
 

 

 

Senhores Participantes: 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, submetemos à apreciação de 
V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, 
acompanhadas das notas explicativas, do parecer atuarial e do parecer dos auditores independentes, 
apresentadas na forma de Legislação Societária, bem como das normas e instrumentos provenientes 
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). 

 

FATORES INFLUENTES NO DESEMPENHO DA MBM PREVIDÊNCIA  PRIVADA 

O desempenho da MBM Previdência Privada atingiu o projetado para o semestre, conforme 
definidos no planejamento estratégico de 2011. 

Os custos operacionais e administrativos mantiveram-se em um patamar aceitável e restrito 
aos limites legais. O superávit do semestre foi de R$ 1.316 mil.  

 No 1º semestre de 2011 houve redução do quadro funcional em função da transferência dos 
funcionários locados na sede da MBM Previdência Privada para a MBM Seguradora, com o intuito de 
transferir as operações da controladora. 

 

PERSPECTIVAS E PLANOS PARA O 2º SEMESTRE DE 2011 

A administração tem por objetivos a consolidação e a implantação dos Sistemas bem como 
aprimoramento dos processos através de: 

1.      Aprimoramento no atendimento aos clientes visando a fidelização;  

2.      Investimento em treinamento e atualização dos colaboradores;  

3.     Agilidade na regulação de resgates e benefícios;  

4.      Fortalecimento do processo de gerenciamento de risco, e 

5.      Melhoria contínua. 

Para finalizar, destacamos compromisso do MBM Previdência Privada em manter rígidos 
padrões de segurança e liquidez evidenciando a eficiência das diretrizes traçadas pela atual Diretoria 
na gestão da Entidade.  

 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2011.  

A DIRETORIA 

  

 



30/06/2011 31/12/2010
Em Mil Em Mil

Circulante 48.627      49.576      
Disponível 5.690        9.507        
Caixa e Bancos 1.103        1.095        
Equivalente Caixa 4.587        8.413        
Aplicações 32.658      27.967      
Créditos das operações com Seguros e Resseguros 285           285           
Outros Créditos Operacionais 285           285           
Crédito das Operações com Previdência Complementar 2 .242        2.467        
Valores a Receber 2.242        2.467        
Títulos e Créditos a Receber 7.540        9.336        
Títulos e Créditos a Receber 2.264        4.188        
Créditos Tribut. e Previdênciários 24             24             
Depósitos Judiciais e Fiscais 202           202           
Assistência Financeira a Participantes 4.305        4.221        
Outros Créditos 746           703           
Outros Valores e Bens 200           -            
Outros Valores 200           -            
Despesas Antecipadas 12             14             
Ativo não Circulante 22.328      21.706      
Realizável a Longo Prazo 2.739        2.785        
Títulos e Créditos a Receber 2.739        2.785        
Títulos e Créditos a Receber 116           116           
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.623        2.669        
Investimentos 14.817      14.086      
Participações Societárias 13.090      12.336      
Imóveis Destinados à Renda 1.727        1.750        
Imobilizado 4.733        4.789        
Imóveis de Uso Próprio 4.234        4.287        
Bens Móveis 493           500           
Outras Imobilizações 6               2               
Diferido 38             47             
Diferido 38             47             

Total do Ativo 70.955      71.283      

Balanço Patrimonial

Ativo



30/06/2011 31/12/2010
Em Mil Em Mil

Circulante 8.301        7.628        
Contas a pagar 1.175        1.068        
Obrigações a pagar 684           498           
Impostos e encargos sociais a recolher 98             190           
Encargos trabalhistas 312           316           
Impostos e contribuições 43             64             
Outras contas a pagar 38             -            
Débitos de Operações com Previdência Complementar 838           590           
Contribuições a restituir 441           430           
Operações de Repasses 330           143           
Outros Débitos Operacionais 67             16             
Depósitos de terceiros 1.361        1.111        
Provisões técnicas – previdência complementar 4.928        4.859        
Planos bloqueados 448           486           
Planos não bloqueados 4.480        4.374        
Passivo não Circulante 62.653      31.439      
Provisões técnicas - previdência complementar 32.689      30.544      
Planos bloqueados 3.445        3.786        
Planos não bloqueados 29.244      26.759      
Outros débitos 517           745           
Provisões Judiciais 517           745           
Patrimônio Social de Entidades de Previdência Compl ementar Sem Fins Lucrativos 29.447      32.216      
Reservas de Reavaliação 4.085        4.149        
Reservas de Retenção de Superávits 38             4.123        
Superávits ou Déficits Acumulados 25.324      23.944      

Total do Passivo 70.955      71.283      

Balanço Patrimonial

Passivo



30/06/2011 30/06/2010
Em Mil Em Mil

Rendas de Contribuições e Prêmios (6)              3               

(-) Constituição da Provisão de Benefícios a Conced er 10             (1)              

(=) Receita de Contribuições e Prêmios VGBL 4               2               

(+) Rendas com Taxa de Gestão e Outras Taxas 381           477           

(-) Variação de Outras Provisões Técnicas (190)          (242)          

(+) Benefícios Retidos (2.328)       (598)          

(-) Custos de Aquisição (442)          (148)          

(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais (627)          207           

(+) Contribuições para Cobertura de Riscos 8.791        9.102        

(-) Variação das Provisões Técnicas de Prêmios 575           (606)          

(=) Prêmios Ganhos 6.164        8.194        

(-) Sinistros Ocorridos (4.028)       (3.199)       

(-) Custos de Aquisição (804)          (1.001)       

(-) Despesas Administrativas (3.438)       (4.572)       

(-) Despesas com Tributos (247)          (291)          

(-) Resultado Financeiro 2.847        2.045        

(-) Resultado Patrimonial 813           688           

(=) Resultado Operacional 1.308        1.864        
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos Não Correntes 8               53             
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações 1.316        1.918        
(=) Lucro Líquido/ Prejuízo 1.316        1.918        
(/) Quantidade de Ações
(=) Lucro Líquido / Prejuízo por Ação

Demonstração do Resultado do Exercício



PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2009 4.395                 4.237                       22.395                    31.027        
-                    -                          10                           10               

(121)                  -                          121                         -              
(631)                        (631)            

-                    -                          1.918                      1.918          
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2010 4.273                 3.606                       24.444                    32.324        
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2010 4.149                 4.123                       23.944                    32.216        

(64)                    64                           -              
Baixa da Reserva de Conting. de Benef. (4.085)                     (4.085)         

1.316                      1.316          
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2011 4.085                 38                            25.324                    29.447        
Superávit do Período

Ajustes de Exercícios Anteriores

TOTAL
REAVALIAÇÃO

RETENÇÃO DE 
SUPERÁVITS

Superávit do Período

Realização Reserva de Reavaliação
Baixa da Reserva de Conting. de Benef.

