DESENVOLVIMENTO EM RELAÇÃO À PROVISÃO DE SINISTROS JUDICIAIS:   
Por R$ 1,00 

  30/06/2011 2010 

  Total Resseguros Total Resseguros 

1)Saldo do início do período 4.063.084,07 848.248,52 4.063.084,07 848.248,52 

2)Total pago no período 3.249.114,49 798.337,91 3.249.114,49 798.337,91 

3)Total provisionado até o fecham. exercício anterior - ações pagas no período 522.153,44 69.698,12 522.153,44 69.698,12 

4)Quantidade de ações pagas no período 74 -x- 74 -x- 

5)Novas constituições no período 4.001.302,35 844.720,77 4.001.302,35 844.720,77 

6)Quantidade de ações referente a novas constituições no período 144 -x- 144   
7)Novas constituições referente a citações do exercício base do quest. 
trimestral 591.090,30 70.197,97 591.090,30 70.197,97 

8)Novas constituições referentes a citações do exercício anterior 465.608,87 3.658,46 465.608,87 3.658,46 

9)Novas constituições referentes a citações do exercício que precede ao 
anterior 326.746,39 -x- 326.746,39 -x- 

10)Novas constituições referentes a citações do exercício N-3 e anteriores 2.617.856,79 770.864,34 2.617.856,79 770.864,34 

11)Baixa da provisão por êxito 510.984,90 35.940,52 510.984,90 35.940,52 

12)Baixa da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades 370.041,16 152.050,74 370.041,16 152.050,74 

13) Alteração da provisão por atualização monetária e Juros 226.669,63 79.848,66 226.669,63 79.848,66 

14) Saldo final do período (passivo total no exercício atual) 4.160.915,50 786.488,78 4.160.915,50 786.488,78 

 
 

 
NOTA Nº 9 - PRÊMIOS A RECEBER 
 
Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta e as operações de retrocessão. A Companhia 
não efetua parcelamento de prêmios a receber. 
 
9.1 – Prêmios a Receber por Ramo 
 
A seguir, a abertura dos prêmios a receber por ramos nas datas indicadas: 
 



PRÊMIOS A RECEBER  

RAMOS 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 

Acidentes Pessoais - Individual 6 6 9 

Acidentes Pessoais - Coletivo 1.320 937 861 

Desemprego/Perda de Renda 1.743 0 0 

Renda de Eventos Aleatórios 963 1.759 1.933 

Vida Individual 2 2 5 

Vida em Grupo 4.060 4.024 4.488 

Outros 196 256 2 

TOTAL 8.290 6.984 7.298 
 
9.2 – Prêmios a Receber por Vencimento 
 
Os prêmios a receber por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estão distribuídos da seguinte forma: 

    AGING - PRÊMIOS A RECEBER 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 

VENCIDOS ENTRE 01 E 30 DIAS 1.909 521 393 

VENCIDOS ENTRE 31 E 365 
DIAS 243 308 314 

VENCIDOS ACIMA DE 365 DIAS 2.050 2.024 1.970 

A VENCER ENTRE 01 E 30 DIAS 2.090 1.887 1.668 

A VENCER ENTRE 31 E 60 DIAS 1.483 1.982 2.684 

A VENCER ENTRE 61 E 120 DIAS 515 262 269 

TOTAL 8.290 6.984 7.298 

    REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL (2.541) (2.568) (2.492) 
 
NOTA Nº 10 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS     
  
As aplicações financeiras, classificadas na categoria títulos para negociação, estão assim compostas: 
 
 

 
30/06/2011 31/12/2010 

Títulos Publicos Federais - LFT (i)            7.646             7.246  

Certificados de Depósitos Bancários - CDB (ii)          18.224           17.250  

Fundos de Investimento (iii)          23.979           21.314  

Debêntures (iv)            1.081             1.081  

Outras Aplicações (v) 
               

