






SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. 

AV. PAULISTA, 2100 – SÃO PAULO – SP 

CNPJ: 06.109.373/0001-81 

Submetemos à apreciação de V.S.as., as demonstrações contábeis da Safra Seguros Gerais S.A. 
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, em conjunto com o Relatório dos Auditores 
Independentes. 

1. CONJUNTURA ECONÔMICA E O MERCADO DE SEGUROS 

A economia brasileira apresentou crescimento ao longo do primeiro semestre, ainda que a atividade 
tenha mostrado algum sinal de desaceleração a partir do 2º trimestre de 2011. Tal expansão foi 
seguida de intensificação do processo inflacionário.  

O volume de vendas varejistas apresentou dinâmica bastante forte. O crescimento acumulado do 
índice restrito (que exclui veículos e materiais de construção) nos cinco primeiros meses do ano 
(frente ao mesmo período de 2010) foi expressivo (+7,4%), ante igual período do ano passado, 
impulsionado pelos setores de móveis, eletrodomésticos e hipermercados. A produção industrial, por 
sua vez, acumulou crescimento de 1,65% nos seis primeiros meses de 2011 em comparação com o 
mesmo período do ano anterior.  

Quanto à inflação, o IPCA registrou alta de 3,87% no primeiro semestre, representando a maior 
leitura para o período desde 2003, com destaque para o comportamento altista dos preços de 
alimentos (inflação de 3,1% no período). A aceleração da inflação ficou mais evidente entre janeiro e 
abril, mas os meses de maio e junho também mostraram inflação mais alta do que no ano passado. 
Ao mesmo tempo, o IPCA foi severamente pressionado pelos preços do setor de serviços, que 
tiveram alta de 5,85% no semestre.  

Quanto ao mercado de câmbio, houve entrada líquida de US$ 39,833 bilhões no 1º Semestre de 
2010, resultado de fluxo positivo de US$ 23,640 bilhões pelo segmento financeiro e de US$ 16,193 
bilhões pelo segmento comercial. O Banco Central do Brasil continuou comprando grande parte 
desses dólares no mercado à vista, tendo adquirido aproximadamente US$ 36,467 bilhões no 
primeiro semestre. Como resultado desta dinâmica, a taxa de câmbio para venda terminou o 
1º Semestre de 2011 cotado em R$ 1,5611/US$, mostrando variação de –6,3% ante o patamar de 
R$ 1,6612/US$ do fechamento de 2010. 

Nesse contexto, o Comitê de Política Monetária (Copom) retomou em janeiro o ciclo de aperto 
monetário que havia sido interrompido em setembro de 2010. Em janeiro e março desse ano, o 
Copom decidiu elevar a taxa em 0,5 ponto percentual em cada reunião, levando a Selic a 11,75% ao 
ano (a.a.). Em abril e junho, o Copom reduziu o ritmo de alta para 0,25 ponto percentual, elevando a 
Selic para 12,25% a.a. 

A economia internacional, principalmente nos países desenvolvidos, mostrou-se mais frágil do que as 
expectativas do mercado, com recuperação da atividade econômica abaixo do esperado e altos 
índices de endividamento dos governos. Este cenário gerou volatilidade no mercado durante o 
primeiro semestre e incertezas em relação ao desempenho econômico global no futuro próximo. 
Como já demonstrado no passado, em condições econômicas adversas, o Grupo Safra se destaca de 
seus pares como uma instituição sólida e confiável. A agilidade na condução dos negócios, o 
conservadorismo na concessão do crédito e o elevado nível de liquidez e provisões garantem, ao 
Grupo e a seus clientes, a tranqüilidade para atravessarem momentos instáveis de forma segura. 



2. TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO 

Em relação ao disposto na Circular SUSEP nº 424, de 29.04.2011, a Companhia declara ter 
capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria 
“Mantidos até o Vencimento”, no montante de R$ 15,8 milhões.  

3. PERFORMANCE NO SEMESTRE 

A Safra Seguros Gerais S.A. encerrou o primeiro semestre de 2011 com Patrimônio Líquido de 
R$ 53,3 milhões e lucro líquido de R$ 2,9 milhões. A Companhia obteve altas taxas de crescimento de 
receita em 2011, representado, substancialmente por R$ 32,8 milhões em prêmios ganhos, 
demonstrando um acréscimo de 23,1% em relação ao mesmo período de 2010. O índice de 
sinistralidade no primeiro semestre de 2011 foi de 51,72%, inferior ao índice de 75,28% apresentado 
no mesmo período de 2010. 

 

Agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e esforço demonstrados, aos corretores e em 
especial, aos nossos clientes pela confiança e fidelidade. 

 

Aprovado pela Diretoria 

 

São Paulo, 10 de agosto de 2011. 



SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010 
EM MILHARES DE REAIS

ATIVO NOTAS 30.06.2011 31.12.2010

CIRCULANTE 108.699               102.743               

  Disponível - caixa e bancos 4 1.089                   1.178                   

  Aplicações 3(b) e 5 71.950                 64.594                 

  Créditos das operações com seguros e resseguros 3(d) 14.144                 14.748                 
     Prêmios a receber 6(a-I e II) 12.282                    12.341                    
     Operações com seguradoras 1.465                      1.849                      
     Outros créditos operacionais 397                        558                        

  Ativos de resseguro - provisões técnicas 3(k) e 6(b-I e II) 15.603                 14.838                 

  Títulos e créditos a receber 3(e) 119                       91                         
     Títulos e créditos a receber 4                            2                            
     Outros créditos 115                        89                          

  Despesas antecipadas 28                         -                       

  Custos de aquisição diferidas - seguros 6(c) 5.766                   7.294                   

NÃO CIRCULANTE 24.666                 38.382                 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 24.293                 38.142                 

  Aplicações 3(b) e 5 23.882                 37.777                 

  Ativos de resseguro - provisões técnicas 3(k) e 6(b-I e II) 86                         181                       

  Títulos e créditos a receber - créditos tributários e tributos a compensar 3(e) e11 (b) 325                       184                       

INVESTIMENTOS 3(f) e 12 146                       165                       

IMOBILIZADO 3(g) e 13 61                         58                         
   Bens móveis 43                          44                          
   Outras imobilizações 18                          14                          

INTANGÍVEL 3(h) e 14 166                       17                         

TOTAL  DO ATIVO 133.365               141.125               

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010 
EM MILHARES DE REAIS

PASSIVO NOTAS 30.06.2011 31.12.2010

CIRCULANTE 79.800                   85.214                   

  Contas a pagar 2.587                     9.997                     
     Obrigações a pagar 15(b) 606                          8.690                       
     Impostos e encargos sociais a recolher 896                          1.012                       
     Encargos trabalhistas 71                            25                            
    Impostos e contribuições 1.014                       270                          

  Débitos de operações com seguros e resseguros 3(d) 18.084                   19.065                   
     Operações com seguradoras 3.223                       3.388                       
     Operações com resseguradoras 7.252                       6.971                       
     Corretores de seguros e resseguros 7.502                       8.458                       
     Outros débitos operacionais 107                          248                          

  Depósitos de terceiros 491                        902                        

  Provisões técnicas - seguros - danos 3(m) e 6(d-I e II) 58.638                   55.250                   