Realização Reserva de Reavaliação

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - E M MIL

DISCRIMINAÇÃO
RESERVAS DE SUPERÁVITS OU 

DÉFICITS 
ACUMULADOS



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30.06.11 30.06.10
Em Mil Em Mil

9.011    8.831    
2.654    2.393    

(6.356)   (4.271)   
(1.740)   (1.452)   
(4.083)   (4.480)   
(1.940)   (666)      

(298)      (69)        
-        -        
-        -        
-        1.546    

(2.752)   1.833    
(268)      (294)      
(865)      2.733    

(12.379) (874)      
11.514  3.607    
(3.885)   4.272    

(29)        -        

97         310       
68         310       

(3.817)   4.582    
9.507    10.866  
5.690    15.448  

(3.817)   4.582    

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento prêmios seguros, contrib.....
Outros recebimentos operacionais
Pagamentos de sinistros, benefícios
Pagamentos de despesas c/oper. Seg.
Pagamentos de despesas e obrigações
Pagamento de ind. Em proc. Judiciais
Outros pagamentos operacionais
Constituição de Dep. Judiciais
Pagamento part. Nos resultados
Recebimento de juros e dividendos
Caixa gerado (consumido) pelas Operações
Impostos e contr., pagos
Investimentos Financeiros:
Aplicações
Vendas e Resgates
Caixa Líquido Gerado (Consumido) Ativ. Oper.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Caixa e Equiv. De Caixa Início Período
Caixa e Equiv. De Caixa Fim Período
Aumento (diminuição) nas Apl. Financ. - RL

Pagamento pela Compra de A. Permanente:
Imobilizado
Recebimento pela Venda de A. Permanente:
Imobilizado
Caixa Líquido Gerado (Consumido) Ativ. Invest.
Aumento (Redução) Caixa e Equiv. Caixa



                   
 
                                                                                                            

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1 – Contexto Operacional 

A MBM Previdência Privada é uma entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos que tem por objetivo a 
instituição, operação e manutenção de planos previdenciários de pecúlio e renda. 
 

a) Região da Federação em que opera: No 1º semestre de 2011 a MBM Previdência Privada operou nas regiões 1 – AL, Região 2 
– CE, Região 3 – PB, PE e RN, Região 4 – BA e SE, Região 5 – DF, GO, MS e MT, Região 6 – MG, RJ e ES e Região 8 – PR, 
RS e SC. 

b) Critério de Gerenciamento de Riscos 

O gerenciamento dos riscos a que a Previdência está sujeita é monitorado pela área de Auditoria Interna e pela Assessoria de 
Controles Internos, juntamente com os gestores dos processos operacionais. 

c) Riscos Similares 

A estrutura de gestão de riscos da Entidade considera a similaridade dos riscos transferidos (ou características de riscos similares) 
pelos seus contratos nos planos em que opera, bem como a experiência acumulada ao longo dos anos para lidar com os riscos aos 
quais está exposta. 

 

2 – Apresentações das Demonstrações Contábeis 
 
a) Conformidade 
 
As Demonstrações Contábeis compreendem o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado, dos Fluxos de Caixa e das 
Mutações do Patrimônio Líquido e foram elaboradas em conformidade as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e em conformidade com a Circular SUSEP nº 424/2011 e com os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovados pela SUSEP e CNSP. 
 
b) Estimativas e julgamentos 
 
A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Administração 
registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativas, as quais são estabelecidas a partir 
de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas 
estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas são revistas 
periodicamente. Revisões com relação a estimativas são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer outros períodos futuros afetados. 
 
c) Comparabilidade 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, conforme 
disposições do CPC 21 e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial, utilizaram-se as informações constantes do 
período findo imediatamente precedente (31 de dezembro de 2010), e para as demais peças, utilizou-se o mesmo período 
intermediário do ano anterior (semestre findo em 30 de junho de 2010). 
 
d) Continuidade 
 
A Administração avaliou a habilidade da Entidade em continuar operando normalmente e está convencida de que a mesma 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. As demonstrações 
financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Entidade. 
 



                   
 
                                                                                                            

3 – Política Contábil 

Dos estabelecidos por resoluções do CNSP e circulares da SUSEP, merecem destaques: 

a) Receitas e Despesas – São escrituradas pelo regime de competência; 

 

b) Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

A administração revisa, anualmente, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais exigências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para 
deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

 

c) Depreciação – O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, 
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens (Imóveis - 4% a.a; 
Equipamentos, Móveis, Máquinas e Utensílios – 10% a.a; Veículos e Equipamentos de Sistemas de Processamento de Dados – 
20% a.a); 

 

d) Provisões Técnicas - As principais definições aplicáveis à carteira de planos de previdência operados pela Entidade, 
conforme a característica de cada benefício são as seguintes: 

A Provisão Insuficiência de Contribuição – PIC é constituída caso o valor cobrado de contribuição dos participantes não seja 
suficiente para cobrir as despesas com pagamentos de benefícios e as constituições de suas respectivas provisões matemáticas. 
Seu valor é calculado a partir da diferença positiva verificada entre: (a) Fase de benefícios (PIC-PMBC) – as provisões 
matemáticas de benefícios concedidos, calculadas com a tábua biométrica específica do mercado segurador brasileiro, versão 
2010, e estas mesmas provisões apuradas com base nas tábuas estabelecidas nas Notas Técnicas dos planos; e (b) Fase de 
contribuição, sendo (b1) Planos no regime de repartição simples e repartição de capitais de cobertura (PIC-RNE) - o valor atual 
dos benefícios futuros, calculado com base na atualização da taxa média de risco, e o valor atual das contribuições puras 
emitidas, de acordo com os parâmetros originais das Notas Técnicas; e (b2) Planos no regime de capitalização (PIC-PMBAC)  - 
as provisões matemáticas de benefícios a conceder, calculada com tábua biométrica aderente à experiência da Entidade, e estas 
mesmas provisões apuradas com base nas tábuas estabelecidas nas Notas Técnicas de seus planos. 

