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USEBENS SEGUROS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 
ATIVO explicativa 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

CIRCULANTE 40.488      16.150      2.040        

Disponível 306           112           346           

Caixa e bancos 306           112           346           

Aplicações 8 36.439      13.405      -                

Títulos de renda fixa 14.031      13.405      -                
Quotas de fundos de investimentos 22.408      -                -                

Créditos das operações com seguros e resseguros 1.203        1.514        1.431        

Prêmios a receber 9 906           1.487        1.379        
Operações com resseguradoras 28             27             52             
Outros créditos operacionais 269           -                -                

Ativos de resseguro - provisões técnicas -                9               9               

Títulos e créditos a receber 173           29             82             

Créditos tributários e previdenciários 10 163           25             78             
Outros créditos 10             4               4               

Despesas antecipadas 83             2               92             

Custos de aquisição diferidos 11 2.284        1.079        80             

Seguros 2.284        1.079        80             

NÃO CIRCULANTE 12.783      13.015      23.977      

Realizável a longo prazo 12.640      12.954      23.934      

Aplicações 8 11.622      11.531      22.614      

Títulos de renda fixa 11.458      11.531      22.614      
Outras aplicações 164           -                -                

Créditos das operações com seguros e resseguros 179           261           432           

Prêmios a receber 9 179           261           432           

Títulos e créditos a receber -                9               45             

Créditos tributários e previdenciários 10 -                9               45             

Custos de aquisição diferidos 11 839           1.153        843           

Seguros e resseguros 839           1.153        843           

Imobilizado 12 115           60             42             

Bens móveis 99             60             42             
Outras imobilizações 16             -                -                

Intangível 28             1               1               

Outros intangíveis 28             1               1               
   

TOTAL DO ATIVO 53.271      29.165      26.017      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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USEBENS SEGUROS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 
PASSIVO explicativa 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

CIRCULANTE 29.691      4.857        2.034        

Contas a pagar 831           255           443           

Obrigações a pagar 362           40             268           

Impostos e encargos sociais a recolher 135           138           124           
Encargos trabalhistas 77             54             22             
Impostos e contribuições 257           23             29             

Débitos de operações com seguros e resseguros 492           324           197           

Prêmios a restituir 3               -                -                
Operações com resseguradoras 56             55             57             
Corretores de seguros e resseguros 38             35             135           

Outros débitos operacionais 395           234           5               

Depósitos de terceiros 2               1               -                

Provisões técnicas - seguros 13 28.366      4.277        1.394        

Danos 28.366      4.277        1.394        

NÃO CIRCULANTE 3.388        4.191        3.377        

Provisões técnicas - seguros 13 3.388        4.191        3.377        

Danos 3.388        4.191        3.377        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15 20.192      20.117      20.606      

Capital social 19.600      19.600      3.600        
Aumento de capital (em aprovação) 301           -                16.000      
Reservas de lucros -                531           1.073        

Ajustes com títulos e valores mobiliários 21             (14)            (67)            
Lucros acumulados 270           -                -                

   

TOTAL DO PASSIVO 53.271      29.165      26.017      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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USEBENS SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

Nota
explicativa 30/06/2011 30/06/2010

Prêmios emitidos líquido 17.713         2.977           

Variações das provisões técnicas de prêmios (985)             (1.699)          

Prêmios ganhos 19 16.728         1.278           

Receita com emissão de apólices 184              265              

Sinistros ocorridos 16.1 (13.292)        (14)               

Custos de aquisição 16.2 (869)             (497)             

Outras receitas e despesas operacionais 16.3 10                (113)             

Resultado com resseguro
Despesas com resseguro (37)               (104)             

Despesas administrativas 16.4 (3.403)          (1.990)          

Despesas com tributos 16.5 (226)             (167)             

Resultado financeiro 16.6 1.363           1.184           
  

Resultado operacional 458              (158)             

Ganhos e perdas com ativos não correntes -                   (2)                 
  

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E DAS PARTICIPAÇÕES 458              (160)             

Imposto de renda 18 (113)             -                   
Contribuição social 18 (75)               -                   