NÃO CIRCULANTE 314                        570                        

  Provisões técnicas - seguros - danos 3(m) e 6(d-I e II) 229                        482                        

  Outros débitos - provisões judiciais 3(p) e 9(c-I) 85                          88                          

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15 53.251                   55.341                   
  Capital social 37.200                     37.200                     
  Reservas de lucros 16.054                     18.144                     
  Ajustes com títulos e valores mobiliários (3)                            (3)                            

TOTAL  DO PASSIVO 133.365                 141.125                 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
EM MILHARES DE REAIS

NOTAS 2011 2010

OPERAÇÕES DE SEGUROS 3.080                   3.136                   

   PRÊMIOS GANHOS 6(f-I) 32.782                 26.627                 
      Prêmios emitidos líquidos 32.811                 28.528                 
      Variações das provisões técnicas (29)                      (1.901)                  

   SINISTROS OCORRIDOS 6(f-I) (16.955)                (20.044)                

   CUSTO DE AQUISIÇÃO 3(l) e 6(c e f-I) (9.607)                  (5.439)                  

   OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 6(f-III) (1.146)                  (99)                      

   RESULTADO COM RESSEGURO 6(f-II) (1.994)                  2.091                   
   Receitas com resseguros 1.657                   4.837                   
   Despesas com resseguros (3.651)                  (2.746)                  

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10 (1.982)                  (1.703)                  

 DESPESAS COM TRIBUTOS 3(q) e 11(a-II) (1.025)                  (1.082)                  

 RESULTADO FINANCEIRO 5(d) 5.585                   5.117                   

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 5.658                  5.468                  

 IMPOSTO DE RENDA 3(q) e 11(a-I) (1.713)                  (1.420)                  
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3(q) e 11(a-I) (1.035)                  (859)                    

LUCRO LÍQUIDO 2.910                  3.189                  

QUANTIDADE DE AÇÕES: 26.097.860 - LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ 111,50                122,19                

Lucro líquido 2.910                   3.189                   
Ajuste com títulos e valores mobiliários -                      (45)                      

RESULTADO ABRANGENTE 2.910                  3.144                  

QUANTIDADE DE AÇÕES: 26.097.860 - LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ 111,50                120,47                

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 30 DE JUNHO (NOTA 15)
EM MILHARES DE REAIS

Ajustes com
títulos e

Capital Reservas  valores Lucros
  social  de lucros mobiliários acumulados Total

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2010 37.200                 23.407                 (30)                       -                       60.577                 

Ajustes com títulos e valores mobiliários - - (45)                      -                      (45)                      
Dividendos - (10.000)                -                      -                      (10.000)                
Lucro líquido do semestre - - - 3.189                   3.189                   
Destinação:
   Reserva legal - 159                      - (159)                    -                      

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2010 37.200                 13.566                 (75)                       3.030                   53.721                 

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2011 37.200                 18.144                 (3)                         -                       55.341                 

Dividendos -                      (5.000)                  - -                      (5.000)                  
Lucro líquido do semestre - - - 2.910                   2.910                   
Destinação:
   Reserva legal - 146                      - (146)                    -                      
   Reserva especial - 2.764                   - (2.764)                  -                      

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 37.200                 16.054                 (3)                         -                       53.251                 



SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 30 DE JUNHO (NOTA 3(a) e 4)
EM MILHARES DE REAIS

30.06.2011 30.06.2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de prêmios de seguro e outros 22.273             17.622             
Recuperações de sinistros e comissões 2.485               1.903               
Outros recebimentos operacionais 1.747               1.846               
Pagamentos de sinistros e comissões (12.618)            (9.741)              
Repasses de prêmios por cessão de riscos (6.424)              (3.124)              
Pagamentos de despesas e obrigações (967)                (621)                
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (962)                (533)                
Outros pagamentos operacionais (298)                (170)                
Pagamentos de participações nos resultados (29)                  (26)                  
Caixa Gerado pelas Operações 5.207              7.156              

Impostos e contribuições pagos (2.888)              (2.074)              
Investimentos financeiros: 4.660               (3.010)              

Aplicações (63.935)            (32.937)            
Vendas, resgates e recebimentos de juros e dividendos 68.595             29.927             

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 6.979              2.072              

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela compra de: (169)                (17)                  

Investimentos (19)                  (10)                  
Imobilizado -                  (6)                    
Intangível (150)                (1)                    

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (169)                (17)                  

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (13.654)            (10.000)            
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento (13.654)          (10.000)          

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA (6.844)             (7.945)             

   Caixa e Equivalentes a Caixa no Início dos semestres 14.833             11.586             
   Caixa e Equivalentes a Caixa no Final dos semestres 7.989               3.641               

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA (6.844)             (7.945)             

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

DIRETORIA

JOÃO INÁCIO PUGA          MARCELO BALAN          SILVIO APARECIDO DE CARVALHO

Sidinei Madureira Divino
Contador - CRC nº MG 054210/0-5 "T" SP

Fabiana Tibola Antunes
Atuário Responsável Técnico - MIBA 1007
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SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE 
JUNHO (EM MILHARES DE REAIS) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Safra Seguros Gerais S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima fechada, autorizada pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP a operar no ramo de seguros elementares, e participa do Convênio de Operações do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, atuando em 
todas as regiões do Brasil. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

a) Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis da Safra Seguros Gerais S.A. foram elaboradas de acordo com as práticas 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, e consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e as normas 
regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. 

Em 29.04.2011, a SUSEP emitiu a Circular SUSEP nº 424/11, que dispõe sobre as alterações das Normas 
Contábeis e adoção inicial em 2011 dos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  

A adoção inicial destas normas não gerou impactos no balanço patrimonial e resultado da Companhia, gerando 
efeitos apenas na forma de divulgação e apresentação das demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis da Safra Seguros Gerais S.A. foram aprovadas pela Diretoria em 10.08.2011. 

b) Moeda de apresentação 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 

c) Comparabilidade 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, 
conforme estabelecido no CPC 21 – Demonstração Intermediária, sendo o balanço patrimonial comparativo com 
final do exercício imediatamente precedente (31.12.2010); e demais demonstrações comparativas com o 
mesmo período intermediário do ano anterior (30.06.2010). 

Diante das alterações decorrentes da Circular SUSEP nº 424/11 e visando a comparabilidade das 
demonstrações contábeis atuais, efetuamos reclassificações nos saldos de 31.12.2010 e 30.06.2010. As 
principais reclassificações efetuadas referem-se a segregação no Balanço Patrimonial das operações de 
resseguros, assim como seu respectivo resultado. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais políticas contábeis na preparação das demonstrações contábeis estão demonstradas a seguir. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente para todos os períodos comparativos apresentados, salvo disposição 
em contrário. 

a) Fluxo de Caixa 

I - Caixa e equivalentes a caixa: são representados por dinheiro em caixa e depósitos em instituições 
financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades, aplicações em depósitos interfinanceiros, aplicações 
em cotas de fundo de investimento e em títulos de renda fixa livres, com prazo total de aplicação de até 90 
dias, sendo o risco de mudança no valor de mercado destes considerado imaterial. Os equivalentes a caixa 
são aqueles recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não 
para investimento ou outros fins. 
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II - Demonstração do fluxo de caixa: é elaborada pelo método direto, com base nos critérios estabelecidos pelo 
CPC 03 – Demonstração dos fluxos de caixa, que prevê a apresentação dos fluxos de caixa gerados pela 
Companhia como aqueles decorrentes de atividades operacionais, de investimento e de financiamento, 
sendo que: 

 
• Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da Companhia e outras 

atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.  

• Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de 
outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, tais como as aplicações em títulos e 
valores mobiliários disponíveis para venda e mantidos até o vencimento; e 

• Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do 
capital próprio e no capital de terceiros da Companhia.  

• A conciliação entre o lucro líquido e o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais está 
apresentada na Nota 4-II. 

b) Aplicações 

Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da administração em três categorias 
específicas: títulos para negociação, títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento. 

• Negociação: classificam-se nesta categoria aqueles títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito 
de serem ativa e frequentemente negociados. Por isso, são apresentados no ativo circulante, 
independentemente do seu prazo de vencimento. São ajustados pelo valor de mercado em contrapartida 
ao resultado do período.  

 
• Disponíveis para venda: classificam-se nesta categoria aqueles títulos e valores mobiliários que podem ser 

negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados ou 
de serem mantidos até o seu vencimento. Os rendimentos intrínsecos (“accrual”) são reconhecidos na 
demonstração de resultado e as variações no valor de mercado ainda não realizados em contrapartida a 
conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. Os ganhos e perdas de títulos 
disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do 
resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido. 

 
• Mantidos até o vencimento: nesta categoria são classificados aqueles títulos e valores mobiliários para os 

quais o banco tem a intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até seu vencimento. São 
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. 

Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, abaixo dos seus respectivos custos 
atualizados, relacionados a razões consideradas não temporárias, serão refletidos no resultado como perdas 
realizadas. 

c) Mensuração ao valor justo 

A metodologia aplicada para mensuração do valor justo (valor provável de realização) dos títulos e valores 
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é baseada no cenário econômico e nos modelos de 
precificação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no mercado, 
dados divulgados pelas diversas associações de classe, bolsas de valores e de mercadorias e de futuros, 
aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira destes itens, os 
resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. A Companhia classifica as mensurações de valor justo 
usando a hierarquia de valor justo que reflete a significância dos inputs usados no processo de mensuração. 
Dentro desta hierarquia, o valor justo dos instrumentos classificados como níveis 1 e 2, são mensurados através 
de dados observáveis de mercado. Para instrumentos classificados como nível 3, temos que usar uma 
quantidade significativa do nosso próprio julgamento para chegar a mensurações do valor justo de mercado. 

d) Créditos / débitos de operações com seguros e resseguros 

I - Créditos 

Prêmios a receber - referem-se aos recursos financeiros a ingressar como recebimento dos prêmios 
relativos aos seguros, registrados na data das emissões das apólices. Sobre estes valores é constituída 
provisão para risco de crédito, e, em caso de não pagamento, são baixados pelo cancelamento unilateral 
da cobertura do seguro. 
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Operações com seguradoras/resseguradoras – referem-se, basicamente, aos valores a receber de 
sinistros das operações de cosseguro e resseguro. Estes valores são submetidos à teste de “impairment”, 
sendo ajustados ao seu valor recuperável quando existe indício de que os valores não serão realizados 
pelos montantes registrados. 

II - Débitos 

Operações com seguradoras/resseguradoras – referem-se à parcela dos prêmios a ser repassada às 
seguradoras/resseguradoras, referentes às operações cosseguradas/resseguradas. São registradas na 
data da emissão das apólices e liquidadas por ocasião do recebimento dos prêmios junto aos segurados.  

Corretores de seguros – referem-se às comissões devidas aos corretores. São registradas na data da 
emissão das apólices e liquidadas por ocasião do recebimento dos prêmios junto aos segurados. 

e) Títulos e créditos a receber 

Demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
auferidos até a data do balanço. A provisão para riscos sobre créditos, quando aplicável, é apurada em valor 
suficiente para cobrir prováveis perdas, e leva em conta a experiência passada e os atrasos verificados nos 
créditos a receber de um mesmo devedor no mesmo ramo. 

f) Investimentos 

Os investimentos são demonstrados ao custo, deduzidos de provisão para perdas, quando aplicável. 

 
g) Imobilizado 

Refere-se a ativo imobilizado relacionado ao convênio DPVAT, contabilizado com base nos informes recebidos 
da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

h) Intangível 

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 
Companhia ou exercidos com essa finalidade.  

Os intangíveis, representados substancialmente por software e gastos com desenvolvimento de sistemas, 
possuem vida útil definida e são amortizados utilizando-se o método linear pelo prazo de vida útil estimada. 

i) Redução ao valor de recuperação – ativos não financeiros  

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros - “impairment” é reconhecida como perda quando o 
valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado contabilmente for maior do que o seu valor 
recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa, 
substanciais, independentemente de outros ativos ou grupos de ativos. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. 

Os valores dos ativos não financeiros são objeto de revisão periódica, no mínimo anual, para determinar se 
existe alguma indicação de perda no valor recuperável ou de realização destes ativos.  

Desta forma, em atendimento aos normativos vigentes, a Companhia não tem conhecimento de quaisquer 
ajustes relevantes que possam afetar a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado 
e intangível. 

j) Classificação de contratos de seguro e investimento 

Um contrato em que se aceita um risco de seguro significativo de outra parte, aceitando compensar o segurado 
no caso de um acontecimento futuro incerto específico afetar adversamente o segurado, é classificado como 
um contrato de seguro. Um contrato emitido, cujo risco financeiro transferido é significativo, é considerado 
como um contrato de investimento e reconhecido e mensurado de acordo com as políticas contábeis aplicáveis 
aos contratos de seguro. Um contrato emitido que transfere apenas risco financeiro é registrado como um 
instrumento financeiro. 

A SUSEP, por meio da Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/Nº 007/08, considera que todos os contratos 
comercializados no Brasil como seguro e previdência devem ser classificados como contratos de seguros, 
exceto os produtos de acumulação com pagamento de renda mensal por prazo certo. 
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k) Ativos de resseguro – provisões técnicas 

Compreendem as provisões técnicas referentes às operações de resseguro. 