A Provisão de Riscos Não Expirados (Riscos Vigentes e já Emitidos) e PRNE-RVNE (Riscos Vigentes, mas Não Emitidos) 
têm por objetivo provisionar parte da contribuição correspondente ao risco que ainda não expirou, considerando também o risco 
vigente, mas não emitido. É constituída para os planos estruturados no regime financeiro de Repartição Simples (pecúlios) e 
Repartição de Capitais de Cobertura (pensão), que possuam participantes ativos, geradores de receita para a Entidade. Para se 
calcular a parcela de RVNE, segue o disposto na Circular SUSEP n° 281/2005. 

A Provisão Complementar de Prêmios (Riscos Vigentes e já Emitidos) e PCP-RVNE (Riscos Vigentes, mas Não Emitidos), 
é constituída com o objetivo de complementar a PRNE quando necessário, atinente aos planos estruturados no regime financeiro 
de Repartição Simples (pecúlios) e Repartição de Capitais de Cobertura (pensão), que possuam participantes ativos, geradores de 
receita para a Entidade. 

 
A Provisão de Oscilação de Riscos – POR é constituída para todos os planos capazes de gerar desvios de sinistralidade, 
seguindo metodologias próprias, descritas em Notas Técnicas específicas e analisadas nas Avaliações Atuariais anuais. 

 
A Provisão de Eventos Ocorridos, mas Não Avisados – IBNR é constituída para atender à demanda de sinistros que já 
ocorreram, mas que ainda não foram avisados à Entidade. É calculada pela aplicação dos critérios e percentuais estabelecidos na 
Norma – Circular SUSEP nº. 288/2005, cuja 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, conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial. 

 
A Provisão de Benefícios a Regularizar – PBR é constituída com vistas à provisionar os valores de benefícios pendentes de 
regularização e mantê-los devidamente atualizados, com base no indexador de respectivo plano, até a data de sua efetiva 
liquidação. O critério atual de constituição da PBR segue a metodologia clássica do mercado, constituindo-se, mensalmente, os 
montantes de eventos avisados e não pagos pendentes de regularização, inclusive aqueles referentes às demandas judiciais. 

 
A Provisão de Resgates e/ou Outros Valores A Regularizar – PROVAR destina-se a formar um montante passivo para 
garantia dos resgates e/ou outros valores pendentes de regularização, a qual deverá ser atualizada mensalmente até sua 
liquidação. 

 



                   
 
                                                                                                            

A Provisão para Despesas Administrativas – PDA visa cobrir as respectivas despesas com regulação e pagamento de 
benefícios previstos em cada plano, em decorrência de eventos ocorridos e a ocorrer. Está constituída de acordo com os 
parâmetros e premissas descritos em Nota Técnica Atuarial específica, sendo apurada de forma trimestral. 

 
Provisões Judiciais 

Para as contingências da entidade classificadas pela Assessoria Jurídica como perdas potenciais foram constituídas provisões de 
acordo com os critérios e exigências adotados pela SUSEP, e são julgadas suficientes para o caso de eventuais perdas. 

e) Avaliação de Ativos e Passivos  

Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias 
auferidos. 

Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. 

 
Teste de Adequação dos Passivos (LAT – Liability Adequacy Test) 
Conforme requerido pelo IFRS 4, em cada data de balanço a Entidade elabora o Teste de Adequação dos Passivos para todos os 
contratos vigentes na data de execução do Teste, o qual é realizado considerando-se como valor líquido contábil todos os 
passivos oriundos destes contratos, deduzidos das despesas de comercialização diferidas e/ou dos ativos intangíveis diretamente 
relacionados aos mesmos, quando existentes, em conformidade com as normas específicas. Para esse Teste, a Entidade elaborou 
uma metodologia que considera a melhor estimativa para todos os fluxos de caixa futuros, que também incluem as despesas 
incrementais e de liquidação de benefícios, utilizando-se premissas correntes. Para determinação das estimativas dos fluxos de 
caixas futuros, os contratos são agrupados em função de similaridades (ou características de risco similares). 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 Entidade registra a perda imediatamente como uma despesa 
no resultado do período e, posteriormente, constituindo provisões adicionais aos passivos atuariais já registrados na data do 
Teste. 
Atualmente, a carteira de produtos operados pela Entidade é composta por diferentes planos de previdência, dentre os quais 
remanesce a movimentação em planos bloqueados. Em sua operação macro, há presença de riscos nos quatro tipos de benefícios: 
pecúlio, pensão, aposentadoria e invalidez, cada qual com suas características peculiares e constantes dos respectivos planos de 
benefícios. Para realizar o TAP, considerando os tipos de planos e riscos em vigor pela Entidade, foi utilizada metodologia que 
leva em conta elementos que impactam diretamente no fluxo de caixa dos referidos contratos.  

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” destas notas explicativas. 
 

4 – Títulos e Valores Mobiliários 

a) Os Ativos foram enquadrados conforme a Circular SUSEP n° 424/2011 em Títulos para Negociação. 

Renda Fixa Privado – Certificados de Depósitos Bancários – Vinculados à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 
12.297 mil e são demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Debêntures – 
Vinculados à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 6.911 mil e são demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. Depósito a Prazo com Garantia Especial – Vinculado à cobertura das reservas 
técnicas no valor de 8.978 mil e são demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço. Quotas e Fundos de Investimento Financeiro – Vinculado à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 3.324 mil 
demonstrado pelo valor da cota patrimonial até a data do balanço. 

Renda Fixa Público – Vinculadas à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 4.586 mil e são demonstradas pelo valor da 
cota patrimonial até a data do balanço. 

Renda Variável – Vinculadas à cobertura das reservas técnicas no valor de R$ 1.146 mil e são demonstradas pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos proporcionais ao período.  