135  
               

131  

Redução ao Valor Recuperável (vi)        (1.081) 0 

TOTAL APLICAÇÕES          49.984           47.022  
    
(i)   Referem-se a Letras Financeiras do Tesouro - LFT 
(ii) Referem-se a títulos pós-fixados, indexados à taxa diária de juros dos certificados de depósitos 
interbancários, nas instituições financeiras citadas na Nota n° 4.1. 
(iii) Referem-se a 03 Fundos de Investimentos constituídos exclusivamente para receber os recursos das 
Provisões Técnicas do Seguro DPVAT. São eles: Bradesco Fundo de Investimentos Renda Fixa das Provisões 
Técnicas dos Consórcios do Seguro DPVAT; BB Fundo de Investimentos Renda Fixa das Provisões Técnicas 



dos Consórcios do Seguro DPVAT e Itaú Fundo de Investimentos Renda Fixa das Provisões Técnicas dos 
Consórcios do Seguro DPVAT. 
(iv) Referem-se a Debêntures da Ulbra Recebíveis S/A. 
(v)  O grupo de outras aplicações no ativo circulante (35 em junho/2011 e 34 em 2010) é composto de fundos 
retidos vinculados ao IRB – Brasil Resseguros S/A e o valor registrado no ativo não circulante (100 em 
junho/2011 e 97 em 2010) é composto do CRMS – Consórcio para Regularização do Mercado Segurador. 
(vi) Foi constituída provisão integral sobre as Debêntures tendo em vista inadimplência quanto aos pagamentos 
dos rendimentos e principal e suspensão de seu registro junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 
 
 
NOTA Nº 11 - COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS 
     
Como garantia das Provisões Técnicas das Operações de Seguros, encontram-se vinculados à SUSEP, em 
30/06/2011, os seguintes bens integrantes do Ativo:  

   

DESCRIÇÃO 

POSIÇÃO EM 30.06.2011 POSIÇÃO EM 31.12.2010 

VALOR  VALOR  

LFT - Letras Financeiras do Tesouro                                       7.644                                        7.241  

CDB - Certificados de Depósitos Bancários                                     18.224                                      17.249  

Quotas de Fundo de Investimento - DPVAT                                     23.979                                      21.314  

Imóveis (líquidos de depreciação)                                       2.234                                        2.119  

Total oferecido em cobertura de reservas                                     52.081                                      47.923  

  
 

  

Total a ser coberto                                     51.889                                      47.648  

   NOTA Nº 12 – CUSTOS DE AQUISIÇÃO  
     
As comissões e os outros custos de aquisição são diferidos e amortizados de acordo com o prazo de vigência 
das apólices ou com a estimativa de permanência dos segurados e são refletidos no saldo da conta “Custos de 
Aquisição diferido”. 
Os custos de aquisição diferidos existentes em 31/12/2010, no valor de R$ 1.107 foram acrescidas em R$ 1.249 
e tiveram reversões de R$ 1.311 ao longo do período, perfazendo um saldo em 30/06/2011 de R$ 1.045 
conforme abaixo:  
        

0977 - Prestamista                        24  

0981/1381 - Acidentes Pessoais - Individual                           3  

0982 - Acidentes Pessoais - Coletivo                      183  

0990 - Renda de Eventos Aleatórios                        55  

0993 - Vida em Grupo                      779  

Outros                           1  

Total                  1.045  
    
NOTA Nº 13 - CAPITAL SOCIAL  
          
O Capital Social, subscrito e realizado, está representado por 998.893.545 ações sendo, 870.388.348 ações 
Ordinárias Nominativas e 128.505.197 ações Preferenciais Nominativas, sem valor nominal, pertencentes a 
acionistas residentes no país, conforme segue: 
 
 
 
 
 



            Ações ON               Ações PN 

Acionista Quantidade  Participação Quantidade Participação 

APLUB – Associação dos Profissionais Liberais 
Universitários do Brasil 

 
444.274.387 

    
   51,043% 

       
        0 

 
0 

Consulfac Administradora e Participações Societárias 
Ltda. 

 
425.690.882 

    
   48,908% 

 
128.505.197 

 
100,00% 

Outros       423.079      0,049%          0 0 

Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações sociais e as ações preferenciais não terão direito a 
voto, porém confere a seus titulares o direito de prioridade no reembolso do capital, em caso de liquidação da 
sociedade, sem direito a prêmio. 
         