As operações de resseguro são efetuadas no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar sua 
perda potencial. Os passivos relacionados às operações de resseguros são apresentados brutos de suas 
respectivas recuperações ativas, uma vez que a existência do contrato não exime as obrigações para com os 
segurados. 

l) Custo de Aquisição Diferido (DAC)  

Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação de seguros. Estes custos, 
com exceção das comissões pagas aos corretores e outros, são lançados diretamente no resultado quando 
incorridos. Já as comissões são diferidas e lançadas proporcionalmente ao reconhecimento das receitas com 
prêmios, ou seja, pelo prazo do correspondente contrato de seguro. 

m) Provisões técnicas de seguros 

As provisões técnicas de seguros e previdência privada são calculadas de acordo com as notas técnicas 
atuariais, conforme disposto pela SUSEP e segundo critérios estabelecidos nas Resoluções do Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP nº 162/2006, 181/2007, 195/2008 e 204/2009: 

I - Provisão de prêmios não ganhos (PPNG): constituída para cobertura de sinistros a ocorrer referentes aos 
riscos vigentes na data de cálculo, pela parcela dos prêmios retidos correspondentes aos períodos de riscos 
não decorridos de contratos de seguros, calculada “pro rata temporis”. Adicionada a esta provisão, é 
constituída a reserva de riscos vigentes e não emitidos (RVNE) para cobertura dos riscos que ainda não 
foram emitidos na data base de cálculo; 

II - Provisão de sinistros a liquidar (PSL): constituída com base em estimativa de pagamento de indenizações, 
conforme avisos de sinistros recebidos até a data-base, e atualizada monetariamente, incluindo ações 
judiciais inerentes; 

III - Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR): calculada atuarialmente e constituída para a 
cobertura dos sinistros que ocorreram mas não foram avisados pelos segurados; 

IV - Provisão para insuficiência de prêmio (PIP): apurada através de cálculo atuarial prospectivo, é constituída 
se for constatada insuficiência da PPNG; 

V - Provisão complementar de prêmios (PCP): constituída mensalmente para complementar a PPNG, e o seu 
valor é igual à diferença, se positiva, entre a média da soma dos valores apurados diariamente no mês de 
constituição e a PPNG constituída, considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou não. 

n) Teste de adequação do passivo 

O teste de adequação do passivo é realizado semestralmente, com o objetivo de averiguar a adequação do 
montante registrado contabilmente a título de provisões técnicas, considerando as premissas mínimas 
determinadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos atuários internos da Companhia. 

A cada data da demonstração da posição financeira, o teste de adequação do passivo é efetuado para verificar 
a adequação dos passivos de seguro líquidos dos custos de aquisição relacionados. Para efetuar esse teste, a 
Companhia utiliza as melhores estimativas dos fluxos de caixa futuros, sinistros e despesas administrativas. 
Caso o teste demonstre a necessidade de provisão adicional, a Companhia deverá proceder o ajuste conforme o 
caso(Nota 8): 

I - Nas provisões de IBNR, PSL e PBAR, ou; 

II - Por meio de aumento da Provisão de Insuficiência de Prêmio ou Contribuição. 

Contratos de seguro de longo prazo são mensurados com base em premissas do início do contrato. Quando o 
teste de adequação requer a adoção de novas premissas, essas são usadas prospectivamente. 

o) Apuração de resultado de seguros e resseguros 

Os prêmios de seguros deduzidos dos prêmios cedidos em cosseguro e os respectivos custos de 
comercialização são registrados por ocasião da emissão das respectivas apólices ou faturas, e reconhecidos no 
resultado no decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio da constituição da provisão de prêmios não 
ganhos e do diferimento dos custos de aquisição. 

As receitas de contribuições previdenciárias são reconhecidas por ocasião de seu recebimento. 
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Prêmios de resseguros cedidos são diferidos e reconhecidos no resultado no decorrer do prazo de cobertura, 
por meio de registro nos ativos de resseguro – provisões técnicas.  

As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas  com base nas 
informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

p) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações legais são 
efetuados de acordo com os critérios definidos na Circular SUSEP nº 379, de 19.12.2008, regulamentos 
posteriores e no CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, da seguinte forma: 

• Ativos Contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 

• Contingências Passivas - são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados 
como perdas possíveis pelos assessores jurídicos e prováveis pela Administração são contabilizados e 
divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem 
provisão e divulgação. 

• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais onde estão sendo 
contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos. O montante discutido é quantificado, 
provisionado e atualizado mensalmente. 

Os depósitos judiciais não vinculados às provisões reconhecidas e às obrigações legais são atualizados 
mensalmente. 

q) Tributos 

A seguir, seguem demonstrados os principais tributos e respectivas alíquotas aplicadas. Para efeito das 
respectivas bases de cálculo, é observada a legislação vigente pertinente a cada encargo. 

 
Imposto de Renda 15,00% 
Adicional de Imposto de Renda 10,00% 
Contribuição Social  15,00% 
PIS  0,65% 
COFINS 4,00% 

A Lei nº 11.941/2009, criou o chamado Regime Tributário de Transição - RTT, buscando, senão, neutralizar os 
impactos da adoção dos novos critérios contábeis, tais como instituídos pela Lei nº 11.638/2007 e pela própria 
Lei nº 11.941/09. Assim, o RTT, que aplicado a todas as pessoas jurídicas a partir do ano de 2010, estabeleceu, 
em suma, "que devem ser considerados, para fins fiscais, os métodos e critérios contábeis vigentes em 
31.12.2007". 

r) Uso de estimativas e julgamentos contábeis 

A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração efetue certas estimativas e adote 
premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, financeiros ou 
não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) provisões necessárias para absorver eventuais 
riscos decorrentes dos passivos contingentes, (ii) provisões técnicas de seguros e resseguros e (iii) valor de 
mercado dos instrumentos financeiros. Os valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, financeiros 
ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas.  
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4. FLUXO DE CAIXA 

I - Caixa e equivalentes de caixa 

 30.06.2011 31.12.2010  30.06.2010 
Disponibilidades  1.089  1.178  1.643 
Cotas de fundo de investimento exclusivo (1)  6.900  13.655  1.998 
Total  7.989  14.833  3.641 
(1) Recursos aplicados em operações compromissadas. 

 
II - Conciliação entre o lucro líquido e caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 

 

 30.06.2011 30.06.2010 
     
Lucro líquido ajustado  5.658  5.468 
   Lucro líquido do semestre  2.910  3.189 
   Ajuste ao lucro líquido:     
     Provisão para impostos sobre o lucro corrente e diferido  2.748  2.279 
     
Variações nos ativos e passivos  1.321  (3.396) 
   Variação das aplicações  2.048  16.489 
   Variação dos créditos das operações de seguros, resseguros  (604)  6.808 
   Variação de títulos e créditos a receber  169  14 
   Variação dos custos de aquisição diferidos e outros ativos  (1.500)  2.107 
   Variação de contas a pagar  (2.355)  (960) 
   Variação dos débitos das operações de seguros, resseguros  981  (3.236) 
   Variação de depósitos de terceiros  411  485 
   Variação das provisões técnicas  3.805  (24.255) 
   Variação de outros débitos de provisões judiciais  3  567 
   Impostos pagos  (1.637)  (1.415) 
     
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  6.979  2.072 

5. ATIVOS FINANCEIROS 

a) Composição da carteira 

  30.06.2011  31.12.2010 

 

 
Custo 

contábil 

 Ganhos/ 
(perdas) 

não 
realizados 

 
Valor de 
Mercado  

 
Sem 

vencimento  
Até 365 

dias  
Acima de 
365 dias  Total 

 
Valor de 
Mercado 

Títulos para negociação - 
Cotas de fundos de 
investimentos (1) 

 

31.643  -  31.643  31.643  -  -  31.643  43.570 
Títulos disponíveis para 
venda 

 
48.399  (5)  48.394  68  24.444  23.882  48.394  43.296 

  Tesouro Nacional – Letras 
do Tesouro Nacional 

 
24.449  (5)  24.444  -  24.444  -  24.444  20.957 

Certificado de Depósitos 
Bancários 

 
23.882  -  23.882  -  -  23.882  23.882  22.272 

Outras aplicações  68  -  68  68  -  -  68  67 
Aplicações mantidas até 
o vencimento – 
Debêntures 