APLICAÇÕES  INDEX  
 % 

INDEX  
 VALOR 

MERCADO   VALOR CURVA  

Renda Fixa - Privado         

CDB  CDI  
 105,00 

A 107,50   R$ 12.299.114,68   R$ 12.297.386,65  

DEBENTURES CDI 
 100,00 

A 104,50   R$ 6.926.417,94   R$ 6.911.351,14  

DPGE  CDI  
 112,00 

A 109,50   R$ 8.978.683,47   R$ 8.978.683,43  

QUOTAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS  CDI  
                      
100,00   R$ 3.324.310,94   R$ 3.324.310,94  



                   
 
                                                                                                            

Renda Fixa - Público         
FUNDOS        R$ 4.586.660,59   R$ 4.586.660,59  

Renda Variável         
FUNDOS       R$     1.146.440,39   R$ 1.146.440,39  

TOTAL  R$ 37.261.628,00   R$ 37.244.833,14  
 

5 – Risco de Liquidez, Risco de Mercado e Risco de Crédito 

A Entidade, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que podem afetar, em maior ou 
menor grau, os seus objetivos estratégicos: 

a) risco de liquidez: gerenciado através do monitoramento do descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos, evitando 
reflexos sobre a capacidade da Entidade em honrar seus compromissos financeiros; 

b) risco de mercado: em especial o de investimento, monitorado através da gestão terceirizada efetuada por instituição 
financeira de reconhecida capacidade, concentrando os investimentos em aplicações de menor risco e volatilidade; 

c) risco de crédito: o cálculo do risco de crédito é baseado conforme a Resolução CNSP 228/2010. 

6 – Gerenciamento de Riscos 
 

6.1 - Análise Qualitativa 
 

Objetivos, políticas e processos de gestão de riscos 
 

A Entidade atua junto ao mercado com os seguintes planos de previdência complementar:  

Nº. de Proc. SUSEP Tipo
* 

Planos / Regimes Financeiros 

  Pensão de Policial Militar / Repart. de Capitais de Cobertura 
 B Pensão por Morte de Associado – PPM / Capitalização 
  Pecúlio Progressivo – PEC / Repartição Simples 

006.001411/79  Renda Mensal Diferida Vitalícia – AC / Capitalização 

 N 
Pecúlio por Morte de Associado – PC / Capitalização 
Pecúlio Série 01RS / Repartição Simples 

  Renda Mensal Vitalícia por Morte – PE / Capitalização 

001.000918/82 N Renda Mensal Vit por Óbito – RCC / Repart. de Cap. de Cobertura 

001.002576/91 N Pecúlio Série 02RS / Repartição Simples 

001.006983/89 N Pecúlio Série 03RS / Repartição Simples 

10.001979/01-97 N Pecúlio MBM FLEXI / Capitalização 
15414.004232/2006-
46 

N Renda por Invalidez – PRI / Capitalização 

*B = plano Bloqueado (não comercializado) e N = plano Novo (comercializado ou não) 

O modelo de negócio da Entidade busca atender a sociedade de modo geral, todavia direciona suas estratégias de mercado mais 
especificamente a classe de funcionários públicos vinculados à Brigada Militar, objetivo maior de sua existência. Seus produtos 
são avaliados anualmente e tem apresentado taxas de sinistralidade adequadas ao longo do tempo, variando entre 41% e 46%, 
considerando os anos de 2009, 2010 e 1º sem/2011. 

As áreas técnica, de produção, de subscrição e de regulação são as responsáveis em auxiliar na identificação, monitoramento e 
mitigação dos riscos de subscrição, cujas políticas são definidas pela sua diretoria. A Entidade define risco como sendo aquele 
transferido por qualquer contrato onde haja incerteza quanto à ocorrência de um evento gerador do benefício subscrito. 
Importante divulgar que o principal risco atinente aos seus contratos está adstrito à probabilidade de morte dos participantes, e, 
segundo o entendimento técnico de sua administração, é justamente nesta variável, que envolve os pagamentos dos respectivos 
benefícios e/ou a geração das provisões garantidoras, onde reside a possibilidade de se exceder ao valor contábil dos passivos 
atuariais, em situações específicas. 

A Entidade está atenta quanto ao treinamento de seus funcionários, principalmente no que tange aos aspectos de controles 
internos, e vem procurando monitorar o desempenho de sua equipe de vendas, a fim de avaliar e melhorar a sua performance de 
mercado.   

6.2 - Análise Quantitativa 



                   
 
                                                                                                            

6.2.1. Sobre os planos em operação: 

A Entidade tem sua operação praticamente fixada nos planos de Pecúlio, os quais concentram seus riscos com maior ênfase. Os 
planos que estão em comercialização atualmente são: Pecúlio Série 01RS, Pecúlio Série 02RS, Pecúlio Série 03RS (todos 
estruturados em Repartição Simples) e o Pecúlio Flexi / Capitalização. A Entidade não vem mais comercializando planos de 
renda por morte ou invalidez, nem planos de sobrevivência, em vista do alto custo que envolve estes planos, entretanto 
administra toda a sua carteira, a qual detém um número consistente de participantes ativos. 

Os planos de Pecúlio que estão em comercialização atualmente representam juntos 96% da arrecadação total de contribuições da 
Entidade, sendo 50% correspondentes ao Pecúlio Flexi / CAP e 46% referentes aos Pecúlios 01RS, 02RS e 03RS. 

6.2.2. Concentração de Risco e Análise de Sensibilidade  

Em uma abordagem quantitativa da arrecadação, podem-se segregar os riscos atuais da seguinte forma: 97% estão concentrados 
em planos de pecúlio e os outros 3% em planos de renda (pensão, aposentadoria e invalidez), o que se considera residual frente 
ao contexto. 

Considerando-se o quantitativo em relação ao número de participantes, a Entidade apresenta um quadro com aproximadamente 
33.400 participantes ativos, sendo que destes, 32.700 são atinentes aos planos de pecúlio, e apenas 700 aos planos de pensão e 
aposentadoria. 

