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Senhores Acionistas, 
 
Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao semestre findo em 30 de 
junho de 2011, acompanhadas do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e 
do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. 
 
A MAPFRE Seguradora de Crédito à Exportação S.A. encerrou o primeiro 
semestre de 2011 com R$ 45 mil de prêmios emitidos líquidos. 
 
A Seguradora registrou, no primeiro semestre de 2011, lucro antes dos impostos e 
participações de R$ 753 mil e lucro líquido de R$ 463 mil. 
 
A Administração tem expectativa de uma trajetória de crescimento no segmento 
de crédito à exportação para o próximo semestre, aproveitando a experiência e a 
especialização do conglomerado MAPFRE no Brasil e no Exterior, maximizando, 
desta forma, as sinergias operacional e comercial das unidades de negócio e 
promovendo, ainda, constantes melhorias nos níveis de serviços aos clientes. 
 
Em atenção ao disposto na Circular SUSEP nº 424/11, a MAPFRE Seguradora de 
Crédito à Exportação S.A., com base nos dados obtidos em modelos estatísticos, 
atuariais e financeiros, declara ter capacidade financeira e intenção de manter, até 
o vencimento, os títulos classificados na rubrica “Títulos mantidos até o 
vencimento. 
 
Agradecemos aos nossos acionistas, corretores, parceiros, clientes e segurados a 
confiança em nós depositada. Aos nossos profissionais, o reconhecimento pela 
dedicação e qualidade dos trabalhos realizados. 
 

São Paulo, 25 de agosto de 2011. 
 

A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos 
Administradores, Conselheiros e Acionistas da 
MAPFRE Seguradora de Crédito a Exportação S.A. 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da MAPFRE Seguradora de Crédito a Exportação S.A. 
(“Seguradora”), 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 Seguradora 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 de 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 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 Seguradora 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 Seguradora. 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. 
 
 

http://www.ey.com.br
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Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MAPFRE Seguradora de 
Crédito a Exportação S.A. 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. 
 
São Paulo, 24 de agosto de 2011. 
 
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
 
 
 
 
 
Grégory Gobetti               Patrícia di Paula da Silva Paz 
Contador CRC-1PR039144/O-8"S"-SP              Contador CRC-1SP198827/O-3 
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Ativo Nota 30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010 

Circulante 8.936  10.719  

Disponível 1.445  1.536  

Caixa e Bancos 1.445  1.536  

Aplicações 5 5.949  7.549  

Créditos das Operações com Seguros e Resseguros  1.313  1.250  
Prêmios a Receber 7 328  326  

Operações com Resseguradoras 985  924  

Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas 10 125  281  
Provisões Técnicas 146  359  

Receita de Comercialização (21) (78) 

Títulos e Créditos a Receber 19  5  
Títulos e Créditos a Receber 19  5  

Outros Valores e Bens 76  76  

Despesas Antecipadas 2  0  

Custos de Aquisição Diferidos 10 7  22  

Seguros 7  22  

Ativo não Circulante 11.755  10.037  

Realizável a Longo Prazo 11.736  10.037  

Aplicações 5 11.736  10.018  

Títulos e Créditos a Receber 19  19  
Créditos Tributários e Previdenciários 8 19  19  

       Total 20.691  20.756  
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Passivo Nota 30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010 

Circulante 1.547  2.075  

Contas a Pagar 278  606  
Obrigações a Pagar 14  43  

Impostos e Encargos Sociais a Recolher 6  1  
Impostos e Contribuições 258  562  

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros 723  810  

Operações com Resseguradoras 691  775  
Corretores de Seguros e Resseguros 32  35  

 Depósitos de Terceiros 13 393  280  

Provisões Técnicas - Seguros 10 153  379  

Danos 153  379  

Patrimônio Líquido 14 19.144  18.681  

Capital Social 13.800  13.800  

Reservas de Lucros 4.881  4.881  
Lucros Acumulados 463  

    Total                        20.691  20.756 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S.A. 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 

                                                       Semestre findo em 30 de junho de 2011  
(Em milhares de reais) 

 

5 

 

Demonstração de Resultado Nota 30 de junho de 2011 30 de junho de 2010 
Prêmios Emitidos Líquidos 16 45  106  
(-) Variações de Provisões Técnicas de Prêmios 163  358  
(=) Prêmios Ganhos 16 208  464  
(+) Receitas com emissão de apólice 0  0  
(-) Sinistros Ocorridos 16 3  25  
(-) Custos de Aquisição 16 (20) 57  
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 16 (42) 187  
(+) Resultado com Resseguro (201) (382) 

(+) Receitas com Resseguro (3) 0  
(-) Despesas com Resseguro (198) (382) 

(-) Despesas Administrativas 16 (21) (18) 
(-) Despesas com Tributos 16 (54) (50) 
(-) Resultado Financeiro 16 880  547  
(=) Resultado Operacional 753  830  
  
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações 753  830  
(-) Imposto de Renda (175) (194) 
(-) Contribuição Social (115) (125) 
(=) Lucro Líquido / 463 511 
(/) Quantidade de Ações 13.041.400 13.041.400 
(=) Lucro Líquido por Ação 0,04 0,04 
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Capital Social 

 
Reservas de 

Lucros Lucros Acumulados Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2009 13.800 3.754 - 17.554 

 
Resultado Líquido do Semestre 511 511 

 
Saldos em 30 de junho de 2010 13.800 3.754 511 18.065 

 
 

Saldos em 31 de dezembro de 2010 13.800 4.881 - 18.681 

Resultado líquido do semestre 463 463 

Saldos em 30 de junho de 2011 13.800 4.881 463 19.144 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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ATIVIDADES OPERACIONAIS 30 de junho de 2011 30 de junho de 2010

Recebimentos de prêmios de seguro e outros 50 941
Recuperações de sinistros e comissões                                      -   2.136
Outros recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e outros) 59 163
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates (197) (2.464)
Pagamentos de sinistros (190) (2.464)
Pagamentos de comissões (7)
Repasses de prêmios por cessão de riscos (128) (674)
Pagamentos de despesas e obrigações (71) (169)
Caixa (consumido)  pelas operações (287) (67)

Impostos e contribuições pagos (649) (1.016)
Aplicações (390) (2.220)
Resgates 1.235 2.290

Caixa Líquido  (consumido) nas atividades operacionais (91) (1.013)

Redução  líquido de caixa e equivalentes de caixa (91) (1.013)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 1.536 1.755
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 1.445 742

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (91) (1.013)
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1. Contexto Operacional 

 
 

A MAPFRE Seguradora de Crédito a Exportação S.A. foi autorizada a operar em 
seguros de danos em todo o território nacional, conforme Portaria de nº 2.603, de 5 de 
fevereiro de 2007. A Seguradora integra o SISTEMA MAPFRE, conjunto de empresas 
e entidades que operam em seguros e atividades correlatas, com sede em Madri, 
Espanha. Os custos das estruturas operacionais e administrativas comuns são 
absorvidos segundo a praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em 
conjunto ou individualmente. 
 

 
A MAPFRE Seguradora de Crédito a Exportação S.A. (“Seguradora”) é uma sociedade 
de capital fechado, tem como objetivo social operar em seguros de danos no território 
nacional. 

 
A Seguradora conta com um sistema de gestão de riscos, constantemente aperfeiçoado, 
que segue as diretrizes dos modelos internacionais como COSO II-ERM e COBIT e as 
linhas mestras da Diretiva de Solvência II, aprovada pelo Parlamento Europeu. 
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Em 30 de junho de 2011, a estrutura do Grupo é: 

 

 
 

2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras 
 

a) Declaração de conformidade 
 
Em 29 de abril de 2011, a SUSEP emitiu a Circular no 424 que dispõe sobre as 
alterações das Normas Contábeis a serem observadas pelas entidades abertas de 
previdência complementar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras e 
resseguradoras locais, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2010. Essa 
circular homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP nos 379/08, 385/09, 
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406/09 e 408/10. Neste sentido para fins de compatibilidade, alguns saldos foram 
reclassificados, conforme descrito na nota 2b.  
 
Desta forma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos 
da Circular SUSEP 424/11 e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 
 
A reconciliação e a descrição dos efeitos da transição das práticas contábeis 
anteriormente previstas na Circular SUSEP nº 379/08 para a Circular SUSEP nº 424/11, 
relativas ao patrimônio líquido e ao resultado, estão demonstradas na Nota Explicativa 
nº 17. 
 
A Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando atendem 
as seguintes premissas:  
 

• espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no 
decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da entidade; 

• está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; e 
• espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço. 
 

Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 
23 de agosto de 2011 
 
A Seguradora possui sua sede administrativa localizada à Avenida das Nações Unidas, 
No. 12.495 – 11 andar – Bairro Brooklin – São Paulo, SP – Brasil. CNPJ: 
08.687.929/0001-42 
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b) Comparabilidade 

 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações comparativas 
de períodos anteriores, sendo seus saldos reclassificados quando necessário, conforme 
disposições do CPC 21 e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial, 
utilizou-se as informações constantes no 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). 
 
Em atendimento a esta legislação os seguintes ajustes foram efetuados: i) 
relclassificações dos itens componentes das operações com resseguradoras (ativo) e das 
receitas de comercialização diferidas (passivo) para ativos de resseguros provisões 
técnicas; ii) receitas de comercialização diferidas (passivo) para custos de aquisição 
diferidos (ativo); iv) operações de resseguros (resultado) para resultado com resseguro; 
e v) custo de emissão de apólice (outras receitas e despesas operacionais) para receita 
com emissão de apólice.  
 
 
c) Continuidade 

 
A administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando 
normalmente e está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o 
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas 
sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras 
foram preparadas com base nesse princípio. 
 
d) Base para mensuração 

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

(i) instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado; 
(ii)  ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; 
(iii) provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da 
SUSEP; 
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e) Moeda funcional e de apresentação 

 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional da Seguradora. Exceto quando indicado, as informações estão 
expressas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais 
próximo. A Seguradora não possui ativos e passivos monetários denominados 
em moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. 

 
f) Uso de estimativas, julgamentos e as principais premissas contábeis 

 
A preparação de demonstrações financeiras exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas.  