NOTA Nº 14 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 
 
Referem-se a valores recebidos de segurados e estipulantes como arrecadação de prêmios de  seguros. 
Em 30/06/2011 do total de R$ 1.885 de Depósitos de Terceiros, estão em processo de identificação o montante 
de R$ 390.  
Abaixo demonstramos o período de permanência dos valores nesta conta: 
 

                                 PREMIOS E EMOLUMENTOS 

                             RECEBIDOS

jun/11 dez/10 jun/11 dez/10

VALOR VALOR VALOR VALOR 

DE 01 A 30 DIAS 1.141 435 494 529

De 31 A 60 dias 21 7 5 5

De 61 A 120 dias 6 9 4 3

De 121 A 180 dias 16 5 3 3

De 181 A 365 dias 13 9 6 1

SUPERIOR A 365 dias 176 169 0 0

TOTAL 1.373 634 512 541

COBRANÇA ANTECIPADA 

DE PREMIOS

 
 
 
 
NOTA Nº 15 - INVESTIMENTOS   
         
O saldo de Investimentos de R$ 49.956 é composto conforme segue: 
 

INVESTIMENTOS jun/11 dez/10 

AÇÕES DO IRB - BRASIL RESSEGUROS 1.904 1.904 

SOCIEDADE GARAGE EXCELSIOR LTDA 405 405 

TERRENOS URBANOS 21.125 21.125 

OUTROS INVESTIMENTOS 26.522 448 

TOTAL 49.956 23.882 

        
 
NOTA N° 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO- P.L.A., MARGEM DE SOLVÊNCIA E CAPITAL MÍNIMO 
REQUERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO JUN/2011 DEZ/2010 

Patrimônio Líquido 41.257  44.086  

Participação em sociedades financeiras e não financeiras - nacionais 2.576  0  

Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro 4  28  

Ativos Intangíveis 19  0  

Imóveis de renda urbanos que excedam 8% do total do ativo 36.578  0  

Ativo diferido 203  251  

Patrimônio líquido ajustado  1.877  43.807  

   REQUERIMENTO DE CAPITAL JUN/2011 DEZ/2010 

Patrimônio Líquido Ajustado – PLA                        1.877  43.807 

Margem de Solvência – MS                      24.854  24.925 

Capital Base – CB                      15.000  15.000 

Capital Adicional de Subscrição – CAS                      24.782  25.049 

Capital Adicional Risco de Crédito                        1.999  0 

Capital Mínimo Requerido – CMR                      41.781  40.049 
 

O Patrimônio Líquido Ajustado – PLA teve seu desempenho afetado em janeiro/2011 em função da 

nova forma de apuração determinada pela Resolução CNSP º 222/2010. 

Foi apresentado Plano de Recuperação de Solvência à SUSEP, tendo por objetivo principal apresentar as 

ações que serão tomadas pela Companhia para retornar aos patamares de suficiência de seu Patrimônio 

Líquido Ajustado – PLA.  
 
NOTA Nº 17 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 
      
Os Títulos e Créditos a Receber estão demonstrados conforme abaixo: 
   
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO 

CRÉDITOS A RECEBER JUN/2011 DEZ/2010 

CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 26.089 

ALUGUÉIS A RECEBER 9 9 

DIVIDENDOS 163 162 

ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL 131 131 

TÍTULOS RESGATAVEIS 41 41 

VALORES A RECEBER - DIRETORES/FUNCIONÁRIOS/FORNECEDORES 178 160 

OUTROS CREDITOS 21 23 

TOTAL 543 26.615 

   
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS JUN/2011 DEZ/2010 

IMPOSTO DE RENDA 164 0 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 82 0 

COFINS 84 304 

PIS 6 0 

IOF 10 3 

PIS/COFINS/CSLL 1 0 

TOTAL 347 307 

 



   
ADIANTAMENTOS JUN/2011 DEZ/2010 

ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 519 455 

ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 46 16 

SALDOS BANCARIOS BLOQ. P/DECISÃO JUDICIAL 299 378 

TOTAL 864 849 

      

TOTAL TÍTULOS A RECEBER - CURTO PRAZO 1.754 27.771 

 

    

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO 

  CRÉDITOS A RECEBER JUN/2011 DEZ/2010 

CREDITO S/ A VENDA DE INVESTIMENTO 4.888 4.888 

OUTROS CREDITOS 58 66 

TOTAL 4.946 4.954 

      

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS JUN/2011 DEZ/2010 

DEPÓSITOS JUDICIAIS - SINISTROS 1.510 1.798 

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRIBUTOS 193 193 

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - ENCARGOS SOCIAIS 1.480 1.480 