Os valores das contribuições arrecadadas estão assim compostos: 

 

Por R$ 1,00 

Planos - benefícios 
Contribuições 

2010 

Contribuições 
1º semestre 

2011 
Planos de 
Pecúlio/RS 

9.398.979 4.701.249 

Planos de 
Pecúlio/CAP 

11.018.699 5.146.142 

Planos de 
Pensão/RCC 

573.956 265.787 

Planos de 
Pensão/CAP 

7.368 3.351 

Planos de 
Aposent./CAP 

6.078 2.868 

Plano de 
Invalidez/CAP 

72.759 26.454 

Total R$ 21.077.839 R$ 10.145.851 

A concentração dos riscos em vigor pelas U.F., agrupadas conforme as regiões da Circular SUSEP nº. 227/2010, está assim 
distribuída, considerando o ano de 2010: 

Por R$ 1,00 

Regiões de Risco Contribuições  
Concentr. 
de Risco 

Benef. 
Pagos 

Resgates 
Pagos  

Região 
1 

AM, PA, AC, RR, 
AP, RO 

54.620 0% 14.596 0 

Região 
2 

PI, MA CE 363.636 2% 5.612 17.400 

Região 
3 

PE, RN, PB, AL 1.404.780 7% 202.950 78.024 

Região 
4 

SE, BA 833.510 4% 231.257 34.329 

Região 
5 

GO, DF, TO, MT, 
MS 

2.627.221 12% 211.674 323.109 

Região 
6 

RJ, ES, MG 2.233.534 11% 370.719 373.842 

Região 
7 

SP 278.350 1% 102.252 40.510 

Região 
8 

PR, SC e RS 13.282.188 63% 8.607.524 691.547 

Total 21.077.839 100% 9.746.584 1.558.760 



                   
 
                                                                                                            

Diante dos números apresentados, denota-se que a Região Sul (8) concentrou 63% da arrecadação, seguido pela Região (6) com 
11%, Região (5) com 12% e Região (3) com 7%, ficando 7% distribuído entre as demais regiões.  

Já a concentração dos riscos em vigor pelas U.F., considerando o 1º semestre de 2011, está assim distribuída: 

Por R$ 1,00 

Regiões de Risco Contribuições  
Concentr. 
de Risco 

Benef. Pagos 
Resgates 

Pagos  
Região 
2 

PI, MA CE 161.894 2% 0 10.077 

Região 
3 

PE, RN, PB, AL 674.534 7% 42.673 71.287 

Região 
4 

SE, BA 356.697 3% 72.224 9.975 

Região 
5 

GO, DF, TO, MT, 
MS 

1.268.270 12% 75.150 177.000 

Região 
6 

RJ, ES, MG 934.569 9% 204.837 149.223 

Região 
8 

PR, SC e RS 6.749.883 67% 4.287.792 537.551 

Total 10.145.848 100% 4.682.677 955.113 

Desta forma, assim como ocorreu com a concentração dos riscos em 2010, denota-se que a Região Sul (8) permaneceu com a 
maior parte da arrecadação da Entidade no 1º semestre de 2011, com um total de 67%, seguida pela Região (5) com 12%, Região 
(6) com 9% e Região (3) com 7%, ficando 5% distribuído entre as demais regiões.  

A Entidade utiliza as seguintes premissas atuariais para seus planos: 

- Base de dados composta por informações referentes aos seus livros oficiais, arquivos internos e/ou dados estatísticos do FIP, 
observando-se os contratos com riscos em vigor na data base; 

- Utilização de Tábuas Biométricas aprovadas pela legislação; e 

- Observação da sinistralidade estatística e avaliação atuarial do seu equilíbrio. 

Para efeito de Teste de Sensibilidade, avaliado o contexto técnico que envolve a Entidade, optou-se por estudar a rubrica de 
sinistralidade, a qual vem demonstrando um parâmetro fixado entre 41% e 46%. 

Aplicando-se o respectivo Teste, considerando este cenário, foi utilizado agravo de 5% junto à premissa atuarial de despesas e 
indenizações com benefícios, tomando por base de aplicação o parâmetro de 2010, com vistas a verificar quais seriam os reflexos 
no TAP da Entidade, cujos resultados encontram-se a seguir:  

Teste de Sensibilidade - Resultados Obtidos nos fluxos de 30/06/2011:  

          
por R$ 1,00: 

GRUPOS 
VP - Fluxos 

de Caixa 

Provisões 
Técnicas 

30/06/2011 

DCD e/ou 
Ativos 

Intangíveis 

TAP - 
Provisão a 
Constituir 

Sobrevivência – fase de diferimento 322.048 355.090 0,00 (33.042) 

Sobrevivência – fase de concessão 1.563 1.784 0,00 (220) 

Pecúlio/Cap (22.760.128) 7.392.539 0,00 (30.152.667) 

Pensão/Cap – fase de diferimento 80.767 162.855 0,00 (82.088) 

Invalidez/Cap – fase de diferimento 67.843 79.334 0,00 (11.492) 

Pecúlio/RS (17.124.149) 1.504.892 0,00 (18.629.041) 

Pensão/RCC – fase de diferimento (2.642.359) 89.727 0,00 (2.732.086) 
Rendas em concessão (exceto 
sobrev.) 

21.065.401 28.030.542 0,00 (6.965.141) 

 

Como conclusão do Teste de Sensibilidade realizado, o valor presente dos fluxos de caixa futuros - VP elevou-se em R$ 5,2 
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 
frente tal parâmetro.  



                   
 
                                                                                                            

Tabelas de desenvolvimento de sinistro (bruto)  
 

Comportamento da provisão de benefícios a regularizar em anos posteriores aos anos de constituição 

A tabela abaixo mostra a movimentação das provisões para sinistros (benefícios a regularizar): 

Pecúlios  
Por R$ 1.000 

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

Saldo anterior 807,0 702,0 1.568,3 

    

Retidos 5.222,7 6.413,6 3.007,8 

Exercício atual 4.962,6 5.855,5 2.870,6 

Exercícios anteriores 260,1 558,1 137,2 

Pagamentos 5.327,7 5.547,3 3.349,0 

Exercício atual 4.477,2 4.861,0 2.266,2 

Exercícios anteriores 850,5 686,3 1.082,8 

Saldo final 702,0 1.568,3 1.227,1 

 
A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos dos benefícios.  