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

 
• Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de 

seguros 
 
O componente, o qual a Administração mais exerce o julgamento e utiliza 
estimativa é na constituição dos passivos de seguros da Seguradora. 
Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na 
estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar em última instância. 
A Seguradora utiliza todas as fontes de informação internas e externas 
disponíveis sobre experiência passada e indicadores que possam influenciar 
as tomadas de decisões da Administração e dos atuários da Seguradora para 
a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de 
liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha 
ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos 
valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As 
provisões que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são 
aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de grandes riscos. 

 
• Perda por Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros  

 
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil 
de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o 
qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. 
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor 
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em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de 
caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem 
atividades de reorganização com as quais a Seguradora ainda não tenha se 
comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a 
base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor 
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de 
caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e 
à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

 
• Estimativas utilizadas para cálculo de créditos tributários 

 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável 
que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Esta é uma área que 
requer a utilização de alto grau de julgamento da Administração da 
Seguradora na determinação das estimativas futuras quanto à capacidade e 
determinação de horizonte de geração de lucros futuros tributáveis. 

 
• Estimativas de valor justo de instrumentos financeiros 

 
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em 
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A 
Seguradora usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir 
premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado 
existentes na data do balanço.  

 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 

 
a) Classificação dos contratos de seguros e de investimento 

 
• Classificação 

 
As principais definições das características de um contrato de seguro estão 
descritas no CPC 11 – Contratos de seguros. Nesse contexto, a 
Administração procedeu às devidas análises dos contratos emitidos com 
base na norma citada. 

 
Conforme permitido pela CPC 11 Contratos de Seguros, uma seguradora 
pode ‘obedecer às disposições antigas’ das Políticas Contábeis Geralmente 
Aceitas (GAAP) adotadas em seus contratos de seguro e contratos de 
investimento com direitos contratuais a benefícios discricionários (em 
inglês, DPF), em sua estrutura contábil de CPC. A exigência continuará em 
efeito até que seja concluído o projeto da Fase II de Contratos de Seguros 
do IASB, quando então serão reconhecidos e avaliados todos os contratos 
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de seguros de forma consistente. A Seguradora, portanto, continua a adotar 
GAAP locais para contratos de seguros e de investimentos com DPF. 
 

• Contabilização de produtos  
 

De acordo com as práticas contábeis vigentes, o mesmo tratamento é 
aplicado a contratos de seguro com e sem DPF e a contratos de 
investimento com DPF (participação discricionária).  

 
• Características de participação discricionária 

 
Participação discricionária é o direito contratual de receber, como 
suplemento dos benefícios garantidos, benefícios adicionais; 

 
 

Para fins de reconhecimentos de contratos de seguros e investimentos a 
Seguradora pode, mas não é obrigado a, reconhecer o passivo de benefício 
garantido separado do passivo de benefício discricionário e é facultativa a 
contabilização desse elemento como um componente do patrimônio 
líquido. 

 
Os DPF garantem ao titular da apólice direito contratual de receber, como 
suplemento aos benefícios garantidos, benefícios adicionais pagáveis a 
critério de seguro, que são contratualmente baseados no desempenho de um 
conjunto de contratos específicos a lucro ou prejuízo da seguradora ou 
outra entidade que tenha emitido os contratos. De acordo com a CPC 11, os 
DPF pode ser tratado como elemento do patrimônio líquido ou como 
passivo, ou pode ser dividido entre ambos os elementos. A política do 
Grupo é tratar todos os DPF como passivos dentro de um contrato de 
seguro ou de investimento, quando adequado.  

 
• Tratamentos contábeis alternativos permitidos  

 
Em alguns casos, o CPC permite tratamentos contábeis alternativos para 
transações e eventos semelhantes. Os elaboradores de demonstrações 
financeiras podem escolher o tratamento mais indicado ao seu negócio.  
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• Tratamentos contábeis alternativos permitidos  
 

O CPC 26 exige que uma entidade selecione e aplique suas políticas 
contábeis de forma consistente para transações e/ou outros eventos e 
condições, a menos que o CPC especificamente exija ou permitam a 
categorização de itens para os quais diferentes políticas podem ser 
adequadas. Sempre que o CPC exija ou permita essa categorização, uma 
política contábil adequada é selecionada e aplicada consistentemente a cada 
categoria. Portanto, uma vez feita à escolha de um dos tratamentos 
alternativos, ele se torna uma política contábil e deve ser aplicado de forma 
consistente. As alterações na política contábil devem ser efetuadas se 
exigidas por uma norma ou interpretação ou se a mudança resultar em 
informações confiáveis e mais pertinentes nas demonstrações financeiras.  

 
• Shadow accounting 

 
Em alguns modelos contábeis, ganhos ou perdas realizados no ativo da 
Seguradora têm efeito direto na mensuração de alguns ou de todos os seus 
passivos por contrato de seguro, despesas de comercialização diferidas 
relacionadas e ativos intangíveis relacionados. É permitido à seguradora, 
mas não exigido, alterar sua política contábil, de forma que ganhos ou 
perdas reconhecidos, mas não realizados de um ativo, afetem essas 
mensurações da mesma forma que ganhos ou perdas realizadas. O ajuste no 
passivo por contrato de seguro (ou na despesa de comercialização diferida 
ou no ativo intangível) deve ser reconhecido no patrimônio líquido se, e 
somente se, os ganhos e as perdas não realizados forem reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido. Essa prática é algumas vezes descrita 
como “shadow accounting”.  A Seguradora não aplica ‘shadow 
accounting’. 

 
• Separação de um componente de depósito 

 
Componentes de depósito são valores definidos em contratos, ou seja, é 
como se fosse um instrumento diferente do componente que contém um 
risco de seguro. Em alguns casos, é exigido ou permitido à Seguradora 
contabilizar em separado esses componentes: 

 
A contabilização em separado é exigida se ambas as condições a seguir 
forem atendidas: 

 
a) A seguradora pode mensurar o componente de depósito; e 

 
b) A política contábil da seguradora não reconhece de outra forma todas 

as obrigações e os direitos resultantes do componente de depósito. 
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A Seguradora manteve a prática anteriormente adotada em virtude de não 
atenderam as exigências descritas acima. 

 
Todos os instrumentos financeiros derivativos detidos pela Seguradora 
foram designados na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado” e mantidos para negociação. Adicionalmente, a Seguradora 
efetua uma análise de todos os contratos de serviços, instrumentos 
financeiros, contratos de seguro e contratos de resseguro para avaliação da 
existência de derivativos embutidos. Quando um derivativo embutido é 
identificado a Seguradora primeiramente avalia se o instrumento principal 
(ou contrato principal, ‘host contract’) é avaliado ao valor justo de mercado 
(onde o instrumento financeiro derivativo não é bifurcado e contabilizado 
separadamente ao valor justo de mercado nas demonstrações financeiras). 
Caso o instrumento não seja avaliado ao valor justo (instrumentos 
avaliados ao custo amortizado) a Seguradora analisa se o derivativo 
embutido atende à definição de um derivativo, segundo o CPC 38, e se o 
derivativo embutido é economicamente relacionado ao contrato principal 
(caso onde o derivativo embutido não é bifurcado e contabilizado 
separadamente ao valor de mercado). Caso o derivativo embutido não seja 
economicamente relacionado ao contrato principal, o derivativo embutido é 
contabilizado separadamente e avaliado ao valor justo a cada data de 
balanço.  

 
A contabilização em separado é exigida se ambas as condições a seguir 
forem embutido atenda à definição de um contrato de seguro por si só, a 
Seguradora não efetua a bifurcação do derivativo embutido neste contrato. 
Essas garantias embutidas são consideradas no teste de adequação dos 
passivos (LAT) porque modificam os fluxos de caixa estimados dos 
contratos. 
 
 

• Despesas diferidas 
 

i. Custo de aquisição diferido 
 

Os custos diretos e indiretos incorridos durante o período financeiro 
decorrentes da subscrição ou renovação de contratos de seguro e/ou 
contratos de investimento com direitos a benefícios discricionários 
(DPF) são diferidos na medida em que esses custos sejam recuperáveis 
a partir de prêmios futuros. Todos os demais custos de aquisição são 
reconhecidos como despesa, quando incorridos. 
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Após o reconhecimento inicial, o custo de aquisição diferido para 
seguros de vida são amortizados ao longo do prazo de vigência 
estimado para os contratos, como um percentual constante da 
expectativa de prêmios. O custo de aquisição diferido para produtos de 
seguros gerais são amortizados ao longo do período em que os 
respectivos prêmios ganhos são reconhecidos. A parcela de custos de 
aquisição diferidos que cabe às resseguradoras é amortizada da mesma 
forma que a amortização do ativo subjacente é lançada na 
demonstração do resultado. 

 
As mudanças na vida útil estimada ou no padrão esperado de consumo 
dos futuros benefícios econômicos incorporados ao ativo são 
contabilizadas alterando-se o prazo de amortização, sendo tratadas 
como mudança na estimativa contábil. 

 
É realizada uma revisão de eventuais perdas no valor recuperável a 
cada data base, ou com maior frequência quando há indícios de 
redução no valor recuperável. Quando o valor recuperável for inferior 
ao valor contábil, é reconhecida uma perda no valor recuperável na 
demonstração do resultado. Os custos de aquisição diferidos também 
são considerados no teste de adequação dos passivos para cada período 
de divulgação de relatórios. 