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - BENEFÍCIOS 14 14 

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRABALHISTAS 358 288 

OUTROS DEPÓSITOS 35 44 

TOTAL 3.590 3.817 

      

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER JUN/2011 DEZ/2010 

CAUÇÃO ALUGUEL 3 0 

TOTAL 3 0 

 
      

TOTAL TÍTULOS A RECEBER - LONGO PRAZO 8.539 8.771 
 
 
 

 
     
NOTA Nº 18 - RAMOS DE ATUAÇÃO 
    
Os  Principais Ramos de Atuação da Companhia são:  
 
 

RAMOS PREMIO   GANHO       SINISTRALIDADE     COMERCIALIZAÇÃO 

  jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 

0993 – Vida em Grupo 30.579 31.833 64,99 53,47 21,63 20,97 

0981/0982 – Acidentes Pessoais 8.584 9.510 36,96 35,20 35,19 35,71 

0990 – Renda de Eventos Aleatórios 3.454 8.636 28,96 29,72 10,56 16,78 

0588/0589 - DPVAT 16.155 15.395 87,20 87,51 1,47 1,43 



 
 
NOTA Nº 19 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 
    
Detalhamento das Contas de Resultado:  
 
a)Sinistro Ocorridos: 
 

Sinistro Ocorridos jun/11 jun/10 

Sinistros Diretos (23.758) (23.178) 

Sinistros de Consórcios e Fundos (10.785) (9.722) 

Salvados e Ressarcimentos 1  6  

Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos Mas não 
Avisados (4.440) (4.311) 

Total (38.982) (37.205) 

 
 
b)Custos de Aquisição: 
 

Custos de Aquisição jun/11 jun/10 

Comissões (9.393) (8.557) 

Outras Despesas Comercialização (1.686) (2.396) 

Variação dos Custos de Aquisição Diferidos (61) (902) 

Total (11.140) (11.855) 

 
 
 
c) Despesas Administrativas: 
 

Despesas Administrativas jun/11 jun/10 

Administração (545) (439) 

Pessoal (5.068) (4.614) 

Serviços de Terceiros (1.462) (1.150) 

Localização e Funcionamento (2.310) (2.086) 

Publicidade e Propaganda (593) (599) 

Convênio DPVAT (900) (819) 

Despesas com multas (324) (120) 

Outras Despesas Administrativas (316) (272) 

Total (11.518) (10.099) 

 
d) Receitas Financeiras: 
 

Receitas Financeiras jun/11 jun/10 

Titulos Renda Fixa Privados 975  692  

Titulos Renda Fixa Publicos 403  1.253  

Titulos Renda Variavel 178  208  

Fundo Investimento Dpvat 1.224  0  

Depósitos Judiciais e Fiscais 18  49  

Outras Receitas Financeiras 87  96  

Total 2.885  2.298  

 
 
 
 



e) Despesas Financeiras: 
 
   

e) Despesas Financeira jun/11 jun/10 

Renda Fixa (24) (78) 

Operações de Seguros (1.225) (985) 

Redução valor recuperável de títulos (1.081) (3) 

Tributos (620) (51) 

Empréstimos e Financiamentos (1.675) (866) 

Imp. S/Operações Financeiras (185) (158) 

Outras Despesas Financeiras (75) (130) 

Total (4.885) (2.271) 

 
f) Receitas Patrimoniais: 
 

Receitas Patrimoniais jun/11 jun/10 

Imóveis de Renda 49  49  

Total 49  49  

 
g) Outras Receitas Operacionais: 
 

Outras Receitas Operacionais jun/11 jun/10 

Operações de Seguros 1  10  

Convênio DPVAT 1.044  960  

Total 1.045  970  

   h)Outras Despesas Operacionais 
 

Outras Despesas Operacionais jun/11 jun/10 

Desps c/Apólice e/ou Contratos 0  (20) 

Despesas com cobrança (189) (140) 

Administração de Apólices (3.840) (4.187) 

Redução valor recuperável  28  (24) 

Outras Desp.Operações Segs (662) (561) 

Convênio DPVAT (967) (915) 

Total (5.630) (5.847) 

  

 
 
 

i) Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes 
 

  

Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes jun/11 jun/10 

Lucro na alienação de.bens do ativo permanente 1  7  

Total  1  7  

 
NOTA Nº 20 – EMPRÉSTIMOS 
 
Os passivos originados de empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente ao valor justo, líquido 
de custos de transações incrementais diretamente atribuíveis à originação do passivo financeiro.  
O Saldo das Contas de Empréstimos Bancários, no montante de R$ 13.513 está demonstrado conforme abaixo: 
 
 
 



 
 

DATA VALOR CREDOR CONDIÇÕES PRAZO/FORMA SALDO 

EMPREST. FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO                  ATUAL 

24/03/2010 3.000 BANRISUL CDI + 0,45% a.m. 24 MESES/MENSAL 1.497 

07/07/2010 470 BANCO SANTANDER - BRASIL CDI+1,60% a.m. 12 MESES/MENSAL 44 

09/09/2010 500 BANCO MERCANTIL DO BRASIL CDI + 1,35% a.m. 10 MESES/MENSAL 55 

06/10/2010 2.090 BANCO SANTANDER - BRASIL CDI + 1,785% a.m. 24 MESES/MENSAL 1.534 

29/11/2010 183 BANCO  SANTANDER BRASIL CDI + 1,78% a.m. 24 MESES/MENSAL 139 

27/01/2011 2.500 BANRISUL CDI + 0,45% a.m. 24 MESES/MENSAL 2.118 

28/02/2011 300 BANCO SANTANDER - BRASIL CDI + 1,85% a.m. 24 MESES/MENSAL 263 

05/05/2011 1.200 BANCO DAYCOVAL CDI +1,10% a.m. 24 MESES/MENSAL 1.187 

03/06/2011 190 BANCO DO BRASIL CDI + 4,13% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 190 

30/06/2011 392 BANRISUL CDI + 1,00% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 392 

30/06/2011 1.999 BANCO MERCANTIL DO BRASIL CDI + 1,50% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 1.999 

30/06/2011 958 ITAU ANTIG.UNIBANCO 1,54% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 958 

30/06/2011 1.000 BANCO DAYCOVAL CDI + 1,50% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 1.000 

30/06/2011 1.579 BIC BANCO CDI + 0,70% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 1.579 

30/06/2011 500 BANCO MERCANTIL DO BRASIL 4,50% a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 500 

30/06/2011 58 BANCO  SANTANDER - BRASIL 5%a.m. DIÁRIO/ROTATIVO 58 

 
NOTA Nº 21 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
     
Imposto de Renda e Contribuição Social - Conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas que a Companhia 
apurou em cada Exercício:  
 

Discriminação                          Imposta de Renda         Contribuição Social 

 Jun/2011 Jun/2010 Jun/2011 jun/2010 

Alíquota Nominal -  24,27% -  15,00% 

Despesas não Dedutíveis -  9,25% -    2,63% 

Receitas não Tributáveis -  (6,24%) -   (3,30%) 

Alíquota Efetiva -  27,28% -   14,33% 

 
NOTA Nº 22 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 
 
A Companhia é parte em processos judiciais, envolvendo, principalmente, contingências fiscais, previdenciárias, 
trabalhistas e relacionadas a Sinistros como segue: 
 
Processos Fiscais e Trabalhistas:  

 
Possibilidade de perda 

Quantidade 
Ações 

Valor 
Provisionado 

Valor 
Demandado 

Provável 09 1.897 2.000 

Possível 03     14     14 

Remota 01     14     14 

Total 13 1.925 2.028 

Dos 13 processos Fiscais e Trabalhistas, 04 correspondem a processos Fiscais e 09 a processos Trabalhistas. 
   