  

Lucro líquido (prejuízo) do semestre 270              (160)             

Quantidade de ações 18.885.250  18.885.250  

Lucro líquido (prejuízo) básico por lote de mil ações 14,30           (8,47)            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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USEBENS SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

30/06/2011 30/06/2010

Lucro (prejuízo) líquido do semestre 270           (160)         

Outros lucros abrangentes 35             51            

Ajustes de títulos e valores mobiliários 58             85            
Efeitos tributários sobre itens dos lucros abrangentes (40%) (23)            (34)           

  

Total dos lucros (prejuízos) abrangentes para o semestre, líquido de efeitos tributários 305           (109)         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

6



USEBENS SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Capital Aumento de Ajuste com títulos (Prejuízos)/Lucros

explicativa   social       capital     Legal Outras e valores mobiliários       acumulados      Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 3.600        16.000         56         1.017   (67)                           -                            20.606    

Aprovação de aumento de capital 15.1 16.000      (16.000)        -            -          -                               -                            -              
AGE 22 de janeiro de 2010 - distribuição de lucros 15.2 -                -                   -            (560)     -                               -                            (560)        
Ajustes com títulos e valores mobiliários -                -                   -            -          51                             -                            51           
Prejuízo do semestre -                -                   -            -          -                               (160)                       (160)        

       

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2010 19.600      -                   56         457      (16)                           (160)                       19.937    

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 19.600      -                   57         474      (14)                           -                            20.117    

AGE/O 31 de março de 2011 - distribuição de lucros/aumento de capital 15.1 e 15.2 -                301              (57)        (474)     -                               -                            (230)        
Ajustes com títulos e valores mobiliários - -                   - -          35                             - 35           
Lucro líquido do semestre -                -                   -            -          -                               270                        270         

       

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 19.600      301              -            -          21                             270                        20.192    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Reservas de lucros
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USEBENS SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

30/06/2011 30/06/2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de prêmios de seguros 3.737        3.458        
Outros recebimentos operacionais 517           -                
Pagamento de comissões e sinistros (1.613)       (1.145)       
Pagamento de despesas com operações de seguros (118)          (55)            
Pagamento de despesas e obrigações (1.971)       (1.779)       

Pagamento de participação dos funcionários no resultado (25)            (15)            

Caixa gerado pelas operações 527           464           
Impostos e contribuições pagos (1.153)       (558)          
Investimentos financeiros:

Aplicações (11.450)     (10.772)     

Resgates 12.280      10.852      

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 204           (14)            

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento de compra de ativo imobilizado e intangível (10)            (9)              

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (10)            (9)              

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de dividendos -                (322)          

Mútuo obtido -                5                

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento -                (317)          

(Redução) aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 194           (340)          

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre 112           346           

Caixa e equivalente de caixa no final do semestre 306           6                

(Redução) aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 194           (340)          

Ativos livres no início do semestre 14.874      17.485      

Ativos livres no final do semestre 14.997      16.285      

Aumento (redução) nas aplicações financeiras - recursos livres 123           (1.200)       

CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO E CAIXA LÍQUIDO 
GERADO PELAS (CONSUMIDO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS

2011 2010

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO SEMESTRE 270           (160)          

MAIS
Depreciações e amortizações 7                4                

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Variação das aplicações (23.125)     (1.186)       
Variação dos créditos e débitos das operações de seguros 119           (92)            
Variação de títulos e créditos a receber (135)          20             
Variação dos custos de aquisição diferidos (891)          (429)          
Variação de outros ativos (72)            45             
Variação de contas a pagar e outros débitos 576           302           
Variação dos débitos de operações com seguros e resseguros 168           (11)            
Variação das provisões técnicas - seguros 23.286      1.490        
Variação de depósitos de terceiros 1                3                

  

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 204           (14)            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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USEBENS SEGUROS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 
PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Em milhares de reais - R$) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Usebens Seguros S.A. (“Seguradora”) é uma sociedade anônima de capital nacional e 
fechado e possui sede e escritório principal localizado na Rua Dr. Diogo de Faria, 1.202 - conj. 
92, na cidade de São Paulo, SP, com o controle acionário pertencente a Usebens Holdings 
Participação Ltda. 