 
Os custos de aquisição diferidos são baixados quando da venda ou 
liquidação dos respectivos contratos. 

 
ii. Comissões de resseguro 

 
As comissões a receber sobre contratos de resseguro passivo são 
diferidas e amortizadas pelo método linear, ao longo do prazo da 
expectativa dos prêmios a pagar. 

 
 

b) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras 
resgatáveis no prazo de 90 dias entre a data de aquisição e vencimento igual ou 
inferior a 90 dias e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado e que não afetem a vinculação como ativos garantidores. 
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c) Estimativas contábeis 

 
A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração registre 
determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em 
estimativa, 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 de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
Informações sobre áreas em que o uso de premissas e estimativas é significativo 
para as demonstrações financeiras e nas quais, portanto, existe um risco 
significativo de ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas. 

 
• Nota 3i - Provisões técnicas 
• Nota 3i Ativos financeiros e 6 - Ativos financeiros 
• Nota 3g - Provisões para riscos de créditos 

 
 

d) Instrumentos financeiros 
 

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a 
Seguradora  se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos 
financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor 
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua 
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros 
classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais 
custos são diretamente lançados no resultado do exercício.  
 
Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as 
regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos 
financeiros em:  

 
• Ativo e passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado; 
• Mantido até o vencimento; 
• Empréstimos e recebíveis; e 
• Disponível para venda. 
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i) Ativos financeiros 

 
São classificados entre as categorias abaixo de acordo com o propósito para 
os quais foram adquiridos ou emitidos: 

 
• Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: 

incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado. São classificados como mantidos para negociação se 
originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo. 
Derivativos também são classificados como mantidos para negociação, 
exceto aqueles designados como instrumentos de hedge. A cada data 
de balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a correção 
monetária, a variação cambial e as variações decorrentes da avaliação 
ao valor justo são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na 
linha de receitas ou despesas financeiras. Os ativos financeiros 
classificados a valor justo são as operações com derivativos que não 
são objeto de hedge, quando estes apresentam ganhos, e caixa e 
equivalentes de caixa. 

 
• Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não 

derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos 
definidos para os quais a Seguradora tem intenção positiva e a 
capacidade de manter até o vencimento. Após reconhecimento inicial 
são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de 
juros. Esse método utiliza uma taxa de desconto que quando aplicada 
sobre os recebimentos futuros estimados, ao longo da expectativa de 
vigência do instrumento financeiro, resulta no valor contábil líquido. 
Os juros, a atualização monetária, a variação cambial, menos perdas do 
valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado, 
quando incorridos, na linha de receitas ou despesas financeiras.  

 
• Empréstimos (concedidos) e recebíveis: ativos financeiros não 

derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, porém não 
cotados em mercado ativo. Após reconhecimento inicial são 
mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de 
juros. Os juros, a atualização monetária, a variação cambial, menos 
perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no 
resultado, quando incorridos, na linha de receitas ou despesas 
financeiras. A Seguradora possui as contas a receber líquidas e outros 
créditos classificados nessa categoria. 
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• Disponíveis para venda: Ativos financeiros são aqueles instrumentos 

financeiros não derivativos que são designados nesta categoria ou que 
não são classificados em nenhuma das demais categorias.. Na data de 
cada balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a 
atualização monetária e a variação cambial, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado, quando incorridos, e as variações 
decorrentes da diferença entre o valor do investimento atualizado pelas 
condições contratuais e a avaliação ao valor justo são reconhecidas no 
patrimônio líquido na conta de ajustes de avaliação patrimonial 
enquanto o ativo não for realizado, sendo reclassificadas para o 
resultado após a realização, líquida dos efeitos tributários.  

 
ii) Passivos financeiros 

 
São classificados entre as categorias abaixo de acordo com a natureza dos 
instrumentos financeiros contratados ou emitidos: 

 
• Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: 

incluem passivos financeiros usualmente negociados antes do 
vencimento, passivos designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado e derivativos, exceto aqueles designados 
como instrumentos de Hedge. A cada data de balanço são mensurados 
pelo seu valor justo. Os juros, a atualização monetária, a variação 
cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, quando 
aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os 
passivos financeiros classificados a valor justo são as operações com 
derivativos que não são objeto de hedge, quando estes apresentam 
perdas. 

 
• Passivos financeiros não mensurados ao valor justo: passivos 

financeiros não derivativos que não são usualmente negociados antes 
do vencimento. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo 
custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a 
atualização monetária e a variação cambial, quando aplicáveis, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. A Seguradora possui as 
contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos 
classificados nessa categoria. 
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e) Instrumentos financeiros derivativos e derivativos embutidos 

 
Todos os instrumentos financeiros derivativos detidos pela Seguradora foram 
designados na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado” e mantidos para negociação. Adicionalmente, a Seguradora efetua 
uma análise de todos os contratos de serviços, instrumentos financeiros, 
contratos de seguro e contratos de resseguro para avaliação da existência de 
derivativos embutidos.  
 
Quando um derivativo embutido é identificado a Seguradora primeiramente 
avalia se o instrumento principal (ou contrato principal, ‘host contract’) é 
avaliado ao valor justo de mercado (quando o instrumento financeiro derivativo 
não é bifurcado e contabilizado separadamente ao valor justo de mercado nas 
demonstrações financeiras). Caso o instrumento não seja avaliado ao valor justo 
(instrumentos avaliados ao custo amortizado) a Seguradora analisa se o 
derivativo embutido atende à definição de um derivativo, segundo o IAS 39, e 
se o derivativo embutido é economicamente relacionado ao contrato principal 
(caso onde o derivativo embutido não é bifurcado e contabilizado 
separadamente ao valor de mercado).  
 
Caso o derivativo embutido não seja economicamente relacionado ao contrato 
principal, o derivativo embutido é contabilizado separadamente e avaliado ao 
valor justo a cada data de balanço. A Seguradora emite contratos de previdência 
privada que atendem à definição de um contrato de seguro onde os participantes 
possuem garantia de taxas de juros e opções de resgate de sua reserva. 
 
Essas garantias embutidas atendem à definição de um derivativo embutido; 
entretanto, a Seguradora utiliza a isenção prevista no CPC 11 onde, caso o 
derivativo embutido atenda à definição de um contrato de seguro por si só, a 
Seguradora não efetua a bifurcação do derivativo embutido neste contrato. Essas 
garantias embutidas são consideradas no teste de adequação dos passivos (LAT) 
porque modificam os fluxos de caixa estimados dos contratos. Todos os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados ao seu valor justo no seu 
reconhecimento inicial e na sua avaliação subsequente, com mudanças no valor 
justo, registradas imediatamente no resultado do período. 

 

 
f)  Prêmios de seguros 

 
Os prêmios a receber parceladamente e as respectivas despesas de 
comercialização são registrados pelo seu valor futuro, deduzido dos juros a 
apropriar que são reconhecidos pelo regime de competência como receitas 
financeiras. 
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g)  Provisão para riscos sobre créditos    
 

O valor da provisão para riscos de créditos é calculado para cobrir as perdas 
esperadas na realização dos créditos, sendo calculados com base no 
percentual de perda histórica aplicados sobre a totalidade das 
faturas/parcelas vencidas, comissões e Impostos sobre Operações 
Financeiras (IOF). 

 
 
 

h) Redução ao valor recuperável dos 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 evidências são identificadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Pelas análises e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que 
não é necessária a constituição de uma provisão para redução ao valor 
recuperável de seus ativos não financeiros. 

 
i) Provisões técnicas 

 
As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as 
determinações e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, assim 
resumidas: 

 

A provisão de prêmios não ganhos é constituída pela parcela do prêmio 
retido correspondente ao período de risco a decorrer, calculada pelo método 
“pro rata-die” e atualizada monetariamente, quando aplicável. 

 

Os saldos relativos aos riscos vigentes e não emitidos - RVNE são 
calculados conforme a Circular SUSEP nº 282/05 e contabilizado em conta 
patrimonial e de resultado. 

  
A provisão de sinistros a liquidar é constituída por estimativa de pagamentos 
prováveis, líquidos de recuperações de cosseguro cedido, determinada com 
base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e atualizada 
monetariamente nos termos da legislação. 

 
A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados é calculada com base na 
Circular SUSEP no 283/05. 
 
A Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP) é constituída se for constatada 
insuficiência da provisão para prêmios não ganhos para cobertura dos 
sinistros a ocorrer, considerando indenizações e despesas relacionadas, 
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sendo calculada de acordo com a Nota Técnica Atuarial (NTA). Dos 
cálculos efetuados não resultou provisão a constituir em 30 de junho de 
2011.  

 
A Resolução CNSP nº 162, de 26 de dezembro de 2006, em seus artigos 5º e 
21º, com alterações introduzidas pela Resolução CNSP nº 181, de 17 de 
dezembro de 2007, estabeleceu a obrigatoriedade de constituição de uma 
provisão técnica denominada Provisão Complementar de Prêmios (PCP). A 
PCP deve ser calculada “pro rata die”, tomando por base as datas de início e 
fim de vigência do risco e o prêmio comercial retido, e as contribuições 
retidas ou prêmios líquidos recebidos, e o seu valor será a diferença, se 
positiva, entre a média da soma dos valores apurados diariamente no mês da 
constituição e a PPNG ou a PRNE constituída naquele mês e no mesmo 
ramo, considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou não, recebidos ou 
não. 

 
j) Teste de adequação dos passivos - LAT 

 
 

Conforme requerido pelo CPC11, 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 
CPC 11, deduzidos dos ativos intangíveis diretamente relacionados aos 
contratos de seguros que incluem despesas de aquisição diferidas e valores de 
negócios adquiridos - VOBA (Value of Business Acquired) originado de 
combinações de negócios quando aplicável. 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 ramos de seguro são agrupados pela 
Superintendência de Seguros Privados. Os fluxos de caixa são trazidos a valor 
presente, a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. 
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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 a Seguradora e 
suas controladas. Alguns contratos permitem que a Seguradora adquira a 
titularidade sobre o ativo ou adquira o direito de venda do ativo danificado que 
tenha sido recuperado (tal como salvados). A Seguradora também possui o 
direito contratual de buscar ou cobrar ressarcimentos de terceiros, tais como 
sub-rogação de direitos, para pagamentos de danos parciais ou totais cobertos 
em um contrato de seguro. 