 
 
 
 



 
 
Processos Relacionados a Sinistros:  

 
Possibilidade de perda 

Quantidade 
Ações 

Valor 
Provisionado 

Valor 
Demandado 

Provável  53    501    1.593 

Possível 173 2.257    4.979 

Remota  70    486    2.502 

Total 296 3.244    9.074 

      
Processos Relacionados a Sinistros DPVAT:  

 
Possibilidade de perda 

Quantidade 
Ações 

Valor 
Provisionado 

Valor 
Demandado 

Provável 2.337 14.690 29.468 

 
 
NOTA Nº 23 – SINISTROS JUDICIAIS 
 
De acordo com a Circular SUSEP nº 424/11, demonstramos a seguir o comportamento dos sinistros judiciais: 
 

  
por R$ 1,00 

  30/06/2011 31/12/2010 

Quantidade 29 26 

Valor de abertura 375.250,20 254.034,56 

Valor de pagamento 772.946,64 339.310,77 
Prazo médio pendente de pagamento 
(meses) 51 26 

 
 
Relacionado a Sinistros DPVAT: 
                                                                                    Por R$ 1,00 

Quantidade Valor de pagamento (R$) Valor de abertura (R$) 

378 4.090.041,85 4.043.630,64 

 

  
 Por R$ 1,00  

Faixa (anos) PSL Judicial Quantidade 

0 -1 7.325.067 1.245 

1 - 2 4.387.857 648 

2 - 3 2.318.705 338 

3 - 4 569.804 91 

4 - 5 72.015 12 

Acima de 5 17.251 3 

Total 14.690.699 2.337 

 
NOTA Nº 24 – OUTROS VALORES E BENS 
 
A conta outros valores e bens registrados no Ativo Circulante esta composta da seguinte forma: 
 

OUTROS VALORES E BENS jun/11 dez/10 

ALMOXARIFADO 361 287 

DIREITOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 563 563 

CONSORCIO 6 6 

TOTAL 930 856 



 
  
NOTA Nº 25 - CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 
A Companhia é titular de direitos de propriedade sobre terrenos localizados no município de Pinhais - PR, 
conforme instrumento particular de promessa de compra e venda. Dessa forma, diante da necessidade de 
lavratura da competente escritura pública de compra e venda definitiva dos imóveis, foram registrados no grupo 
de Outros Investimentos, o valor de R$ 26.089, devendo ser transferidos para Imóveis Destinados à Renda tão 
logo os registros e averbações sejam finalizados. Até a data da divulgação das demonstrações financeiras não 
chegou ao conhecimento da administração qualquer fato e/ou evento que indique a existência de riscos sobre a 
operação ou sobre a realização desse ativo. 
 
 
NOTA Nº 26 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 
 
Abaixo a composição desta conta: 
 

OUTRAS CONTAS A PAGAR JUN/2011 DEZ/2010 

Parcelamentos de Tributos 1.496 2.721 

Arrendamentos a Pagar 139 176 

Processo sobre multa isolada 733 0 

TOTAL 2.368 2.897 

 
 
 
NOTA Nº 27 - PARTES RELACIONADAS 
Descrevemos abaixo as operações mais relevantes: 
Remuneração dos membros do Conselho e da Administração: No 1° semestre de 2011 a remuneração dos 
administradores totalizou R$ 545 (R$ 439 no 1° sem/2010). 
Consulfac Administradora e Participações Societárias Ltda. – Atendendo à legislação vigente, a investidora 
Consulfac Administradora e Participações Societárias Ltda., substituiu participações societárias das empresas 
Aplub Agro Florestal e Aplub Capitalização, bem como jazigos de cemitérios localizados no Estado do Rio de 
Janeiro, por imóveis de sua propriedade, existindo saldo a pagar para a Companhia, em 30 de junho de 2011 no 
valor de R$ 4.887. 
 

 

 

 

 



 
 
Conselho de Administração                                            
 

 
 
     

01 -  Ernesto Luís Pedroso Júnior- Presidente  

02 -  Miguel Junqueira Pereira           

03 -  Nelson Wedekin     

04 -  Carlos Roberto da Silva              

05 - Salvador Lapis Junior                         

06 - Renato Wolf Pedroso    

07 -  Raul Wolf Pedroso                                          

08 - José Arthur Dahne Mickelberg  

09 - José de Souza Mendonça  

10 -  Hilton Xavier de Almeida    

11 – Ciro Carlos Vargas Cioccari   

 

                                  

 
Diretoria Executiva: 

Nelson Wedekin Diretor-Presidente 

Ernesto Luís Pedroso Júnior- Vice-Presidente                                       

        

 
 
 
Adargeu de Abreu  - Atuário MIBA  n°771 – CPF n°  381.928.610-15 
 
 
Eliane Santos de Oliveira – Contadora CRC-RS n° 55.808 - CPF  n° 484.036.870-87 
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