A Seguradora tem por objeto social a exploração das operações de seguros de danos, na 
modalidade de seguro compreensivo residencial e garantia estendida, cujo objetivo é assegurar 
aos clientes o reparo aos bens segurados, cuja garantia concedida pelo fabricante tenha 
expirado. 

A Seguradora obteve em 30 de dezembro de 2010 autorização da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP para ingressar no Consórcio de operações do seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, iniciando as operações 
em janeiro de 2011. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, 
em conjunto com os pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC referendados pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP e Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e estão sendo 
apresentadas segundo os critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 424, de 29 de 
abril de 2011.  

As principais alterações da Circular SUSEP nº 424, foram: 

• Aprovação dos CPC 11, e 15 a 41, e 43 (RI) a partir de 2011 (os CPCs 1 a 10, 12 e 13 
já haviam sido aprovados pela SUSEP para adoção pelas seguradoras em 2008). 

• Aprovação das Interpretações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
ICPC 04 a 11, com exceção da opção da adoção atribuição de custo inicial (deemed 
cost), contida no CPC 10, que não foi permitido pela SUSEP. 

• Instituição de um novo plano de contas e o modelo de publicação das demonstrações 
financeiras das sociedades seguradoras, a partir de 1º de janeiro de 2011. 

 



Usebens Seguros S.A.  
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2.2. Impactos da adoção inicial das novas práticas contábeis citadas 
no item 2.1 e nota explicativa nº 4 

A Seguradora aplicou as práticas contábeis acima mencionados e descritos na nota 
explicativa nº 4 em todos os períodos que estão sendo apresentados, e para o balanço 
patrimonial da data da transição, definido como 1º de janeiro de 2010, não tendo 
apurado ajustes monetários. As demonstrações financeiras apresentadas de 2010 foram 
reclassificadas em 2011, para fins de comparabilidade.  

2.3. Base de elaboração 

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 

As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora estão divulgadas na nota 
explicativa nº 3 às demonstrações financeiras intermediárias. 

2.4. Demonstração de resultados abrangentes 

A demonstração de resultados abrangentes está sendo apresentada em quadro 
demonstrativo próprio e compreende itens de receita e despesa (incluindo ajustes de 
reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido 
ou permitido pelos CPCs. 

2.5. Efeito das operações do DPVAT no fluxo de caixa 

As operações do consórcio DPVAT, pela sua natureza, não causam efeitos individuais 
no fluxo de caixa da Seguradora, uma vez que suas operações são apuradas 
mensalmente, e os efeitos líquidos registrados na conta “Outros créditos operacionais”, 
contabilizados exclusivamente com base nas informações disponibilizadas pela 
Seguradora Líder S.A., administradora do seguro DPVAT. 

2.6. Operações descontinuadas 

Não houveram atividades descontinuadas no semestre findo em 30 de junho de 2011. 

2.7. Adoção das novas práticas contábeis em 1º de janeiro de 2010 

Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a Seguradora adotou as 
novas práticas contábeis adotadas no Brasil introduzidas pelos pronunciamentos técnicos 
CPC 11, 15 a 41 e 43. A adoção inicial dos pronunciamentos e interpretações emitidos 
pelo CPC, não apresentou impactos nas demonstrações financeiras intermediárias da 
Seguradora, tendo em vista que as principais alterações, que afetam as operações da 
Seguradora, já vinham sendo adotadas por esta em função das normas contábeis já 
existentes emanadas da SUSEP. 
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As principais mudanças nas demonstrações financeiras intermediárias da Seguradora 
foram os seguintes: 

• Instrumentos financeiros - a Seguradora reclassificou os seus ativos e passivos 
financeiros dentro das quatro categorias previstas no CPC 38 e os está apresentando 
conforme requerimentos dos CPCs 39 e 40. 

• CPC 11 - a Seguradora efetuou a avaliação dos seus contratos de seguro, a verificação 
de derivativos embutidos e passou a efetuar o teste de adequação do passivo 
conforme requerido pelo CPC 11. Em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 
2010, a Seguradora não tinha derivativos embutidos em seus contratos de seguros. 