 
Consequentemente, conforme permitido pelo CPC 11, estimativas de 
recuperação de salvados e de reembolsos originados de sub-rogação de direitos 
são incluídos como um redutor na avaliação (estimativa do fluxo de 
pagamentos dos contratos de seguros) e, consequentemente, na execução dos 
testes de adequação dos passivos. Quando o ativo é recuperado em data 
subsequente à ocorrência do sinistro, a Seguradora classifica o ativo na 
categoria de outros ativos, com avaliação ao valor justo, deduzido dos custos de 
venda do ativo para colocação do ativo em condições de uso por terceiros. Para 
os ramos de risco decorrido, a Seguradora leva em consideração os prêmios 
ganhos observados, para efetuar a melhor estimativa de receita de prêmios no 
período subsequente à data-base de cálculo. Para os produtos de acumulação 
(plano de previdência), também classificados como contratos de seguro, a 
Seguradora elaborou uma metodologia que leva em consideração elementos que 
impactam diretamente o fluxo de caixa dos referidos contratos, tais como, 
níveis de permanência dos participantes, taxas de conversão em renda, retorno 
dos ativos garantidos aos participantes durante as fases de acumulação e 
concessão de benefício (excedente financeiro), opções de taxas de juros 
garantidas (índices de inflação IGP-M ou ganhos realizados de ativos acima da 
remuneração deste índice para produtos tradicionais) e opções de resgate. 
 
Como conclusão dos testes realizados, não foram identificada insuficiências em 
nenhum dos agrupamentos analisados, para os balanços apresentados. 
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k) Ativo de Resseguro 
 

Os ativos de resseguro representam saldos devidos pelas Resseguradoras. Os 
valores a recuperar de Resseguradoras são estimados de forma condizente 
com a provisão para sinistros a liquidar e / ou recuperação de sinistros 
liquidados junto aos Segurados, e estão em conformidade com o respectivo 
contrato de resseguros. 

 
Os ativos de resseguro são submetidos à revisão de eventuais perdas no 
valor recuperável a cada data base, ou com maior frequência quando há 
indícios de perda durante o semestre objeto do relatório. Ocorre redução no 
valor recuperável dos ativos quando há evidência clara, resultante de um 
evento que tenha ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo de 
resseguro, de que a Seguradora possa não receber todos os montantes 
devidos nos termos do contrato, e de que o evento cause impactos passiveis 
de mensuração com segurança razoável, sobre os montantes a serem 
recebidos da Resseguradora. A perda no valor recuperável é registrada na 
demonstração do resultado, quando aplicável. 

 
Os ganhos ou perdas com a aquisição de resseguro são reconhecidos 
na demonstração do resultado imediatamente na data da aquisição, não 
sendo amortizados. 
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A Seguradora também assume risco de resseguro no curso normal de suas 
atividades com relação a contratos dos ramos vida e elementares, quando 
aplicável. Os prêmios e sinistros de resseguros assumidos são reconhecidos 
como receita ou despesas da mesma forma que o seriam se o resseguro fosse 
considerado uma atividade direta, considerando-se a classificação do 
produto da atividade coberta por resseguro. Os passivos de resseguro 
representam os saldos devidos a resseguradoras. Os valores a pagar são 
estimados de forma condizente com o respectivo contrato de resseguro. 

 
Os prêmios e sinistros são apresentados pelo valor bruto, tanto para 
resseguro cedido como assumido. 

 
Os ativos e passivos de resseguro são baixados quando da extinção, 
vencimento dos direitos contratuais ou da transferência do contrato para 
outra parte. 

 
Os contratos de resseguro que não transfiram riscos de seguro significativos 
são contabilizados diretamente no balanço patrimonial e se referem a ativos 
representados por depósitos ou passivos financeiros reconhecidos com base 
na contraprestação paga ou recebida, deduzida de quaisquer prêmios ou 
taxas explícitas identificadas a serem retidas pelo ressegurado. As receitas 
com investimentos sobre esses contratos são contabilizadas pelo método da 
taxa de juros efetiva, quando auferidas. 

 
 
 

l) Outros ativos e passivos 
 

 Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Seguradora e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Seguradora possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que em um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas e risco envolvido.  
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m) Impostos e contribuições 

 
Imposto de renda e contribuição social – correntes 
 

Ativos e passivos tributários correntes do último período e de períodos 
anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as 
autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para 
calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em 
vigor na data do balanço nos países em que a Seguradora opera e gera 
receita tributável. 

 
Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia a 
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer 
interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 

 
Impostos diferidos 
 

Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço 
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos 
diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias 
temporárias, exceto quando o imposto diferido passivo surge do 
reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação 
que não for uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o 
lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. 
 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na 
extensão em que seja provável que lucro tributável esteja disponível para 
que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e 
perdas tributários não utilizados possam ser utilizados, exceto quando o 
imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é 
gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que 
não é uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o 
lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. 
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O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do 
balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros 
tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo 
tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados 
são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que 
se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos 
tributários diferidos sejam recuperados. 

 
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é 
esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo 
liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram 
promulgadas na data do balanço. Pela regra fiscais de imposto de renda e 
bases negativas de contribuição social apurados em exercícios anteriores são 
compensados respeitando o limite de 30% do lucro tributável, e constituídos 
créditos decorrentes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais de imposto 
de renda e bases negativas de contribuição social. 

 
Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração 
do resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a 
transação que originou o imposto diferido, no resultado abrangente ou 
diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. 
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Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um 
direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo 
fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e 
sujeitos à mesma autoridade tributária. 

 
 

A seguir, vide alíquota dos principais impostos relacionados abaixo: 
 

Descrição Alíquotas 
PIS 0,65% 
COFINS 4% 
Imposto de renda (a) 25% 
Contribuição social 15% 
  

 
(a) A alíquota de imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 

tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real anual 
excedente aos limites fiscais estabelecidos. 
 
 

n) Apuração do resultado 
 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e 
considera que: 

 
• Os prêmios de seguros, comissões e custos e receitas de comercialização 

são registrados quando da emissão da apólice e reconhecidos no 
resultado de acordo com o regime de competência, observando o 
transcorrer da vigência do risco. As despesas de comercialização são 
diferidas e apropriadas ao resultado, no decorrer do prazo de vigência 
dos seguros. 

 
• As comissões de agenciamento são diferidas quando de seu pagamento e 

apropriadas aos resultados, de forma linear, pelo prazo de permanência 
das apólices. 
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4. Gerenciamento de riscos 

A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas 
operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos 
estratégicos e financeiros. 

 
• Risco de seguro 
• Risco de crédito 
• Risco de liquidez 
• Risco de mercado 
• Risco operacional 
 

A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas 
exposições, bem como os critérios adotados pela Seguradora na gestão e mitigação 
de cada um dos riscos acima mencionados. 

 
Estrutura de gerenciamento de riscos 

 
O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, utilizando-o com o 
objetivo de adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de 
negócios no planejamento das atividades, maximizando a utilização de recursos 
próprios e de terceiros.  
 
A Seguradora conta com um sistema de gestão de riscos, constantemente 
aperfeiçoado, que segue as diretrizes dos modelos internacionais como COSO II-
ERM e COBIT e as linhas mestras da Diretiva de Solvência II, aprovada pelo 
Parlamento Europeu. Alinhado à regulamentação vigente e às políticas corporativas 
mundiais do Grupo MAPFRE, o sistema está baseado na gestão integrada de cada 
um dos processos de negócio e na adequação do nível de risco aos objetivos 
estratégicos estabelecidos. 
 
O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as 
camadas contempladas pelo escopo de governança corporativa que abrange desde a 
Alta Administração até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação, 
tratamento e monitoramento desses riscos. 
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é 
abordado dentro de um processo apoiado na estrutura de Controles Internos e 
Compliance (no que tange a regulamentos, normas e políticas internas). Essa 
abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos 
e minimiza a existência de lacunas que possam comprometer a correta identificação 
e mensuração dos riscos. 
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A partir da avaliação dos principais riscos e do monitoramento da conformidade 
(compliance) são elaborados planos de ação específicos. O objetivo é que 
oportunidades de melhoria sejam implementadas nas atividades de controle ou que 
eventuais desvios sejam corrigidos em tempo. Além disso, para gerar um ambiente 
de controle condizente com a importância dos negócios, a Empresa investe no 
fortalecimento do processo interno de comunicação, disseminando o conceito de 
gestão de riscos entre os colaboradores. 

 
A gestão dos riscos corporativos é sustentada por ferramentas estatísticas como 
testes de adequação de passivos, análises de sensibilidade, cálculo de VAR, 
indicadores de suficiência de capital, dentre outras. À estas ferramentas, adiciona-se 
a parcela qualitativa da gestão de riscos, com os resultados de auto avaliação de 
riscos, coleta de informações de perdas e análises de resultados de testes e controles, 
e de auditorias. A integração destas ferramentas permite uma análise completa e 
integrada dos riscos corporativos. 

 
Para assegurar a unicidade ao processo de gerenciamento de riscos, constituíram-se 
os seguintes comitês:  

 
Comitê Financeiro: constituído com o caráter de análise e a avaliação das questões 
ligadas a aspectos de finanças. É de competência deste comitê acompanhar o 
desempenho financeiro e propor para apreciação do Conselho de Administração, 
dentre outros, as políticas e os limites para administração dos riscos financeiros. 
 