Pecúlios 
Por R$ 1.000 

Período 31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 
    
Provisão período 
anterior 806,0 701,0 1.568,0 
    
Pagamentos    
Até um ano mais tarde 423,0 448,0 629,0 
Até dois anos mais tarde 535,0 463,0  
Até três anos mais tarde 538,0   
    

 

8 – Provisões para Passivos Oriundos de Contratos de Planos de Previdência  

Movimentação dos passivos dos planos de previdência 

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 Entidade. 

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 Entidades, as quais são calculadas pelo Atuário Responsável Técnico, em 
conformidade com a Resolução CNSP nº. 135/2005, e fiscalizadas de forma contínua pela SUSEP. 

As principais provisões constituídas pela Entidade, conforme a característica de cada benefício, são as seguintes: 

(i) Provisão de Insuficiência de Contribuição – PIC , subdividida em: 

(a) Fase de benefícios (PIC-PMBC)  
(b) Fase de contribuição, sendo 

(b1) Planos no regime de repartição simples e repartição de capitais de cobertura (PIC-RNE) 
(b2) Planos no regime de capitalização (PIC-PMBAC)  



                   
 
                                                                                                            

 

(ii)  Provisão de Riscos Não Expirados (Riscos Vigentes e já Emitidos) e PRNE-RVNE (Riscos Vigentes, mas Não Emitidos) 

 
(iii)  Provisão Complementar de Prêmios (Riscos Vigentes e já Emitidos) e PCP-RVNE (Riscos Vigentes, mas Não 
Emitidos) 

 

(iv) Provisão de Oscilação de Riscos – POR 

 
(v) Provisão de Eventos Ocorridos, mas Não Avisados – IBNR 

 
(vi) Provisão de Benefícios a Regularizar – PBR 

 
(vii)  Provisão de Resgates e/ou Outros Valores A Regularizar – PROVAR 

 
(viii)  Provisão para Despesas Administrativas – PDA 

As tabelas a seguir apresentam a movimentação dos saldos destes passivos dos contratos de planos de previdência para o 
exercício de 2010 e para o primeiro semestre de 2011, encerrado em 30/06/2011: 

Quadro com a movimentação das provisões 
Por R$ 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro com a variação das provisões técnicas  

                              Por R$ 1.000 
Provisão 31/12/2010 30/06/2011 

PBR 776,6 (342,3) 
PROVAR (45,3) (5,7) 
IBNR 21,2 94,7 
PMBAC 1.022,1 58,5 
PMBC (993,7) 2.026,0 
POR (527,7) (692,7) 
PDA 125,5 58,2 
PIC (654,4) 967,3 
PRNE + 
RVNE 

9,5 (3,8) 

PCP (9,3) 53,2 

Competências PBR PROVAR IBNR PMBAC PMBC POR PDA PIC 
PRNE+
RVNE 

PCP 

Saldo 
01/01/2010 

801,6 88,5 
1.046,

0 
6.672,8 

16.457,
8 

1.824,7 899,1 7.632,9 204,9 50,5 

Constituições 
2.037,

3 
90,4 113,1 1.704,8 514,6 204,4 278,9 357,5 40,5 53,7 

Reversões 
1.260,

7 
135,7 91,9 682,7 1.508,3 732,1 153,4 1.011,9 31,0 63,0 

Saldo 
31/12/2010 

1.578,
2 

43,2 
1.067,

2 
7.694,9 

15.464,
1 

1.297,0 
1.024,

6 
6.978,5 214,4 41,2 

Constituições 
3.811,

3 
942,5 124,5 520,8 2.654,7 129,9 153,8 1.136,6 23,7 

113,
0 

Reversões 
4.153,

6 
948,2 29,8 462,3 628,7 822,6 95,6 169,3 27,5 59,8 

Saldo 
30/06/2011 

1.235,
9 

37,5 1.161,
9 

7.753,4 17.490,
1 

604,3 1.082,
8 

7.945,8 210,6 94,4 



                   
 
                                                                                                            

                                
 

 
 
9 - 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 MBM 
Previdência Privada, instituído pela Circular SUSEP n.º 410/2010, cuja abrangência está vinculada aos contratos dos seus planos 
de previdência com riscos em vigor na data base de 30/06/2011. 

O resultado do TAP, trazido a valor presente na respectiva data base, tem como intuito constatar a necessidade ou não de se 
proceder a garantias financeiras complementares às provisões constituídas, com vistas a garantir plenamente os riscos em vigor 
com estas operações. Para a realização do TAP, a Entidade agrupou os contratos de acordo com as características de seus planos 
de benefício, resultando em 8 (oito) grupos, conforme abaixo: 

1. Sobrevivência – fase de diferimento; 

2. Sobrevivência – fase de concessão de benefícios;  

3. Pecúlio/Capitalização; 

4. Pensão/Capitalização – fase de diferimento;  

5. Invalidez/Capitalização – fase de diferimento; 

6. Pecúlios/Repartição Simples; 

7. Pensão/Repartição de Capitais de Cobertura – fase de diferimento; e 

8. Rendas em fase de concessão de benefícios (exceto sobrevivência). 

Critérios técnicos utilizados nas projeções dos fluxos 

Para todos os grupamentos 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. 

Especificação de cada fluxo, definido no Artigo 7º da Circular mencionada:  

Receitas consideradas: 

Fluxo III: Estimativa de contribuições futuras para os casos de planos que não estejam contidos na PRNE constituída na data 
base do Teste; 

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

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

Despesas consideradas: 

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

Fluxo II: Benefícios 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 benefícios; 



                   
 
                                                                                                            

Fluxo VI: Despesas não alocáveis relacionadas a benefícios; 

Fluxo VII: Despesas de comercialização incidentes sobre as estimativas de receitas de contribuições futuras, constantes do Fluxo 
III, referentes a riscos vigentes, não considerando novas vendas; 

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

Fluxo X: Outras despesas não incluídas nos fluxos anteriores, se for o caso. 