 

15.795  -  15.795  -  15.795  -  15.795  15.505 
Total em 30.06.2011 (2)  95.837  (5)  95.832  31.711  40.239  23.882  95.832  102.371 
Total em 31.12.2010 (2)  102.376  (5)  102.371  43.637  20.957  37.777  102.371   

(1) Deste montante, R$ 6.900 (R$ 21.118 em 31.12.2010) referem-se às cotas de fundos de investimentos exclusivo, 
administrado pela JS Administração de Recursos S.A., cuja carteira está proporcionalmente assim distribuída: 
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Títulos para negociação  30.06.2011 31.12.2010 
Certificados de Depósitos Bancários – CDB - 3.325 
Debêntures - 89 
Operações Compromissadas – LTN 6.900 13.655 
Operações estruturadas de renda fixa (a) - 4.049 
Total 6.900              21.118 

(a) Operações estruturadas com o objetivo de alcançar rentabilidade semelhante à do CDI contratadas junto ao Banco 
Safra S.A. 

(2) Destes montantes o valor de R$ 49.324 (R$ 43.476 em 31.12.2010) está vinculado à SUSEP como recurso 
garantidor para cobertura das reservas técnicas de seguros. 

b) Instrumentos financeiros derivativos 

Em 30.06.2011 e 31.12.2010, a Companhia não detinha operações de instrumentos financeiros derivativos. 

c) Hierarquia do valor justo dos ativos financeiros 

 30.06.2011  31.12.2010 

 Nível 1 Nível 2  Nível 1 Nível 2 
Títulos para negociação - cotas de fundos de investimentos - 31.643  - 43.570 
Títulos disponíveis para venda 24.444 23.882  20.957 22.272 
  Tesouro Nacional – Letras do Tesouro Nacional 24.444 -  20.957 - 
  Certificados de Depósitos Bancários - 23.882  - 22.272 
Total (1) 24.444 55.525  20.957 65.842 

(1) Em 30.06.2011 os títulos de valores mobiliários classificados em Nível 3 totalizavam R$ 68 (R$ 67 em 31.12.2010). 

Nível 1 - preços cotados em mercados ativos para o mesmo instrumento, sem modificação (SELIC – Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia, (BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo e 
ANBIMA - Associação Brasileira dos Mercados Financeiros de Capitais). 
 
Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos semelhantes ou técnicas de avaliação, para as 
quais todos os inputs significativos são baseados nos dados de mercados observáveis (SELIC – Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia, (BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo e ANBIMA - 
Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais). 
 
Nível 3 - técnicas de avaliação, para as quais qualquer input significativo não se baseia em dados de mercado 
observáveis. 

d) Resultado financeiro 

  2011  2010 
Receitas Financeiras  7.653  6.401 
Receitas com títulos de renda fixa, renda variável e fundo de investimento  4.016  4.739 
Receitas financeiras com operações de seguros  3.637  1.662 
     
Despesas Financeiras  (2.068)  (1.284) 
Despesas financeiras com operações de seguros  (2.020)  (1.265) 
Despesas com títulos de renda variável  (4)  - 
Outras  (44)  (19) 
     
Resultado financeiro líquido  5.585  5.117 

e) Análise de sensibilidade  

A análise de sensibilidade consiste em uma simulação que não considera o poder de reação da Administração 
frente aos cenários apresentados, o que certamente mitigaria as perdas que seriam incorridas. Além disso, os 
impactos apresentados não representam potencial prejuízo contábil, pois a metodologia utilizada não se baseia 
em práticas contábeis da Companhia. 

 
A tabela demonstrada a seguir apresenta uma análise de sensibilidade para riscos financeiros sobre ativos e 
passivos financeiros da Companhia. 
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30.06.2011 
Fatores de Risco Risco de Variação em:  Cenários 
    1  2  3 
         
Índices de preços  Taxa dos cupons de índices de preços  (1)  (147)  (290) 
  Total  (1)  (147)  (290) 

 
A análise de sensibilidade foi efetuada a partir dos seguintes cenários: 

 
• Cenário 1: Aplicação de choques de 1 ponto-base para taxa de juros. 
• Cenário 2: Aplicação de choque de 25% nas respectivas curvas ou preços. 
• Cenário 3: Aplicação de choque de 50% nas respectivas curvas ou preços. 

6. OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 

a) Prêmios a receber 

Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta e cosseguro aceito, bem como as operações de 
retrocessão. 

I - Por vencimento 

 30.06.2011  31.12.2010 

 
Vencidos 

(1) 

A Vencer 
entre 1 e 
30 dias 

A 
Vencer 
entre 

31 e 60 
dias 

A 
Vencer 
entre 
61 e 
180 
dias 

A 
Vencer 
entre 
181 a 
365 
dias 

Risco 
de 

crédito 

Riscos 
vigentes 
e não 

emitidos 

TOTAL  TOTAL 

Compreensivo 1.146 2.063 2.518 3.709 135 (18) 1.059 10.612  11.004 

Riscos diversos 159 182 117 214 10 (19) 2 665  925 

Responsabilidade civil 91 123 150 213 3 (4) 126 702  37 

Outros 55 65 41 97 47 (10) 8 303  375 

Total em 30.06.2011 1.451                     2.433 2.826 4.233 195 (51)             1.195 12.282   12.341 

Total em 31.12.2010 958 2.687 3.245 5.138 270 (22) 65  12.341                           

(1) Refere-se substancialmente á parcelas vencidas a até 90 dias. 
 

II - Por movimentação no período 

  30.06.2011 
Saldo no início do período  12.341 
(+) Prêmios emitidos  21.792 
(+) Prêmios estimados  1.129 
(+/-) Risco de crédito  (30) 
(-) Prêmios cancelados  (1.937) 
(-) Prêmios restituídos  (254) 
(-) Recebimentos  (20.759) 
Saldo no final do período  12.282 
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b) Ativos de Resseguros – Provisões Técnicas 

I - Saldo das provisões técnicas  

  

Provisão 
de 

prêmios 
não 

ganhos 

 
Sinistros a 
liquidar (1)  

Provisão de 
sinistros 
ocorridos 
mas não 
avisados 

 
Outras 

Provisões 
(2) 

 
Total em 

30.06.2011  
Total em 

31.12.2010 

Aeronáutico  -  2.829  48  -  2.877  3.322 

Compreensivo  4.271  3.448  205  252  8.176  7.862 

Riscos diversos  313  20  1  10  344  501 

Responsabilidade civil   240  3.405  50  -  3.695  2.653 

Riscos de engenharia  -  412  -  -  412  411 

Outros  2  154  29  -  185  270 

Total em 30.06.2011  4.826  10.268  333  262  15.689  15.019 

Total em 31.12.2010  4.499  9.440  143  937  15.019   

(1) Inclui 20 sinistros judiciais no montante de R$ 6.639 (R$ 5.832 em 31.12.2010). 

(2) Trata-se substancialmente de sinistros a receber do IRB Brasil Resseguros S.A., no montante de R$ 252 (R$ 933 em 
31.12.2010). 