Comitê de Auditoria: Órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de 
Administração que tem, entre outros, revisar as demonstrações financeiras, à luz das 
práticas contábeis vigentes; avaliar a qualidade do sistema de controle interno, à luz 
da regulamentação vigente e dos códigos interno; avaliar a efetividade das 
auditorias independente e interna; e recomendar ao Conselho de Administração o 
aprimoramento das políticas, praticas e procedimentos identificados no âmbito de 
suas atribuições.  

 

Comitê executivo: cabe a este comitê zelar pela agilidade e qualidade do processo 
decisório da Seguradora. Possui atribuições específicas que colaboram com o 
ambiente de controles internos tais como a gestão dos processos de prevenção e 
combate a lavagem de dinheiro, a divulgação e disseminação dos mais elevados 
padrões de conduta ética e a otimização de recursos.  
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O relacionamento dos Comitês com a alta administração, respeita as alçadas 
definidas pelo sistema normativo. Contudo, sempre e respeitado o nível de 
independência requerido para as análises técnicas. Os Comitês têm em seus 
regimentos a definição das atribuições e reportes. 

Ainda com o intuito de gerir os riscos aos quais a Seguradora está exposta, a 
Auditoria Interna possui um importante papel. A sua independência de atuação e a 
continuidade dos exames efetuados colaboram para uma gestão de riscos adequada 
ao perfil da Seguradora. A auditoria interna fornece análises, apreciações, 
recomendações, pareceres e informações relativas às atividades examinadas, 
promovendo, assim, um controle efetivo a um custo razoável. 

O escopo da Auditoria Interna está voltado ao exame e à avaliação da adequação e 
eficácia do sistema de controle interno, bem como à qualidade do desempenho no 
cumprimento das atribuições e responsabilidades. 

 
A Unidade de Auditoria Interna segue as orientações da holding espanhola.  
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a) Risco de Seguro 
A Seguradora define risco de seguro como o risco 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. 
Os contratos de seguro que transferem risco significativo são aqueles onde a 
Seguradora possui a obrigação de pagamento de um benefício adicional 
significativo aos seus segurados em cenários com substância comercial, 
classificados através da comparação entre cenários nos quais o evento ocorra, 
afetando os segurados de forma adversa, e cenários onde o evento não ocorra. 
Pela natureza intrínseca de um contrato de seguro, o seu risco é de certa forma, 
acidental e consequentemente sujeito a oscilações. Para um grupo de contratos de 
seguro onde a teoria da probabilidade é aplicada para a precificação e 
provisionamento, a Seguradora entende que o principal risco transferido para a 
Seguradora é o risco de que sinistros avisados e os pagamentos de benefícios 
resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de contratos de 
seguros. Essas situações ocorrem, na prática, quando a frequência e severidade 
dos sinistros e benefícios aos segurados são maiores do que previamente 
estimados, segundo a metodologia de cálculo destes passivos. A experiência 
histórica demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de riscos similares, 
menor seria a variabilidade sobre os fluxos de caixa que a Seguradora incorreria 
para fazer face aos eventos de sinistros.  

 
A Seguradora utiliza estratégias de diversificação de riscos e programas de 
resseguro, com resseguradoras que possuam rating de risco de crédito de alta 
qualidade, de forma que o resultado adverso de eventos atípicos e vultosos seja 
minimizado. Não obstante, parte dos riscos de crédito e subscrição aos quais a 
Seguradora está exposta é minimizado em função da menor parcela dos riscos 
aceitos possuírem importâncias seguradas elevadas. 

 

Concentração de riscos 
As potenciais exposições a concentração de riscos são monitoradas analisando 
determinadas concentrações em determinadas áreas geográficas, utilizando uma 
série de premissas sobre as características potenciais da ameaça. O quadro abaixo 
mostra a concentração de risco no âmbito do negócio por região e por produto de 
seguro baseada no valor de prêmio bruto de resseguro e líquido de resseguro. 
 

 
Distribuição de prêmio bruto de resseguro por região e segmento 

Junho de 2011 
Região geográfica Demais % Total % 
Sudeste 2 100%               2  100% 

2 100%               2  100% 
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      Distribuição de prêmio bruto de resseguro por região e segmento 
Junho de 2010 

Região geográfica Demais % Total % 
Sudeste 11 100%             11  100% 

11 100%             11  100% 
 
 

Sensibilidade do risco de seguro 
 
O risco de seguro é definido como a possibilidade de perdas decorrentes de 
falhas na precificação dos produtos de seguros bem como a inadequação em 
relação à estimativa das provisões técnicas. 
 
As provisões técnicas representam valor significativo do passivo e correspondem 
aos diversos compromissos financeiros futuros das seguradoras com seus 
clientes.  
 
Em função da relevância das incertezas que envolvem os cálculos das provisões, 
foi considerada na análise de sensibilidade a provisão técnica de Insuficiência de 
Prêmios – PIP.  
 
Para isto foram simulados cenários, conforme descrito abaixo, e como estes 
cenários afetariam o resultado e o patrimônio líquido apresentados nesta 
demonstração financeira: 
 

(a) Provisões Técnicas: recálculo do saldo das provisões técnicas com alteração nos 
principais premissas utilizadas no cálculo:  
 

1) PIP: agravo de 5% na premissa de sinistralidade utilizada. O resultado obtido 
demonstra que mesmo com uma elevação de 5% na sinistralidade a Provisão de 
Prêmios Não Ganhos – PPNG – é mais do que suficiente para a cobertura dos 
sinistros e despesas futuras.  
 

(b) Sinistralidade: total de sinistros ocorridos com uma elevação de 5% na 
sinistralidade da carteira. 
 

(c) Taxa de Juros: rendimento financeiro com uma redução de 1% na taxa de juros. 
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Considerando as premissas acima descritas, os valores apurados são: 
 

30 de junho de 2011 

Fator de Risco   Sensibilidade PL Resultado 

a.    Provisões Técnicas total Alteração das principais premissas das 
provisões técnicas - - 

a1. PIP Aumento Agravo de 5% na premissa de 
sinistralidade - - 

b.    Sinistralidade Aumento Como uma elevação de 5% na 
sinistralidade afetaria o exercício (3) (3) 

c.  Taxa de Juros Redução Como uma redução de 1% na taxa de 
juros afetaria o exercício (83) (83) 

 
b) Risco de crédito 

Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de 
resseguro como consequência de uma contraparte no contrato não honrar a 
totalidade ou parte de suas obrigações contratuais para com a Seguradora. A 
Administração possui políticas para garantir que limites ou determinadas 
exposições ao risco de crédito não sejam excedidos através do monitoramento e 
cumprimento da política de risco de crédito para os ativos financeiros individuais 
ou coletivo que compartilham riscos similares e levando em consideração a 
capacidade financeira da contraparte em honrar suas obrigações e fatores 
dinâmicos de mercado. 

 
O risco de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos seguintes 
fatos: 

 
a) Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou 

de suas parcelas por parte dos segurados; 
 

b) Possibilidade de algum emissor de títulos privados não honrar com o 
pagamento previsto no vencimento; 
 

c) Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos 
corretores quando as apólices forem canceladas; e 
 

d) Colapso ou deterioração na capacidade de crédito dos cosseguradores, 
resseguradores, intermediários ou outras contrapartes. 

 
Exposição ao risco de crédito de seguro 

 
A exposição ao risco de crédito para prêmios a receber difere entre os ramos de 
riscos a decorrer e riscos decorridos, onde nos ramos de risco decorridos a 
exposição é maior uma vez que a cobertura é dada em antecedência ao 
pagamento do prêmio de seguro. 
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A Administração entende que, no que se refere às operações de seguros, há uma 
exposição significativa ao risco de crédito, uma vez que a Seguradora opera com 
produtos diversos tipos de produtos. A Administração adota políticas de controle 
conservadoras para análise de crédito. 

 
Em relação às operações de resseguro, a Seguradora está exposta a concentrações 
de risco com resseguradoras individuais, devido à natureza do mercado de 
resseguro e à faixa estrita de resseguradoras que possuem classificações de 
crédito aceitáveis. A Seguradora adota uma política de gerenciar as exposições 
das contrapartes de resseguro, operando somente com resseguradores com alta 
qualidade de crédito refletidas nos ratings atribuídos por agencias classificadoras. 
Existem algumas operações com a Resseguradora do Grupo MAPFRE. 

 
 

Gerenciamento do Risco de Crédito 
 

Os resseguradores são sujeitos a um processo de análise de risco de crédito em 
uma base contínua para garantir que os objetivos de mitigação de risco de 
seguros e de crédito sejam atingidos. 

 
A política financeira prevê a diversificação da carteira de investimentos (ativos 
financeiros), com o estabelecimento de limites de exposição por emissor e a 
exigência de rating mínimo “A” para alocação, conforme demonstrado a seguir: 

 
Alguns focos de atenção para o risco de crédito são: evitar a concentração de 
negócios em resseguradores, em grupos de clientes, em um mesmo grupo 
econômico ou até em regiões geográficas. 

 
O gerenciamento de risco de crédito referente aos instrumentos financeiros inclui 
o monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais 
em relação às classificações de crédito por Seguradoras avaliadoras de riscos, tais 
como Standard & Poor´s e Moody´s.  

 
As diretrizes de resseguros também colaboram para o monitoramento do risco de 
crédito de seguros, e são determinadas através de norma interna. 
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A Seguradora efetua diversas análises de sensibilidade e testes de stress como 
ferramentas de gestão de riscos financeiros. Os resultados destas análises são 
utilizados para mitigação de riscos e para o entendimento do impacto sobre os 
resultados e sobre o patrimônio líquido da Seguradora em condições normais e 
em condições de stress. Esses testes levam em consideração cenários históricos e 
cenários de condições de mercado previstas para períodos futuros e têm seus 
resultados utilizados no processo de planejamento e decisão e também para 
identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos financeiros 
detidos pela Seguradora. 