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 foi adotada a tábua BR-EMS de Morte, versão 2010, masculina e 
feminina; 

• 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 Entidade foi realizada em consonância com os índices de 
preços constantes dos seus respectivos contratos, ou seja, para os Grupos 1, 2, 4, 6, 7 e 8 a Taxa Referencial – TR, para o 
Grupo 3 IGPM/FGV  e para o Grupo 5, o IPCA/IBGE; 

• Do valor presente obtido em cada fluxo de caixa realizado, 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 Entidade deve reconhecê-los da seguinte forma:  

a) Ajustar as provisões de IBNR e PBR, conforme o caso, para as deficiências decorrentes das provisões de sinistros; 
 

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

 

Resultados Consolidados Obtidos nos fluxos de 30/06/2011: 

 

                                                                                                                                                                                          por R$ 1,00 

GRUPOS 
VP - Fluxos 

de Caixa 

Provisões 
Técnicas 

30/06/2011 

DCD e/ou 
Ativos 

Intangíveis 

TAP - 
Provisão a 
Constituir 

Sobrevivência – fase de diferimento 322.048 355.090 0,00 (33.042) 

Sobrevivência – fase de concessão 1.493 1.784 0,00 (290) 

Pecúlio/Cap (23.683.005) 7.392.539 0,00 (31.075.544) 

Pensão/Cap – fase de diferimento 78.418 162.855 0,00 (84.436) 

Invalidez/Cap – fase de diferimento 67.843 79.334 0,00 (11.492) 

Pecúlio/RS (20.320.994) 1.504.892 0,00 (21.825.887) 

Pensão/RCC – fase de diferimento (2.732.841) 89.727 0,00 (2.822.569) 
Rendas em concessão (exceto 
sobrev.) 

20.074.895 28.030.542 0,00 (7.955.647) 

 
Como conclusão dos Testes realizados, não foi encontrada insuficiência em nenhum dos agrupamentos analisados, para os 
exercícios apresentados. 

 
10- Aplicação Inicial do CPC 43 

 
Divulgação das tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos principais produtos. 
A seguir apresenta-se um quadro com os principais parâmetros dos produtos operados pela Entidade, posicionado em 
30/06/2011, exceto os bloqueados: 

 
 

Produtos Tábua Biométrica  
Taxa de 
Juros 

Carregamento 



                   
 
                                                                                                            

Renda Mensal Diferida Vitalícia – 
AC  

AT-1949 M 6% ao ano 29,98% 

Renda por Invalidez - PRI 
AT-1983 M / IAPC e Álvaro 

Vindas 
6% ao ano 30,00% 

Pecúlio por Morte - PC CSO – 1958 M 6% ao ano 29,98% 
Renda Mensal Vitalícia por morte 
- PE 

CSO – 1958 M 6% ao ano 29,98% 

Renda Mensal Vitalícia p/óbito – 
RCC 

CSO – 1958 M 6% ao ano 25,07% 

Pecúlio Série 01RS CSO – 1958 M 6% ao ano 25,07% 

Pecúlio Série 02RS CSO – 1958 M 6% ao ano 30,00% 

Pecúlio Série 03RS CSO – 1958 M 6% ao ano 30,00% 

Pecúlio Flexi Capitalização CSO - 1980 M 6% ao ano 30,00% 
 

11 – Quadro de Movimentações das Aplicações Financeiras 
 

  Saldo em 
31/12/2010 

Aplicação  Resgate Saldo em 
30/06/2011 

Aplicações Financeiras 
 R$     
36.379.946,99  

 R$ 12.379.346,75   R$ 11.514.460,61   R$ 37.244.833,13  

 

12 – Tabela de desenvolvimento de provisões judiciais 

Para as contingências da entidade classificadas pela Assessoria Jurídica como perdas potenciais foram constituídas provisões de 
acordo com os critérios e exigências adotados pela SUSEP, e são julgadas suficientes para o caso de eventuais perdas. Estas 
contingências são de natureza cível e trabalhista e estão assim classificadas:  
 

 

CONTINGÊNCIAS 
TRABALHISTAS 

SALDO 
31/12/2010 TOTAL PAGO 

QTD 
AÇÕES 
PAGAS CONSTITUIÇÕES 

BAIXA DA 
PROVISÃO 

TOTAL 
30/06/2011 

 R$       
408.704,29   R$ 215.885,93  7,00  R$ 214.957,89  

 R$           
196.261,95  

 R$     
211.514,30  

CONTINGÊNCIAS 
CÍVEIS 

 R$       
336.344,31   R$ 305.980,74  23,00  R$ 274.990,94  0,00 

 R$     
305.354,51  

 

13 – Ativo diferido 

O ativo diferido compõe-se da seguinte maneira: Programas de Computador R$ 170 mil, Amortização Acumulada R$ 132 mil 
totalizando R$ 38 mil. Amortização dos valores no ativo diferido, pelo método linear, no prazo de até dez anos a uma taxa de 
10%. 
 
14 – Investimentos Relevantes 

Participação nos investimentos relevantes nas seguintes controladas: MBM Seguradora S/A (98,27%) com Capital Social de R$ 
9.300 mil, Patrimônio Líquido de R$ 10.861 mil, resultado do 1º semestre/2011 de R$ 774 mil e com 26.800.994 ações 
ordinárias e preferenciais. No período findo em 30 de junho de 2011, o MBM obteve um resultado líquido na equivalência 
patrimonial de R$ 754 mil. 

15 – Depósitos de Terceiros 

Referem-se a valores recebidos como arrecadação de contribuições não identificadas no montante de R$ 1.360 mil.  
 

16 – Detalhamento das Contas de Resultado 

 

Detalhamento de Contas da Demonstração de Resultado 

 
30/06/2011 30/06/2010 

a) Despesas Administrativas     



                   
 
                                                                                                            

Pessoal Próprio 
             

(1.414.099,56) 
             

(2.794.202,60) 

Serviços de Terceiros 
             

(1.127.137,06) 
                

(883.084,07) 

Localização e Funcionamento 
                

(724.343,72) 
                

(629.459,53) 

Publicidade e Propaganda 
    

(22.604,97) 
                

(112.486,71) 

Despesas c/ Tributos 
                

(247.298,51) 
                

(291.356,11) 

Despesas c/ Publicações 
                  

(15.922,50) 
                  

(19.132,00) 
Despesas c/ Donativos e 
Contribuições 

                  
(15.197,52) 

                  
(21.850,64) 

Outras 
                

(118.438,65) 
                

(111.545,99) 

Total 
          

(3.685.042,49) 
          