As principais modificações introduzidas pelo CPC 11 são: 

• Necessidade de classificação dos contratos emitidos entre contratos de seguros, de 
prestação de serviços e de investimentos. 

• Necessidade de separação dos derivativos embutidos e componentes de depósito 
existentes em um contrato principal (de seguros), e de sua avaliação por seu valor 
justo. 

• Proibição de reconhecimento de provisões para sinistros futuros, se esses sinistros 
forem originados de contratos de seguros que ainda não existem ou não estão vigentes 
(como provisões para catástrofe ou para equalização de risco). 

• Necessidade de elaboração de teste anual do passivo relacionado a contratos de 
seguros ou participação discricionária (LAT - Liability Adequacy Test). 

• Mensuração a valor justo dos passivos e ativos de contratos de seguros assumidos em 
uma combinação de negócios ou transferência de carteira (sujeito à regulamentação 
adicional). 

• Permissão para reconhecimento da característica de participação discricionária ou 
como passivo ou como um componente separado do patrimônio líquido. 

• Novas exigências de divulgação relativas a contratos de seguros. 

3. TRANSIÇÃO PARA OS NOVOS CPCs  

As demonstrações financeiras intermediárias da Seguradora para o semestre findo em 30 de 
junho de 2011 são as primeiras apresentadas em conformidade com os novos CPCs. 

A data de transição da Seguradora é 1º de janeiro de 2010. A Seguradora preparou suas 
demonstrações financeiras intermediárias segundo os CPCs nessa data. 

Na preparação destas demonstrações financeiras intermediárias, não existiam exceções 
obrigatórias relevantes e certas isenções opcionais de aplicações retrospectivas previstas no 
CPC 37, aplicável à Seguradora. 
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a) Exceções da aplicação retrospectiva seguidas pela Seguradora 

Exceção das estimativas - As estimativas segundo o CPC em 1º de janeiro de 2010 são 
consistentes com as estimativas feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
anteriormente. 

As outras exceções obrigatórias no CPC 37 não se aplicaram, pois não houve diferenças 
significativas com relação às práticas contábeis adotadas até 1º de janeiro de 2010 nessas 
áreas: 

• Reversão de ativos e passivos financeiros. 

• Participação de não controladores. 

• Contabilidade de hedge. 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As seções abaixo descrevem as principais práticas contábeis aplicadas na preparação das 
demonstrações financeiras intermediárias. 

4.1. Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras intermediárias da Seguradora são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação. 

4.2. Apuração do resultado 

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera: 

• A apropriação dos prêmios e cessões em cosseguros e resseguros, e das comissões ao 
resultado, deduzidos de cancelamentos e restituições, de acordo com o prazo de 
vigência das apólices. 

• A apropriação dos juros sobre prêmios fracionados, de acordo com o prazo de 
parcelamento desses prêmios. 

• As receitas e despesas relativas às operações no consórcio DPVAT são contabilizados 
exclusivamente com base nas informações disponibilizadas pela Seguradora Líder 
S.A., administradora do seguro DPVAT. 

• O resultado decorrente de retrocessões de prêmios, comissões, indenizações, 
provisões técnicas, outras receitas e despesas é apropriado mensalmente com base nos 
valores informados pelo IRB - Brasil Resseguros S.A. 

4.3. Caixa e equivalente de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, 
ou menos e com risco insignificante de mudança de valor. 
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4.4. Definições, classificação e mensuração dos instrumentos financeiros 

a) Definições 

“Instrumento financeiro” é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro 
para uma entidade e simultaneamente a um passivo financeiro ou participação 
financeira para outra entidade.  

“Instrumentos de patrimônio” é qualquer contrato que evidencie uma participação 
nos ativos de uma entidade após a dedução de todos seus passivos. 

b) Ativos financeiros 

Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o 
vencimento, ativos financeiros “disponíveis para venda” e empréstimos e recebíveis. 
A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é 
determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações 
normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de 
negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou 
alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo 
estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. 