 
Rating dos resseguradores dos contratos  

 
Resseguradora 

Percentual 
de cessão Rating 

MAPFRE RE DO BRASIL SEGURADORA DE RESSEGUROS 100% Sem Rating 

 
 
Rating da carteira de aplicações 
 

 
2011 

 
2010 

Titulos 
1 a 30 dias 

31 a 
180 
dias 

181 a 360 
dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
Contábil 

Valor 
Contábil 

I. Títulos disponíveis para negociação          4.870            -             186        1.359           6.415           7.549  

AAA          4.870            -             186        1.359           6.415           7.549  

III. Títulos mantidos até o vencimento                -              -             893      10.377         11.270         10.018  

AAA                -              -             893      10.377         11.270         10.018  

Total geral          4.870            -          1.079      11.736         17.685         17.567  
 
 
 

b) Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para investir 
na operação ou honrar seus compromissos. A Seguradora possui política 
especifica que estabelece índices de liquidez mínimos requeridos para suprir 
quaisquer necessidades de financiamentos e compromissos. 

 

Exposição ao risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa, considerando 
também os passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar 
os passivos oriundos de contratos de seguro.  
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Gerenciamento do risco de liquidez 
 

O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pela Gerência Financeira e tem 
por objetivo controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de 
direitos e obrigações. O Grupo monitora, por meio da gestão de ativos e passivos 
(ALM), as entradas e os desembolsos futuros, a fim de manter o risco de liquidez 
em níveis aceitáveis e, caso necessário, apontar com antecedência possíveis 
necessidades de redirecionamento dos investimentos. 

 
Composição por prazo e por título  

 
Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e por 
título. Os ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado estão 
apresentados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com o vencimento 
dos títulos. 

2011 2010 

Titulos 
1 a 30 dias 

31 a 
180 
dias 

181 a 360 
dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
Contábil 

Valor de 
Mercado 

Valor 
Contábil 

I. Títulos disponíveis para negociação          4.870            -            186        1.359           6.415           6.415           7.549  

Opções de futuros                 -             -               -               -                  -                  -                   2  
Over          4.870            -               -               -            4.870           4.870           4.928  
Títulos da dívida agrária                -             -            184        1.359           1.543           1.543           2.613  
Swap                 -             -                2              -                   2                  2                  6  

III. Títulos mantidos até o vencimento                -             -            893      10.377         11.270         11.755         10.018  

Fundos exclusivos 
Notas do tesouro nacional                -             -            893      10.377         11.270         11.755         10.018  

Total geral          4.870            -         1.079      11.736         17.685         18.170         17.567  

 
 
Não houve reclassificação entre as categorias de Títulos e Valores mobiliários 
em 2011 e 2010. 
 
 

c) Risco de mercado 
A MAPFRE adota políticas rígidas de controle e estratégias previamente 
estabelecidas e aprovadas pelo Comitê Executivo e pelo Conselho de 
Administração, que permitem reduzir sua exposição aos riscos de mercado. As 
operações são controladas com as ferramentas Stress Testing e Value At Risk e, 
posteriormente, confrontadas com a política de controle de risco adotada, de Stop 
Loss. Além disso, apenas 5% dos recursos podem ser aplicados em papéis com 
riscos. 

 

• Sensibilidade a Taxa de Juros 
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Na presente análise de sensibilidade são considerados os seguintes fatores 
de risco: (i) taxa de juros e (ii) cupons de títulos indexados a índices de 
inflação (INPC, IGP-M e IPCA) em função da relevância dos mesmos nas 
posições ativas e passivas do Grupo.  

 
A definição dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de 
sensibilidade (100 pontos base para taxa de juros e para cupons de inflação) 
teve por base a análise das variações históricas de taxas de juros em 
período recente e premissa de não alteração das curvas de expectativa de 
inflação, refletindo nos respectivos cupons na mesma magnitude da taxa de 
juros.  

 
Historicamente, o Grupo não resgata antecipadamente ao seu vencimento 
os ativos classificados na categoria mantidos até o vencimento, diante 
disto, os títulos classificados nessa categoria foram excluídos da base para 
a análise de sensibilidade uma vez que a Administração entende não estar 
sensível à variações na taxa de juros desses títulos visto a política de não 
resgatá-los antes do seu vencimento. Do total de R$ 17.685 de ativos 
financeiros, incluindo as operações compromissadas, R$ 11.270 foram 
extraídos da base da análise de sensibilidade por estarem classificados na 
categoria “mantidos até o vencimento”. Desta forma, a análise de 
sensibilidade foi realizada para o volume financeiro de R$ 6.415. 

 
Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados os ativos 
financeiros existentes na data-base do balanço. 

 
 

Impacto no 
Patrimônio Líquido 

  Fator de Risco 
 

2011 2010 
Taxa de Juros 

   
Elevação da Taxa de Juros 

 

            
(27) 

              
(15) 

Redução da Taxa de Juros 
 

             
28  

               
15  

 
d) Riscos operacionais 

 
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma 
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura 
e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles 
decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 
comportamento empresarial. 
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Na Seguradora, a gestão dos riscos operacionais é realizada com foco na 
identificação, avaliação e resposta às ameaças, externas e internas, aos objetivos 
estratégicos e às operações. Dessa forma, a Seguradora mantém atualizadas as 
atividades de controle de prevenção de riscos não aceitos e de detecção de riscos 
residuais. 

Todo o processo de avaliação de riscos operacionais é desenvolvido pela área de 
Controles Internos Corporativos, que segue as orientações da holding espanhola, 
mas atua de forma independente no Brasil.  
A partir de um aplicativo exclusivo denominado Riskm@p, cerca de 600 fatores 
de risco são previamente identificados, distribuídos por tipos de risco, por áreas 
de risco e por processos e subprocessos operacionais. Cada um dos fatores de 
risco é avaliado periodicamente pela maioria dos gestores, por meio de um 
processo de control-self assessement, que resulta em mapas de risco que 
permitem visualizar variáveis como probabilidade de ocorrência, importância 
relativa e grau de controle de cada risco avaliado.  

 
A partir daí, são estabelecidas ações para manter em equilíbrio os níveis das três 
variáveis, estabelecidos em cinco degraus (de muito baixo a muito alto). Além de 
serem obtidos por tipo de risco, por processo ou por subprocesso, os mapas de 
risco também podem ser visualizados desde um setor de negócio (Automóvel, 
Vida, Ramos Elementares, Garantia, Previdência, etc.), de uma atividade de 
back-office (Recursos Humanos, Jurídico, Controladoria, Investimentos, etc.) ou 
até de uma posição consolidada do Grupo, passando em cada uma das empresas 
que o compõem. 
Gestão de Capital 

 
O principal objetivo da Seguradora em relação à gestão de capital é manter níveis 
de capital suficientes para atender os requerimentos regulatórios determinados 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), bem como atender aos requisitos de capital exigidos 
pela MAPFRE Espanha. 
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5. Aplicações Financeiras 
 

 
30 de junho de 2011 

 
31 de dezembro de 2010 

Titulos 
Valor 

Contábil % 
 

Valor 
Contábil % 

I. Títulos disponíveis para negociação 6.415 36% 
 

7.549 43% 

Opções de futuros                 -   
 

2 

Over 4.870 28% 
 

4.928 28% 

Títulos da dívida agrária 1.543 9% 
 

2.613 15% 

Swap  2 0% 
 

6 0% 

III. Títulos mantidos até o vencimento 11.270 64% 
 

10.018 57% 

Fundos exclusivos 
     Notas do tesouro nacional 11.270 64% 

 
10.018 57% 

Total geral 17.685 100% 
 

17.567 100% 

 
O valor de mercado das quotas de Fundos de Investimento Financeiro foi 
apurado com base nos valores de quotas divulgados pelos Administradores 
dos fundos de investimento nos quais a Seguradora aplica seus recursos. Os 
títulos públicos federais foram contabilizados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos. O valor de mercado foi apurado com 
base nas tabelas de referência do mercado secundário da ANBIMA - 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. 
 
Não houve reclassificação entre as categorias de Títulos e Valores 

Mobiliários para 30 de junho de 2011. 
 

Movimentação dos saldos de aplicação financeira 
 

Saldo em 31 de dezembro 2010        17.567  

Aplicações             390  

Resgates 
        

(1.235) 

Rendimentos             963  

Saldo em 30 de junho de 2011        17.685  

 
a) Determinação do valor justo  

 
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser 
trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na 
realização de uma transação justa de mercado na data de balanço. 
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O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi obtido a partir dos 
valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras 
desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos 
obtidos a partir das tabelas de referência divulgadas pela Associação Nacional 
das Instituições do Mercado Financeiro (ANBIMA). Os títulos de renda 
variável tiveram seus valores justos obtidos a partir da última cotação publicada 
pela Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (BMF&Bovespa). Os títulos de 
renda fixa privados tiveram suas cotações divulgadas pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). 
 
Os critérios de precificação dos instrumentos financeiros derivativos são 
definidos pelo administrador das carteiras e pelo custodiante, sendo utilizadas 
curvas e taxas divulgadas pela ANBIMA e BM&FBovespa para cálculos e 
apreçamento constantes no manual de precificação da instituição, em 
conformidade com o código de auto-regulação da Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento (ANBID).  

 
O valor justo dos investimentos mantidos até o vencimento é determinado 
apenas para fins de divulgação. 

 
b) Hierarquia de valor justo   

 
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, 
utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como 
se segue: 

 
• Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo; 

 
• Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que 

cuja precificação é direta ou indiretamente observável.  
 

• Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um 
mercado observável. 
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2011 2010 

Titulos 
NIVEL 1 Total  NIVEL 1 Total 

I. Títulos disponíveis para negociação          6.415           6.415           7.549           7.549  

Opções de futuro 
                        

-   
                        

-   
                         

2  
                         

2  

Over 
              

4.870  
              

4.870  
              

4.928  
              

4.928  

Títulos da dívida agrária 
              

1.543  
              

1.543  
              

2.613  
              

2.613  

Swap 
                         

2  
                         

2  
                         

6  
                         

6  
III. Títulos mantidos até o vencimento        11.270         11.270         10.018         10.018  

Fundos exclusivos 

Notas do tesouro nacional 
           

11.270  
           

11.270  
           

10.018  
           

10.018  
Total geral        17.685         17.685         17.567         17.567  

 

A Seguradora não possui operações com aplicações financeiras no nível III. 
 

6.  Instrumentos Financeiros Derivativos 
 
Os instrumentos financeiros derivativos estão registrados na carteira de fundos de 
investimento exclusivos. Em 30 de Junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a 
Seguradora possuía contratos de opções de futuros-DI, cujos valores referenciais 
totalizavam R$ 330 (R$ 330 em 2010) e contratos de Swap-CDI x IPCA, CDI x Dólar 
no montante de R$ 68 (R$ 271 em 2010). O diferencial a receber dos contratos de 
“Swap” no montante de R$ 2 (R$ 6 em 2010) e os prêmios de opções de futuros no 
montante de R$ 0 (R$ 2 em 2010). Os diferenciais a pagar ou a receber dos contratos de 
futuros são liquidados diariamente. 
 
O SISTEMA MAPFRE utiliza o mercado de derivativos para realizações de operações 
ativas e para proteção (hedge), visando sempre à redução da exposição a riscos de 
mercado, de moeda e de taxas de juros. O uso de derivativos frequentemente é 
associado a operações com títulos públicos, privados e ações (valores mobiliários). 
 
Os limites são sempre pré-determinados, ou seja, todas as operações são submetidas a 
uma rigorosa análise de “Stress Testing” e confrontadas com a política de controle de 
risco adotada de “Stop Loss”, sendo que após o início das posições passamos a utilizar a 
política de “Value At Risk” e “Stress Testing” para o monitoramento das posições. 
 
Os critérios de precificação dos instrumentos financeiros derivativos (“Mark to 
Market”) são definidos pelo administrador das carteiras e custodiante, BEM DTVM 
(100% Grupo Bradesco) e Banco Bradesco S.A. respectivamente, que utilizam as 
curvas e taxas da ANBIMA e BM&F para cálculos e precificação através das 
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metodologias convencionais e comumente aceitas pelo mercado e de acordo com o 
código de auto-regulação. 
 
A área de risco da MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
confronta diariamente os resultados obtidos pelo administrador, a fim de consolidar os 
resultados obtidos. 
 
As operações dos instrumentos financeiros derivativos são custodiadas, registradas e 
negociadas na BM&F – Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, na CETIP – 
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e na CBLC – Central Brasileira de 
Liquidação e Custódia, instituições de “Clearing” de alta confiabilidade e renome no 
mercado brasileiro. 
 

 
 

7. Prêmios a receber 
 
 

a) Composição por prazo de vencimento 
 
 

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010 
Vincendos 61 219 
Vencidos: 
1 a 30 dias - 19 
31 a 60 dias 80 80 
61 a 120 dias 30 - 
121 a 180 dias 92 - 
181 a 365 dias 112 13 
Premios emitidos 375 331 
Provisão para riscos sobre prêmios a receber (47) (5) 
Total: 328 326 

 
b) Movimentação de prêmios a receber 

 
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2010          326  

Prêmios emitidos líquidos             45  
Recebimentos          (43) 
Prêmios pendentes em 30 de junho de 2011          328  
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8. Créditos Tributários e Previdenciários 
 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 
  

 

30 de junho de 
2011 

 

30 de dezembro de 
2010 

Imposto de renda - Adições Temporárias 12-  
 

                               
12  

Contribuição Social - Adições 
Temporárias  7  

 

                                 
7  

Total não circulante  19  
 

                              
19  

     
9. Transações com Partes Relacionadas    

 

  
30 de junho de 2011 

 

31 de dezembro de 
2010 

 
30 de junho de 2010 

Partes Relacionadas Ativos Passivos Despesas Receitas 
 

Ativos Passivos 
 

Despesas Receitas 
MAPFRE Vera Cruz Seguradora 
S.A. 

       
19              -                -  

             
-  

            
5                        -  

            
(84) 

             
-  

       
19              -                -  

             
-  

            
5                        -  

            
(84) 

             
-  

 
i. Remuneração do pessoal chave - da administração: 

 
 É estabelecido anualmente por meio da Assembléia Geral Ordinária o montante 
global anual da remuneração dos administradores, que é distribuída em reunião do 
Conselho de Administração aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, 
conforme determina o Estatuto Social.  

 
ii. Outras informações: 

 
Conforme legislação em vigor, sociedades seguradoras, entidade de previdência e 
sociedades de capitalização não podem conceder empréstimos ou adiantamentos 
para: 
 
i)    Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e 

semelhantes, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; 
 
ii)    Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; 
 
iii)    Pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% da própria 

Seguradora, quaisquer diretores ou administradores da própria Seguradora, bem 
como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau. 
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Dessa forma, não são efetuados pela Seguradora empréstimos ou adiantamentos a 
qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e 
seus familiares. 
 

iii.  Participação Acionária 
 

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Seguradora não 
possuem individualmente ou em conjunto participação acionária na Seguradora em 
30 de junho de 2011.  
 

 
10. Detalhamento e movimentação das provisões técnicas e custo de aquisição 

diferido 
 
Provisões técnicas de Seguros 
 

  
Saldo em 31 de 

dezembro de 2010 Constituições Reversões 
Saldo em 30 de 
junho de 2011 

Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + PRVNE) (233) 166 - (67) 
Provisão de Sinistros a Liquidar (81) 62 - (19) 
Provisão de eventos ocorridos e não avisados – IBNR (44) - - (44) 
Outras provisões (principalmente PCP) (21) - (2) (23) 
Total das Provisões Técnicas (379) 228 (2) (153) 

 
Despesas de Comercialização Diferida  22 - (15 ) 7 

 
Provisões técnicas de cessão de resseguro 
 

  
Saldo em 31 de 

dezembro de 2010 Constituições Reversões 
Saldo em 30 de 
junho de 2011 

Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + PRVNE) 143 63 (163) 43 
Provisão de Sinistros a Liquidar 77 - (59) 18 
Provisão de eventos ocorridos e não avisados – IBNR 41 41 (41) 41 
Outras provisões (principalmente PCP) 20 3 - 23 
 Total das Provisões Técnicas  281 107 (263) 125 

 
 
 
Os custos diretos e indiretos incorridos durante o período financeiro decorrentes da 
subscrição ou renovação de contratos de seguro são diferidos na medida em que esses 
custos sejam recuperáveis a partir de prêmios futuros.  
 
Todos os demais custos de aquisição são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 
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11. Desenvolvimento de sinistros 

 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de 
incerteza existente na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data de 
publicação do balanço. Partindo do ano em que o sinistro ocorreu e o montante 
estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado 
como este montante varia no decorrer dos anos, conforme são obtidas informações 
mais precisas sobre a freqüência e severidade do sinistros à medida que os sinistros são 
avisados para a seguradora.  

 
Nas linhas abaixo do quadro são apresentados os montantes de sinistros esperados, por 
ano de ocorrência e, destes, os totais de sinistros cujo pagamento foi realizado e os 
totais de sinistros pendentes de pagamento, conciliados com os saldos contábeis. 

 
Este quadro contempla as operações de seguros direto, cedido, aceito e resseguro. Não 
estão incluídos o ramo 88 – DPVAT. 
 

Montante estimado para os sinistros Ano de ocorrência do sinistro 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

·         No ano da ocorrência - 5 24 92 6 1 128 
·         Um ano após a ocorrência - - 24 38 3 65 
·         Dois anos após a ocorrência - - 15 38 53 
·         Três anos após a ocorrência - - 15 15 
·         Quatro anos após a ocorrência - - - 
·         Cinco anos após a ocorrência - - 

Estimativa dos sinistros na data base (Junho/2011) - - 15 38 3 1 57 
Pagamentos de sinistros efetuados - - 15 38 3 - 56 

Sinistros Pendentes - - - - - 1 
 1 

 
 

12. Cobertura das provisões técnicas 
 

 
30 de junho de 2011 

 
31 de dezembro de 2010 

 Provisões técnicas - Seguros                                153  
 

                                     379  
  Exclusões  

     Provisões técnicas - Resseguro e retrocessão                              (146) 
 

                                    (359) 
  Total de Exclusões                             (146) 

 
                                   (359) 

 Total a ser coberto                                7 
 

                                       20  
 Ativos Garantidores  

     Aplicações:  
    Fundo de renda fixa                           17.685  

 
                                17.567  

 Total de Aplicações                         17.685  
 

                               17.567  
 Ativos Livres                         17.678  

 
                               17.547  

 
  



MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Semestre findo em 30 de junho de 2011  
(Em milhares de reais) 

 

48 

 
13. Depósitos de Terceiros 

 
As contas registradas em Depósitos de Terceiros são compostas por valores recebidos 
efetivamente, ainda não baixados das contas de Prêmios a Receber, configurando uma 
conta transitória onde são registradas as operações de cobrança de prêmios da 
Seguradora. 

 
 

Período 30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010 

1 a 30 dias 393 280 

Total: 393 280 

 
 

14. Patrimônio Líquido  
 

a) Capital social 
 

O capital social totalmente subscrito e integralizado, já homologado pela SUSEP, é 
de R$13.800 (R$13.800 em 31 de dezembro de 2010) e está representado por 
13.041.400 ações.  