(4.863.117,65) 

b) Rendas c/ Taxas de Gestão     

Receita c/ Administração Apólice 
  

380.990,88  
                  

476.789,80  

Total 
               

380.990,88  
               

476.789,80  

c) Despesas com Benefícios     

Benefícios Retidas 
          

(6.261.262,43) 
          

(3.824.741,85) 
Variação Provisão Eventos  
Ocorridos mas Não Avisados 

                  
(94.638,75) 

                    
28.203,82  

Total 
          

(6.355.901,18) 
          

(3.796.538,03) 
d) Receitas e Despesas 
Operacionais 

    

Outras Despesas Operacionais 
                

(626.594,56) 
                  

207.178,23  

Total 
              

(626.594,56) 
               

207.178,23  

e) Despesas de Comercialização     

Comercialização 
                

(803.695,70) 
             

(1.000.668,44) 

Custeamento de Vendas 
                

(442.071,00) 
                

(136.358,82) 
Outras Despesas de 
Comercialização 

                                 
-   

                  
(12.060,03) 

Total 
          

(1.245.766,70) 
          

(1.149.087,29) 

f) Despesas Financeiras     

Despesas c/ Títulos de Renda 
                

(147.670,75) 
                

(293.717,95) 

Despesas c/Provisões Técnicas 
                         

(46,40) 
                  

(15.882,00) 
Despesas c/ Impostos e 
Contribuições 

                         
(45,91) 

                         
(73,56) 

Outras 
                  

(73.791,16) 
                

(178.887,09) 

Total 
              

(221.554,22) 
              

(488.560,60) 

g) Receitas Financeiras     



                   
 
                                                                                                            

Aplicações no Mercado Aberto 
                  

401.888,42  
                                 

-   

Títulos de Renda Fixa 
      

1.509.470,41  
               

1.124.180,96  

Títulos de Renda Variável  
                    

41.705,87  
                  

171.745,76  

Assistência Financeira 
                  

791.818,52  
                  

685.204,05  

Outras 
                  

323.706,77  
                  

552.251,10  

Total 
            

3.068.589,99  
            

2.533.381,87  

h) Resultado Patrimonial     

Receitas c/ Imóveis de Renda 
                  

108.278,74  
                    

84.867,32  
Resultado de Equivalência 
Patrimonial 

                  
754.188,50  

                  
594.905,27  

Despesas c/ Imóveis de Renda 
                  

(49.510,65) 
                      

8.051,41  

Total 
               

812.956,59  
               

687.824,00  

i) Resultado não Operacional     

Lucro na Alienação de Bens Ativo 
                      

8.241,75  
                    

54.882,86  
Prejuízo na Alienação de Bens 
Ativo 

                         
(19,58) 

                    
(1.511,52) 

Total 
                    

8.222,17  
                  

53.371,34  
 

17– Demonstração – Patrimônio Líquido Ajustado 

Patrimônio Líquido 29.447 
Participação coligadas e controladas em empresas financeiras  12.737 
Participação coligadas e controladas em empresas não- financeiras  352 
Despesas Antecipadas 12 
Ativo Diferido 39 
Patrimônio Líquido Ajustado 16.307 

 

18 - Cobertura das Provisões Técnicas 

Em 30 de junho de 2011, os ativos vinculados à SUSEP, para garantia de Provisões Técnicas da sociedade, líquidas de Direitos 
Creditórios, encontram-se cobertas pelos seguintes títulos e bens; conforme a Resolução nº 3308, de 31/08/2005 e Resolução nº 
3358, de 31/03/2006 do Banco Central do Brasil - BACEN e as Circulares SUSEP nº 284 de 15/02/2005 e nº 300, de 29/08/2005. 

  

MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 

Em R$ 

Ativos 

30/06/2011 31/12/2010 

Ativos Vinculados 

Ativos usados para 
cobertura das 

provisões Ativos Vinculados 

Ativos usados para 
cobertura das 

provisões 

Depósito a Prazo  R$     12.297.386,65   R$     12.297.386,65   R$ 11.630.449,09   R$ 11.630.449,09  

Debêntures  R$      6.911.351,25   R$      6.911.351,25   R$   4.777.854,38   R$   4.777.854,38  

Fundos de Investimento - FIRF  R$      4.586.660,59   R$      4.586.660,59   R$   8.412.577,41   R$   8.412.577,41  

Quotas e Fundos - FIDC  R$      3.324.310,92   R$      3.324.310,92   R$   1.715.337,02   R$   1.715.337,02  
DPGE  R$      8.978.683,43   R$      8.978.683,43   R$   6.722.093,68   R$   6.722.093,68  
Outros Títulos  Renda Variável  R$      1.146.440,39   R$      1.146.440,39   R$   1.220.103,54   R$   1.220.103,54  



                   
 
                                                                                                            

Imóveis  R$      3.612.286,81   R$      1.495.120,92   R$   3.659.883,41   R$   1.416.135,95  
 

19 – Eventos Subseqüentes 
 
No decorrer do mês de junho de 2011 e julho/2011, a Entidade, face à revisão de metodologia, complementou as provisões 
técnicas relacionadas às demandas judiciais, conforme orientação da SUSEP. 
 
20 – Reserva de Contingência de Benefícios 
 
Cumprindo determinação do órgão fiscalizador, no mês de fevereiro de 2011 a Entidade complementou os valores da provisão 
técnica relacionada às PMBC E PIC (R$ 3.225.742,00) assim como honrou compromissos com pensões judiciais (R$ 
859.535,80), utilizando recursos da conta Reserva de Contingência de Benefícios no montante de R$ 4.085.277,80. 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 15 de setembro de 2011. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Ilmos. Srs. 
Diretores e Conselheiros de 
MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Porto Alegre – RS 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da MBM PREVIDÊNCIA 
PRIVADA,  que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos Auditores Independentes 
 
Nossa responsabilidade é a expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
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Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MBM 
PREVIDÊNCIA PRIVADA  em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 
 
Ênfase 
 
Conforme mencionado na nota explicativa no. 20, a Administração da Entidade utilizou 
recursos da Reserva de Contingência de Benefícios no montante de R$ 4.085 mil para 
fazer frente aos pagamentos judiciais das pensionistas e complementar Provisões 
Técnicas. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.  
 
Porto Alegre, 15 de setembro de 2011. 
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