 

II - Movimentação dos ativos de resseguro no período 

 30.06.2011 

No início do semestre 15.019 

Constituição de provisões 3.845 

Reversão de provisões (4.416) 

Provisão de sinistros a recuperar 835 

Sinistros recuperados (495) 

Alteração de estimativa de sinistros avisados 901 

No fim do semestre 15.689 

 
c) Custo de aquisição diferido 

A movimentação no período dos custos de aquisição originadas de aquisição de contratos de seguros está 
apresentada na tabela a seguir:  

 2011 

Saldo no início do semestre 7.294 

Contribuições 8.079 

Apropriação do resultado (9.607) 

Saldo no final do semestre 5.766 
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d) Provisões técnicas – Seguros 

I - Composição dos saldos 

  

Provisão 
de 

prêmios 
não 

ganhos 

 
Sinistros a 
liquidar (1)  

Provisão de 
sinistros 
ocorridos 
mas não 
avisados 

 
Outras 

Provisões 
(2) 

 
Total em 

30.06.2011  
Total em 

31.12.2010 

Aeronáutico  -  2.890  50  -  2.940  3.412 

Compreensivo  16.661  3.779  676  -  21.116  21.009 

Riscos diversos  853  2.759  5  22  3.639  4.029 

Responsabilidade civil   920  3.946  142  -  5.008  3.447 

Riscos de engenharia  -  840  1  -  841  846 

Danos pessoais DPVAT  -  17.786  6.843  102  24.731  22.290 

Outros  49  506  37  -  592  699 

Total em 30.06.2011  18.483  32.506  7.754  124  58.867  55.732 

Total em 31.12.2010  18.547  35.160  1.965  60  55.732   

(1) Inclui 32 sinistros judiciais no montante de R$ 10.185 (R$ 9.779 em 31.12.2010), excluindo DPVAT convênio. 

(2) Composta por provisões complementares de prêmios no montante de R$ 22 (R$ 8 em 31.12.2010), e provisões para 
despesas administrativas no montante de R$ 102 (R$ 52 em 31.12.2010). 

II - Movimentação das provisões técnicas de seguros no período 

 30.06.2011 

No início do semestre  55.732 

(-) Seguros Dpvat e retrocessões (22.955) 

Subtotal no início do semestre 32.777 

Constituição de provisões 19.819 

Reversão de provisões (19.288) 

Sinistros avisados 2.863 

Sinistros pagos (1.468) 

Alteração de estimativa de sinistros avisados (1.254) 

Atualização monetária e juros de sinistros 12 

Subtotal no fim do semestre 33.461 

(+) Seguros Dpvat e retrocessões 25.406 

No final do semestre  58.867 
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e) Garantias de provisões técnicas 

  30.06.2011  31.12.2010 
Provisões técnicas de seguros  58.867  55.733 
     
Ativos de resseguro – provisões técnicas  (15.689)  (15.019) 
     Provisões a serem garantidas  43.178  40.714 
     
Ativos garantidores das provisões técnicas (Nota 5)  49.256  43.476 
  Cotas de fundos de investimentos – DPVAT  24.744  22.452 
  Letras do Tesouro Nacional - LTN  24.444  20.957 
  Outras aplicações – provisões retidas pelo IRB  68  67 
     
Cobertura Excedente  6.078  2.762 

f) Resultado de operações com seguros e resseguro 

I - Prêmios, sinistros, receitas e despesas de comercialização 

  Prêmios Ganhos  Custo de Aquisição  Sinistros Ocorridos 
Ramos  2011  2010  2011  2010  2011  2010 
             
Compreensivo  15.112  9.845  10.474  6.809  1.174  481 
Riscos diversos  467  984  (1.214)  (1.407)  82  1.344 
Danos pessoais - DPVAT  16.911  15.742  248  225  14.766  13.777 
Outros  292  56  99  (188)  933  4.442 
Total    32.782   26.627  9.607  5.439  16.955  20.044 

II - Resultado de operações de resseguros 

  Despesas  Receitas 
  2011  2010  2011  2010 

Compreensivo  (3.413)  (2.239)  1.066  439 
Riscos diversos  (177)  (471)  21  (11) 
Responsabilidade civil  (58)  -  792  171 
Outros  (3)  (36)  (222)  4.238 
Total   (3.651)  (2.746)  1.657  4.837 
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III - Outras receitas e despesas de operações de seguros 
  2011  2010 
Receitas  1.133  990 
Receitas com apólices  4  7 
Receita com convênio DPVAT  1.092  982 
Outras receitas com operações de seguros  37  1 
Despesas  (2.279)  (1.089) 
Despesas com convênio DPVAT  (1.011)  (935) 
Provisão para risco de crédito  (1.247)  (15) 
Outras despesas com operações de seguros  (21)  (139) 
     
Outras despesas operacionais líquidas  (1.146)  (99) 

7. TABELA DE DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS 

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

A provisão de sinistros a liquidar bruta de resseguro é composta da seguinte forma: 
Provisão de Sinistros a Liquidar: R$ 32.506 
(-) Operações de DPVAT: R$ 17.786 
(-) Retrocessão: R$ 676 
Provisão de Sinistros a Liquidar Bruta de resseguro: R$ 14.045 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1º Sem/2011 Total 

Montante estimado para os sinistros         

   No ano do aviso 5.590 3.391 2.641 1.791 2.881 1.538 1.383 - 

   Um ano após 4.291 3.280 2.326 1.489 2.418 1.544 - - 

   Dois anos após 4.280 3.281 2.355 1.489 2.418 - - - 

   Três anos após 4.280 3.281 2.355 1.489 - - - - 

   Quatro anos após 4.690 3.281 3.050 - - - - - 

   Cinco anos após 4.678 3.281 - - - - - - 

   Seis anos após 4.678 - - - - - - - 

Estimativa em 30.06.2011 4.678 3.281 3.050 1.489 2.418 1.544 1.383 17.843 

Pagamentos 3.095 2.746 829 1.338 844 1.520 607 10.979 

PSL em 30.06.2011 1.584 535 2.221 151 1.574 23 776 6.864 

Passivos de sinistros anteriores a 2005 - - - - - - - 7.182 

Total do Passivo 1.584 535 2.221 151 1.574 23 776 14.045 

 
A provisão de sinistros a liquidar líquida de resseguro é composta da seguinte forma: 
Provisão de Sinistros a Liquidar: R$ 22.239 
(-) Operações de DPVAT: R$ 17.786 
(-) Retrocessão: R$ 676 
Provisão de Sinistros a Liquidar Bruta de resseguro: R$ 3.777 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1º Sem/2011 Total 

Montante estimado para os sinistros         

   No ano do aviso 673 970 420 667 454 308 186 - 

   Um ano após 698 959 370 604 374 297 - - 

   Dois anos após 691 957 401 582 374 - - - 

   Três anos após 691 957 401 582 - - - - 

   Quatro anos após 721 956 379 - - - - - 

   Cinco anos após 701 956 - - - - - - 

   Seis anos após 701 - - - - - - - 

Estimativa em 30.06.2011 701 956 379 582 374 297 186 3.475 

Pagamentos 522 950 325 551 219 279 57 2.903 

PSL em 30.06.2011 180 6 54 31 154 18 129 572 

Passivos de sinistros anteriores a 2005 - - - - - - - 3.205 

Total do Passivo 180 6 54 31 154 18 129 3.777 
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8. TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO (TAP) 

De acordo com a Circular SUSEP nº 410/2010 e em consonância com o CPC 11, o Teste de Adequação de Passivo 
(TAP) é exigido a fim de garantir que a mensuração dos passivos de seguros de uma entidade leve em conta todos 
os fluxos de caixa esperados, previstos no contrato, utilizando-se estimativas atuais. 