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 

Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando 
são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resultado.  

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se: 

• For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo; ou 

• No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros 
identificados que a Seguradora administra em conjunto e possui um padrão real 
recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou 

• For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de “hedge” 
efetivo. 

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor 
justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. 
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os dividendos ou 
juros auferidos pelo ativo-financeiros, sendo incluídos na rubrica “Resultado 
Financeiro”, na demonstração do resultado. 

Investimentos mantidos até o vencimento 

Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a 
Seguradora tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após 
o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são 
mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, menos 
eventual perda por redução ao valor recuperável. 
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Ativos financeiros disponíveis para venda 

Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financeiros não 
derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não são classificados 
como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou 
(c) ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. 

As variações no valor contábil dos ativos financeiros monetários disponíveis para 
venda relacionadas às receitas de juros calculadas utilizando o método de juros 
efetivos são reconhecidos no resultado. Outras variações no valor contábil dos ativos 
financeiros disponíveis para venda são reconhecidas em “Ajuste com títulos e valores 
mobiliários”. 

Empréstimos e recebíveis 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo, que estão 
representados principalmente por créditos das operações com seguros e resseguros. 
Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do 
valor recuperável. 

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 

Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável na data do balanço. As 
perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver 
evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como 
resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento 
inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo.  

A Seguradora constitui provisão para riscos de créditos em montantes julgados 
suficientes para fazer face às perdas prováveis na realização de créditos e contas a 
receber. 

c) Passivos financeiros 

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado 

Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado 
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do 
resultado. 

Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se: 

• Foi adquirido principalmente para a recompra no curto prazo. 

• Faz parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados gerenciados 
em conjunto pela Seguradora e possui um padrão real recente de obtenção de 
lucro de curto prazo. 
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• É um derivativo não designado como instrumento de “hedge” efetivo. 

Os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao 
valor justo, e os respectivos ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado. Os 
ganhos ou as perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os juros pagos 
pelo passivo financeiro, sendo incluídos na rubrica “Resultado Financeiro”, na 
demonstração do resultado. 

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação em relação ao passivo é 
eliminada, cancelada ou vencida. 

d) Baixa de instrumentos financeiros 

Ativos financeiros são baixados quando os direitos contratuais de recebimento dos 
fluxos de caixa provenientes destes ativos cessam ou se houver uma transferência 
substancial dos riscos e benefícios de propriedade do instrumento. Quando não são 
transferidos nem retidos substancialmente os riscos e benefícios, a Seguradora avalia 
o controle do instrumento, a fim de assegurar sua manutenção no ativo. 

A Seguradora baixa passivos financeiros somente quando as obrigações da 
Seguradora são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida 
no resultado. 

e) Reclassificação de ativos financeiros 

A Seguradora não reclassifica um ativo financeiro da categoria de mensurado ao 
valor justo através do resultado enquanto ele estiver na carteira, de acordo com as 
especificações do CPC 38: 

• Um instrumento financeiro derivativo não deve ser reclassificado de ou para a 
categoria “mensurado ao valor justo por meio do resultado” enquanto ele é 
mantido ou emitido. 

• Um instrumento mensurado ao valor justo por meio do resultado não deve ser 
reclassificado se ele obteve essa classificação no reconhecimento inicial. 

As reclassificações devem ser feitas ao valor justo na data do evento. Este valor justo 
se torna o novo custo do ativo e não é permitida reversão de ganhos ou perdas 
referentes ao valor justo reconhecido antes da reclassificação. Na data da 
reclassificação, deve ser realizado o novo cálculo da taxa efetiva de juros para 
investimentos mantidos até o vencimento e para empréstimos e recebíveis. Aumentos 
subsequentes nas estimativas de fluxos de caixa futuros ajustam a nova taxa de juros 
prospectivamente. 