 
  
b) Reserva legal 
 
Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. 
 
c) Dividendos 
 
É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício 
anual, conforme estabelecido no Estatuto Social. Não foram propostos dividendos por 
inexistir intenção de distribuição. 

 
d) Reserva estatutária 
 
Conforme previsto no artigo 29º do Estatuto Social, a parcela remanescente do lucro anual, 
não destinada à constituição da reserva legal e a distribuição de dividendos, foi transferida à 
conta de reserva estatutária, até o limite do capital social. 
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15. Patrimônio Líquido Ajustado, Margem de Solvência e Capital Mínimo 

Requerido 
 
Em 30 de junho de 2011, o cálculo do Capital Mínimo Requerido é calculado conforme 
requerimentos da  Resolução CNSP 227 de 06 de dezembro de 2010. 
 

 
 

16. Detalhamento de Contas da Demonstração de Resultado  
 

a) Principais ramos de atuação 
Percentual 

Prêmios Ganhos Sinistralidade 
Despesas(receitas) de 

comercialização 
Ramos de Atuação 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 Crédito à exportação riscos comerciais                  193                 389  -32,6% -510,6% 31,6% 10,3%
 Crédito à exportação riscos politicos                    15                   75  -86,7% -18,7% 46,7% 28,0%
 Demais Ramos                    -                      -    0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

                208                 464  

 
  

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010
Patrimônio Líquido 19.144 18.681
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (2) -
Patrimônio Líquido Ajustado (a) 19.142 18.681

0,2 vezes da receita líquida de prêmios emitidos últ.12meses 4 5
0,33 vezes a média anual do total dos sinistros retidos dos últimos 36 meses 6 6
Margem de Solvência (b) 6 6

Capital Base 15.000 15.000

Capital Adicional de Subscrição 8 9

Capital Adicional de Credito 120 -

Benefício da correlação entre riscos (4) -
Capital Mínimo Requerido 15.124 15.009 

Exigência de capital - EC maior entre (b) ou (c) 15.124 15.009
Suficiência de capital (a - c) 4.018 3.672
Suficiência de capital (%  da EC) 26,6% 24,5%



MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Semestre findo em 30 de junho de 2011  
(Em milhares de reais) 

 

50 

 
b) Prêmios Líquidos 

 30 de junho de 2011   30 de junho de 2010  

Prêmios emitidos líquidos                                      45  
                                   

106  

Prêmios emitidos                                      45  
                                   

106  
 

c) Sinistros ocorridos 
 

 30 de junho de 2011  
30  junho de 

2010  

Sinistros ocorridos                                        3  
                         

25  

Indenizações avisadas                                        3  
                    

1.329  

Recuperação de sinistros                                       -   (1318) 
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não 
avisados                                       -   

                         
14  

d) Custo de aquisição 
 

 30 de junho de 2011   30 de junho de 2010  
Despesas de comercialização                                      (20)                                      57
Comissões (20) (5)

Recuperação de comissões                                        -                                       36 
Variação das despesas de comercialização diferidas                                      -                                        26
 
 

e) Outras receitas e despesas operacionais  
 
 

 30 de junho de 2011   30 de junho de 2010  
Outras receitas e despesas operacionais (42) 187  
Provisões para riscos de créditos duvidosos (42) (7) 
Outras despesas com operações de seguros - (9) 
Outras recuperações com operações de seguros - 203  
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f) Despesas administrativas 

 
 30 de junho de 2011   30 de junho de 2010  

Despesas administrativas 21  18  
Pessoal próprio  38  28  

Serviços de terceiros 26  31 
Localização e funcionamento 9  8  
Despesas com publicações 64  68  
Despesas com donativos e contribuições 14  1  

Outras despesas administrativas  (130) - 
Despesas compartilhadas ( rateio de despesas 
administrativas )  -  (118) 

 
 

g) Despesas com tributos 
 

 30 de junho de 2011   30 de junho de 2010  
Despesas com tributos 54  50  
Cofins 1 10 
PIS - 2 
Taxa de fiscalização 39 26 
Despesas com tributos - impostos 4 2 
Despesas com tributos - cont. sindical 10 

 
10 

 
h) Resultado financeiro 

 30 de junho de 2011   30 de junho de 2010  
Resultado Financeiro (880) (547) 
Receitas com títulos de renda fixo - privados (964) (840) 
Receitas financeiras com operações de 
seguros -  347  
Outras receitas financeiras (59) (47) 
Despesas financeiras 143  (7) 
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17. Imposto de Renda e contribuição Social  
 

 
30 de junho de 2011 

 
30 de junho de 2010 

 

Imposto 
de Renda 

 

Contribuição 
Social      

 

Imposto 
de Renda 

 

Contribuição 
Social 

Lucro antes dos impostos e após 
participações 753 

 
753 

 
830 

 
830 

Imposto de Renda e Contribuição Social às 
alíquotas vigentes 176  113  193  124 

Diferenças temporárias  - 
 

- 
 

2 
 

1 
Diferenças permanentes 4 

 
2 

 
1 

 
- 

Deduções incentivadas (5) 
 

- 
 

(2) 
 

- 
Tributo antes das compensações 175 

 
115 

 
194 

 
125 

Imposto corrente 175 
 

115 
 

194 
 

125 
Constituição de crédito tributário - 

 
- 

 
- 

 
- 

Total 175 
 

115 
 

194 
 

125 
 
17. Isenções adotadas e exceções obrigatórias 

 
As políticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2  foram utilizadas na preparação 
destas demonstrações financeiras relativamente ao semestre findo em 30 de junho de 
2011, na preparação da informação financeira comparativa para ao semestre findo em 
30 de junho de 2010 e ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 
 
Para os períodos anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, as 
demonstrações financeiras foram apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, normas complementares da Superintendência de Seguros Privados e 
pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de 
dezembro de 2008 e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 
6.404/76, Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.941/09). 
 
As demonstrações financeiras para o semestre findo em 30 de junho de 2011 são as 
primeiras apresentadas considerando a aplicação integral dos CPCs homologados pela 
SUSEP. 
 
O CPC 37 exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas nos padrões 
e interpretações do CPC e IASB em vigor na data de encerramento de sua primeira 
demonstração financeira, com aplicação na data de transição e durante todos os 
períodos apresentados nas primeiras demonstrações em CPC (aplicação de todas as 
normas). A Seguradora adotou todos os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 
do CPC aprovados pela SUSEP no que não contrariem os requerimentos do órgão 
regulador, consequentemente, as demonstrações financeiras estão de acordo com as 
exigências da Autarquia 
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A norma IFRS 1 determina as isenções obrigatórias e opcionais a serem consideradas 
no primeiro ano de adoção das normas IFRS.  Abaixo listamos a exceção adotada pelo 
Seguradora: 
 
Avaliação de contratos de seguros – a Seguradora adotou os requerimentos do CPC 11 - 
“Contratos de Seguros”, que permite a manutenção de certas práticas contábeis 
utilizadas anteriormente, após o cumprimento de certos requerimentos mínimos Do 
CPC, tais como classificação de contratos e teste de adequação dos passivos (“Liability 
Adequacy Test” conforme definido no IFRS 4), obrigatórios para os contratos que 
atendem a definição de “contrato de seguro” tal como definido naquele 
pronunciamento. A Administração aplicou as disposições transitórias do CPC11 para 
limitar aos últimos cinco anos as divulgações de informações sobre o desenvolvimento 
de sinistros; 
 
Demonstrações financeiras consolidadas para 30 de junho de 2011; 
 
 A Seguradora não avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo 

atribuído. 
 
A adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a adoção de alternativas 
neles previstas está condicionada à aprovação prévia da SUSEP, por meio de ato 
normativo. Na data de emissão das demonstrações financeiras, a Seguradora decidiu 
não adotar de maneira antecipada as seguintes normas e interpretações que foram 
emitidas pelo IASB, mas que não entraram em vigor em 30 de junho de 2011. É 
importante destacar que estas normas e interpretações não foram emitidas ainda pelo 
CPC e que consequentemente não se encontram aprovadas pela SUSEP: 

 
• IAS 12 (Revisada) "Imposto de renda": em vigor para períodos que comecem 

em 01 de janeiro de 2012, alterou o conceito de recuperabilidade do 
imobilizado para investimento no Imposto Diferido. A alteração inclui a 
presunção de que a recuperação do valor de livro do imobilizado para 
investimento é realizada através de venda. Consequentemente, a CIN 21 
"Imposto de Renda – Recuperação de ativos reavaliados não depreciáveis" 
deixou de ser aplicada para propriedades de investimento mensuradas a valor 
justo.  

• IFRS 7 (Revisada) "Instrumentos financeiros: informações a divulgar": em 
vigor para períodos que comecem em 01 de julho de 2011, permitindo aos 
usuários das demonstrações financeiras melhorarem sua compreensão das 
operações de transferência de ativos financeiros, incluindo possíveis efeitos de 
qualquer risco que remanescer com a entidade transferidora dos ativos. 
Também exige divulgações adicionais se uma quantidade relevante de 
transações de transferências é realizada no fim de um período.  
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• IFRS 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros": em vigor para períodos que 
comecem em 01 de janeiro de 2013, o IASB publicou os requisitos sobre 
escrituração de passivos financeiros para completar a fase de classificação e 
mensuração do projeto do IASB para substituir a IAS 39 "Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e mensuração". Os novos requisitos referem-se 
ao tratamento da volatilidade nos ganhos ou perdas originados na mensuração 
das dívidas ao valor justo, e adotou-se a decisão de manter a mensuração ao 
custo amortizado para a maioria dos passivos. 
 
A Seguradora não identificou ajustes no patrimônio líquido e resultado em 
decorrência das alterações promovidas pela Circular SUSEP nº 424/11. 
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