 
O Teste de Adequação do Passivo tem por objetivo avaliar, em cada data-base, se as provisões técnicas estão 
adequadas, usando as estimativas correntes de fluxos de caixa futuros.  
 
No fluxo de caixa do TAP, foram projetados os sinistros já ocorridos e também os sinistros a ocorrer para as 
apólices vigentes, além das despesas administrativas (incluindo outras receitas e despesas operacionais). Os fluxos 
de caixa foram apresentados brutos de resseguro e descontados utilizando a taxa SELIC.  
 
Os resultados obtidos no Teste de Adequação do Passivo na data-base de 30.06.2011 demonstram a não 
necessidade de ajuste adicional nas provisões constituídas. 

 

9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 

a) Ativos Contingentes  

Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente.  

b) Passivos  Contingentes 

Os passivos contingentes são quantificados conforme segue:  

I - Ações Cíveis  

Estão representadas, substancialmente, por pleitos de indenização por danos materiais e morais 
relacionados com atividades de seguros, sendo a contingência calculada sobre as importâncias seguradas e 
outras verbas porventura postuladas em juízo pelo segurado. 

As ações cíveis são avaliadas quando do recebimento da notificação judicial, revisadas periodicamente e 
quantificadas com base na fase processual, nas provas apresentadas e na jurisprudência de acordo com a 
avaliação de assessores legais quanto ao grau de risco de perda da ação judicial. A provisão é constituída 
pelo valor integral para os processos classificados como risco de perda provável. 

II - Ações Fiscais e Previdenciárias 

Representadas, principalmente, por processos administrativos e judiciais relacionados a tributos municipais 
e federais. 

Quantificadas individualmente quando do recebimento da notificação dos processos administrativos, com 
base no valor de autuação e atualizados mensalmente. A provisão é constituída pelo valor integral  para  os  
processos classificados como risco de perda provável. 

c) As provisões constituídas e as respectivas movimentações no período estão assim demonstradas: 

I. Cíveis 

 30.06.2011 
Saldo Inicial  88 
Movimentação do Período Refletida no Resultado  
  Reversão (3) 
Saldo Final 85 

II. Contingências Fiscais e Previdenciárias e Obrigações Legais 

A Companhia não discute a legalidade de qualquer norma fiscal, portanto não há registro de contingências 
fiscais e previdenciárias e obrigações legais. 
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10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

  2011  2010 
Despesas com pessoal  627  566 
Despesas administrativas – DPVAT  949  846 
Despesas com serviços de terceiros  276  224 
Outras  130  67 
Total  1.982  1.703 

 

11. TRIBUTOS 

a)   Composição das despesas com impostos e contribuições 
 

I – Conciliação das despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

  2011  2010 
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  5.658  5.468 
Encargo (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes - Nota 3(o)  (2.263)  (2.187) 
(Inclusões) Exclusões Permanentes     
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis  14  (86) 
Efeitos do não reconhecimento de créditos tributários no período  (499)  (6) 
Imposto de Renda e Contribuição Social do período  (2.748)  (2.279) 

 
II – Composição das Despesas Tributárias  

  2011  2010 
PIS/COFINS  886  1.022 
Outras  139  60 
Total  1.025  1.082 
 

b)  Créditos tributários e tributos a compensar 
  30.06.2011  31.12.2010 

Crédito Tributário (1)  36  37 
Tributos a Compensar  289  147 
Total  325  184 

(1) Representado substancialmente pela constituição de crédito tributário sobre provisão de contingências cíveis no valor 
de R$ 34 (R$ 35 em 31.12.2010). A previsão de realização do crédito tributário é de até 5 anos e o valor presente em 
30.06.2011 é de R$ 30. 

Em 30.06.2011 o saldo de crédito tributário, sobre diferenças temporárias, não reconhecido, monta a importância 
de R$ 508 (R$ 9 em 31.12.2010). 
 

c)  Obrigações fiscais e previdenciárias 
 

  30.06.2011  31.12.2010 
Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar  896  1.012 
Impostos e contribuições a recolher  1.014  270 
Total  1.910  1.282 

12. INVESTIMENTOS 

Refere-se a vínculo DPVAT no montante de R$ 146 (R$ 165 em 31.12.2010). 

13. IMOBILIZADO 

Refere-se a equipamentos no montante de R$ 32 (R$ 27 em 31.12.2010), benfeitorias em imóveis de terceiros no 
montante de R$ 18 (R$ 22 em 31.12.2010) e móveis, máquinas e utensílios no montante de R$ 10 (R$ 9 em 
31.12.2010). 

14. INTANGÍVEL 

Refere-se a gastos com desenvolvimento de sistemas no montante de R$ 166 (R$ 17 em 31.12.2010). 
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15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Ações 

O Capital Social está representado por 26.097.860 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, 
totalmente integralizadas. 
 

b) Dividendos 

Os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 0,1% do lucro líquido do exercício, após as 
destinações legais e estatutárias.  
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.03.2011 foi aprovado o pagamento de dividendos aos 
acionistas no montante de R$ 5.000, debitados da rubrica “Reserva Especial”. 
 
Em 31.12.2010, na rubrica “Obrigações a pagar”, inclui-se o montante de R$ 8.654, referente juros sobre 
capital próprio a pagar, pagos em 03.05.2011. 

c) Reservas de Lucros 
  30.06.2011  31.12.2010  30.06.2010 
Reservas de lucros   16.054  18.144  13.566 
  Legal  1.996  1.996  1.754 
  Especial (1)  14.058  16.148  11.812 
       
Lucros  acumulados (2)  -  -  3.030 
       
(1) Em 29.04.2011, foi aprovada a reformulação e alteração do Capítulo VII – dos Balanços, Resultados e sua 

Destinação do Estatuto Social da Sociedade, no qual o saldo formado a partir de 1996 até 31.12.2010 
registrado na rubrica “Reserva de Expansão” seja destinado para rubrica “Reserva Especial”. 

(2) Transferido para reservas de lucros para expansão em 31.12.2010. 
 

16. PARTES RELACIONADAS 

a) Remuneração da Administração 

Na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 31.03.2011, foi estabelecida a remuneração máxima total anual 
para a Diretoria Executiva no montante de R$ 2.000. A remuneração recebida pela Administração monta a R$ 200 (R$ 
191 em 2010). 