4.5. Custos de aquisição diferidos - seguros 

Os custos de aquisição compreendem os custos diretos na obtenção e processamento de 
novos negócios/contratos de seguros. Esses custos são capitalizados, reconhecidos como 
ativo e amortizados pelo prazo de reconhecimento dos prêmios de seguros de acordo 
com o prazo de vigência dos contratos. 
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4.6. Demais ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo  

Os demais ativos são demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas e, quando aplicável, o efeito do ajuste desses ativos para o valor de 
justo ou de realização. 

4.7. Imobilizado 

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas 
pelo método linear com nos seguintes prazos: dez anos para móveis, utensílios e 
instalações, e em cinco anos para equipamentos de informática. 

A Seguradora utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da 
vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de 
benefícios econômicos futuros, exceto para terrenos, os quais não são depreciados. Os 
tempos de vida útil estimada e aplicadas para depreciação estão demonstrados abaixo: 

Equipamentos 10 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Equipamentos de informática 5 anos 
Veículos 5 anos 
   
O ativo imobilizado da Seguradora inclui ativos referente a participação na Seguradora Líder 
(consórcio DPVAT). 

4.8. Ativos intangíveis 

Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de 
produtos de software identificáveis, são reconhecidos como ativos intangíveis quando: é 
tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso; 
pretensão de conclusão; gerará benefícios econômicos futuros; o gasto atribuível durante 
seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança. O valor apresentado pela 
Seguradora refere-se a participação na Seguradora Líder (consórcio DPVAT). 

Licença de uso de software - as licenças de software adquiridas são capitalizadas com 
base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam 
prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável 
até cinco anos. 

4.9. Redução do valor recuperável de ativos não financeiros ("impairment") 

É efetuada análise anual quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no 
ativo imobilizado e intangível, com o objetivo de assegurar que a perda por não 
recuperação desses ativos seja registrada como resultado de decisões para descontinuar 
as atividades relativas a referidos ativos ou quando há evidência de que os resultados das 
operações não serão suficientes para assegurar a realização de referidos ativos. 

4.10. Passivos circulantes e não circulantes de operações de seguros 

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos, 
quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias ou cambiais 
incorridos até a database das demonstrações financeiras. 
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4.11. Provisões técnicas de seguros 

As provisões técnicas são constituídas de acordo com a regulamentação estabelecida 
pela SUSEP. 

• A provisão de prêmio não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio do 
seguro correspondente ao período de risco ainda não decorrido. 

• A provisão de prêmios não ganhos - riscos vigentes não emitidos (PPNG-RVNE) tem 
como objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos referente aos riscos 
assumidos e que estão em processo de emissão, sendo constituída de acordo com as 
normas e especificações estabelecidas em Nota Técnica Atuarial. 

• A provisão complementar de prêmios (PCP) é constituída mensalmente para 
complementar a PPNG, considerando os riscos vigentes, emitidos ou não. O valor da 
PCP é a diferença, se positiva, entre a média da soma dos valores de PPNG apurados 
diariamente e a PPNG constituída. 

• A provisão para sinistros a liquidar (PSL) foi constituída por estimativa de 
pagamentos prováveis, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a 
data do balanço. 

• A provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) é constituída para a 
cobertura dos sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base de cálculo, 
sendo calculada com base na Circular SUSEP nº 283/2005. 

• A constituição de outras provisões técnicas, na modalidade extensão de garantia do 
seguro garantia estendida, é efetuada com base no prazo compreendido entre a data de 
início de vigência do contrato e a data de início da cobertura, conforme critério 
estabelecido na Resolução CNSP nº 366/2008. 

• A provisão de despesas administrativas (PDA) é constituída com o objetivo de 
cobertura de déficit administrativo, com base nos recursos originados dos resultados 
administrativos apurados mensalmente do convênio DPVAT. 

4.12. Teste de adequação de passivos (Liability Adequacy Test - LAT) 

A Circular SUSEP Nº 410, de 22 de dezembro de 2010, instituiu o Teste de Adequação 
de Passivos (TAP) para fins de elaboração das demonstrações financeiras intermediárias 
e definiu regras de procedimentos para a sua realização. 

Segundo esta Circular, a seguradora deve avaliar, a cada data base, se o seu passivo está 
adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos 
de seguro. Se essa avaliação mostrar que o valor das provisões constituídas para os 
contratos de seguros vigentes, descontadas as despesas de comercialização diferidas e 
ativos intangíveis, está inadequado em relação aos fluxos de caixa futuros estimados, a 
deficiência deve ser reconhecida no resultado. 

O TAP foi elaborado bruto de resseguro, sendo os fluxos de caixa estimados em 
periodicidade mensal, e a sua preparação levou em consideração a estimativa de 
prêmios, sinistros, despesas e impostos, mensurados na data base de junho de 2011, 
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descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), com 
base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de Svensson para 
interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso de algoritmos genéticos, em 
complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não linear, para a estimação dos 
parâmetros do modelo. 

Depois de finalizado o estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da 
Seguradora para a data base de 30 de junho de 2011, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de seguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das Provisões 
constituídas, deduzidas dos Custos de Aquisição Diferidos e dos Ativos Intangíveis 
Relacionados, visto que estas se mostraram superiores aos valores estimados dos Fluxos 
de Caixa, os quais foram elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos 
estabelecidos pela Circular SUSEP Nº 410/2010. 

• Taxa de juros esperada para os ativos 

A taxa de juros utilizada para descontar os valores estimados de receitas e despesas 
do fluxo de caixa do TAP considerou a relevante estrutura a termo da taxa de juros 
livre de risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o 
modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros, e o uso de 
algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não 
linear, para a estimação dos parâmetros do modelo.  

• Tábua 

A metodologia empregada na elaboração dos fluxos de caixa estimados do TAP não 
se baseou em tábuas de mortalidade ou sobrevivência, mas, fundamentalmente, na 
metodologia baseada no run-off das provisões existentes na data base. 

• Sinistralidade 

A taxa de sinistralidade aplicada para no Teste de Adequação de Passivos de 30 de 
junho de 2011 foi de: 

Ramo 114 Ramo 171 Ramo 524 Ramo 542 
     

30,00% 20,00% 23,00% 56,23% 
     

• Resseguro 

No TAP não é avaliado o critério de resseguro praticado pela seguradora.  

• DPVAT 

De acordo com a Circular Susep nº 410/2010, as operações/saldos relativos às 
operações do consórcio DPVAT não estão sujeitas, na Seguradora, ao teste de 
adequação de passivos. 
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4.13. Contas a pagar 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

4.14. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

A provisão para imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% 
sobre a parcela de lucro tributável excedente a R$20 por mês. A provisão para 
contribuição social é calculada alíquota de 15% sobre o lucro tributável. 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos 
fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes 
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os 
valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas 
atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 15% para a contribuição social. 

4.15. Ativos contingentes, provisões judiciais e obrigações legais 
(fiscais e previdenciárias) 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados da seguinte forma: 

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

• Provisões Judiciais - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, com 
base na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável 
o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são divulgados em 
notas explicativas ou reconhecidos contabilmente como provisões judiciais para a 
parcela que houver expectativa de saída de caixa e, aqueles classificados como perdas 
remotas não são passíveis de provisão ou divulgação. 

• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais em 
que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e 
contribuições. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas 
demonstrações financeiras e atualizados de acordo com a legislação vigente. 
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4.16. Distribuição de dividendos 

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras ao final do período, com base no estatuto social da 
Seguradora. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na 
data em que são aprovados pelos acionistas. 

4.17. Lucro líquido por ação  

O lucro por ação básico da Seguradora para o semestre é calculado pela divisão do lucro 
atribuível aos acionistas pela quantidade de ações da Seguradora. Durante o período de 
reporte a Seguradora não possuía instrumentos ou transações que gerassem efeito 
dilutivo ou antidilutivo sobre o lucro por ação do exercício e consequentemente o lucro 
por ação básico é equivalente ao lucro por ação diluído segundo os requerimentos do 
CPC 41. 