A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada 
em ações para o seu pessoal-chave da Administração. 

b) Participação Acionária 

A tabela a seguir demonstra a participação acionária direta (ações ordinárias): 
Acionistas  Quantidade  (%) 
Banco Safra S.A.  26.097.176  99,99% 
Safra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil  684  0,01% 
Total  26.097.860  100,00% 

 

c) Transações com Partes Relacionadas 

    Ativos/(Passivos)  Receitas 

    30.06.2011  31.12.2010  30.06.2011  30.06.2010 
Disponibilidades    1.089  1.177  -  - 
 Banco Safra S.A.  Controlador  1.089  1.177  -  - 
Dividendos e juros sobre capital próprio    -  (8.654)  -  - 
 Banco Safra S.A.  Controlador  -  (8.653)  -  - 
 Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil  Parte relacionada  -  (1)  -  - 
Comissões pagas    -  -  11.385  8.580 
Canárias Corretora de Seguros S.A.  Parte relacionada  -  -  11.385  8.580 
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17. GESTÃO DE RISCOS 

A Safra Seguros Gerais S.A. mantém através de seu controlador (Banco Safra S.A.), um conjunto de normas e 
procedimentos para assegurar o cumprimento das determinações legais, regulamentares, das melhores práticas de 
mercado e de suas políticas internas. O Banco concentra na Diretoria Executiva de Riscos Corporativos as estruturas 
responsáveis pela gestão dos riscos de mercado, liquidez e operacional e na Diretoria de Análise de Crédito a gestão 
do risco de crédito, formando a base necessária para atendimento da regulamentação vigente. 

A Companhia possui uma política de subscrição de riscos na qual são descritos todos os procedimentos e regras 
para a aceitação do risco. Esta política é elaborada pelo departamento técnico e estão descritas todas as regras para 
a análise e aceitação de riscos, além de uma diretriz para a análise dos riscos sujeitos à análise prévia, bem como 
os riscos excluídos. 
 

A avaliação dos riscos é feita pela Diretoria Técnica da Companhia e envolve as atividades abaixo descritas: 
 

I - Acompanhamento e avaliação das condições de Cosseguro; 
II - Criação de novos produtos: 
III - Discussão / definição das políticas de aceitação com o Atuário; 
IV - Negociação de tratados de Resseguro e de condições e taxa para apólices avulsas; 
V - Elaboração das propostas de seguros; 
VI - Estudos para novas apólices; 
VII - Recuperação de valores de Resseguros; e 
VIII - Suportes técnicos a clientes e prepostos. 

 

A Diretoria Técnica, responsável pela avaliação dos riscos de subscrição, é a responsável também pela coordenação 
do desenvolvimento ou de qualquer alteração nos produtos, incluindo as políticas de aceitação, metodologia de 
cálculo de prêmios e provisões, além das negociações envolvendo cosseguro e resseguro. 

A Companhia adota uma política de repasse de riscos em resseguro e cosseguro, evitando que os sinistros de baixa 
frequência e valor elevado afetem a estabilidade do resultado de suas operações. As mudanças na expectativa de 
vida ou mortalidade, que afetam diretamente o risco assumido, são controladas por meio de acompanhamento 
periódico da área atuarial da Companhia, e seu resultado é refletido, se necessário, nos ajustes das provisões 
técnicas. 

Os principais ramos operados pela Companhia são: Riscos diversos, patrimonial e transportes. 

As operações de seguros apresentam como principal risco de negócio a variação da sinistralidade, conforme 
demonstrado abaixo: 

 
  30.06.2011 

Premissas atuariais (1) 
 Bruta de 

Resseguros  Resseguros  Resseguros 
Aumento de 5% na sinistralidade  (987)  (308)  (679) 
Redução de 5% na sinistralidade  980  303  677 

(1) Os montantes apresentados referem-se a impactos no período para o patrimônio líquido e resultado. 
 

Os prêmios emitidos líquidos por região geográfica estão assim distribuídos: 

Ramo de atuação 
 
Sudeste  Sul  

Centro 
Oeste  Nordeste  Norte  Total 

             Patrimonial  9.040  2.291  567  985  720  13.603 
Riscos especiais  5  2  2  3  1  13 
Responsabilidades  728  174  52  73  51  1.078 
Transportes  1  -  -  -  -  1 
Total (1)  9.774  2.467  621  1.061  772  14.695 
(1) A concentração de riscos não contempla DPVAT, riscos vigentes e não emitidos e retrocessão que perfazem um total 
de R$ 18.116. 

No site do Banco Safra S.A. (www.safra.com.br) estão disponíveis as informações relativas às estruturas de 
gerenciamento de riscos de crédito, mercado e operacional. 
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18. EXIGÊNCIA DE CAPITAL 

A Resolução CNSP nº 178 de 17.12.2007 (alterada pela Resolução CNSP nº 200 de 16.12.2008), instituiu a 
Exigência de Capital como sendo o capital mínimo requerido para operações de empresas reguladas pela SUSEP. É 
composto basicamente por um valor de capital base acrescido de capital adicional baseado em riscos de subscrição 
das sociedades Seguradoras, calculado de acordo com a Resolução CNSP nº 158 de 26.12.2006. 

Em processo de transição, até que o CNSP regule as regras de requerimento de capital adicional pertinentes aos 
demais riscos, as sociedades reguladas deverão adotar o maior valor entre o apurado da forma acima mencionada e 
o valor da margem de solvência, regulado pela Resolução CNSP nº 8 de 21.07.1989 (alterado pela Resolução CNSP 
nº 55 de 03.09.2001). 

A suficiência de capital deve ser apurada pela confrontação da exigência de capital mencionada acima em relação 
ao Patrimônio Líquido ajustado, de acordo com a Resolução CNSP nº 85 de 19.08.2002.  

Abaixo o demonstrativo da exigência de capital: 
 

  30.06.2011  31.12.2010 
Patrimônio Líquido  53.251  55.341 
(-) Ajustes  341  - 
(=) Patrimônio Líquido Ajustado (A)  52.910  55.341 

     
  - Margem de solvência (1)  10.523  9.881 
  - Capital mínimo requerido  21.324  21.158 

• Capital base   15.000  15.000 
• Capital adicional subscrição  6.324  6.158 

     
  - Exigência de capital (B)  21.324  21.158 

Suficiência de Capital (Excesso) – (C = A – B)  31.586  34.183 
(1) Apurado pelo maior valor entre 20% dos prêmios retidos dos últimos doze meses (R$ 10.523 em 30.06.2011 e 
R$ 9.881 em 31.12.2010) e 33% sobre a média de sinistros retidos dos últimos trinta e seis meses (R$ 7.441 em 
30.06.2011 e R$ 6.697 em 31.12.2010). 

Em 06.12.2010, a CNSP editou as Resoluções nºs 222, 227 e 228 alterando alguns procedimentos e especificamente 
incluindo a regulamentação de capital adicional baseado no risco de crédito, que entrou em vigor em 01.01.2011. A 
Companhia não apresentou impacto relevante no montante apurado de R$ 6.226 diante da suficiência de capital 
existente. 

19. COMITÊ DE AUDITORIA 

Conforme previsto na Resolução CNSP nº. 118, de 22.12.2004, o resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
compreendendo a Safra Seguros Gerais S.A., está sendo divulgado em conjunto com as demonstrações contábeis 
da Companhia líder do Conglomerado, o Banco Safra S.A. As referidas demonstrações contábeis foram publicadas 
nos jornais Folha de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18.08.2011 e encontram-se disponíveis 
no site do Banco Safra (www.safra.com.br). 