5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS RELEVANTES 

As demonstrações financeiras intermediárias são impactadas por políticas contábeis, premissas, 
estimativas e métodos de mensuração utilizados pelos Administradores da Seguradora na 
elaboração das Demonstrações Financeiras Intermediárias. A Seguradora faz estimativas e 
utilizam premissas que podem impactar os valores informados de ativos e passivos dos 
próximos períodos. As estimativas e premissas que impactam as informações contábeis são 
aplicadas de forma consistente. Eventuais mudanças na apuração das estimativas contábeis são 
aplicadas prospectivamente. 

As estimativas e premissas utilizadas pela Seguradora são as melhores disponíveis e estão de 
acordo com as normas aplicáveis e se referem, basicamente, aos seguintes fatores: 

• Avaliação do valor justo de determinados instrumentos financeiros (nota explicativa nº 8). 

• Provisão para riscos de créditos - constituída para os créditos vencidos acima de 60 dias, 
para fazer frente às eventuais perdas na realização de prêmios a receber (notas explicativas 
nº 9). 

• Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos (notas explicativas nº 10). 

• Provisões técnicas de seguros, incluindo o Teste de Adequação do Passivo (TAP) (notas 
explicativas nº 13). 

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS  

6.1. Risco de seguro 

Contratos de seguro - O CPC 11 define as características que um contrato deve atender 
para ser definido como um “contrato de seguro”. A Administração procedeu a análise de 
seus negócios para determinar que suas operações caracterizam-se como “contratos de 
seguro”. Nessa análise, foram considerados os preceitos contidos no CPC 11 e as 
orientações estabelecidas na Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/Nº 007/08. 
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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. Pela natureza intrínseca de um 
contrato de seguro, o seu risco é de certa forma, acidental e consequentemente sujeito a 
oscilações. 

A gestão de riscos concentra em quatro aspectos principais: 

• Controlar o impacto dos eventos negativos. 

• Buscar oportunidades visando à obtenção de vantagem competitiva. 

• Alinhar o apetite de risco com a estratégia da organização. 

• Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos. 

Os objetivos da subscrição de riscos da Seguradora é desenvolver sua carteira de seguros 
de forma conservadora e rentável. A Seguradora acredita que as técnicas de subscrição 
de riscos que auxiliam na identificação e entendimento do risco e na definição do preço 
de seguros de forma apropriada. Além disso, a Seguradora monitora a qualidade dos 
negócios por parte das concessionárias, a fim de avaliar e melhorar o seu desempenho. 

a) Seguro de garantia estendida 

A garantia estendida amplia o período de atendimento técnico gratuito envolvendo 
automóveis novos ou usados. A proteção sobre determinados itens e peças do veículo 
é estendida por nove meses a dois anos, dependendo do contrato. Os segurados 
pagam franquia em caso de sinistro, variando o valor de acordo com a região e 
parceria comercial firmada com a concessionária. 

Como parte da política de gestão de risco de seguro, a Seguradora exclui bens que 
não atendam determinadas especificações, em especial aqueles que não mais estejam 
na garantia de fábrica. 

b) Compreensivo residencial 

O contrato de seguro tem por objetivo indenizar os prejuízos decorrentes de eventos 
cobertos pelas garantias contratadas, até o valor máximo de garantia definido em 
apólice. A cobertura aplica-se aos imóveis vinculados ao Estipulante, sejam para 
garantia dos bens objetos de seus financiamentos imobiliários ou cotas de consórcio 
de imóvel contemplado, onde o consorciado já esteja na posse do bem. 

c) Concentração de riscos dos contratos de seguro 

A concentração de risco dos contratos de seguro para as várias modalidades são 
determinadas com base nos prêmios emitidos antes do resseguro levando-se em conta 
sua distribuição geográfica e linha de negócios, conforme demonstrado no quadro 
abaixo: 
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Seguro de garantia estendida 

 Prêmios retidos de seguro 
 2011 2010 

Localidades 
Bruto de 
resseguro 

Líquido de 
resseguro 

Bruto de 
resseguro 

Líquido de 
resseguro 

      
São Paulo 611 611 364 364 
Minas Gerais 431 431 271 271 
Paraná 252 252 19 19 
Pernambuco 179 179 130 130 
Demais estados do Brasil    313    313    910    910 
Total 1.786 1.786 1.694 1.694 
      
Compreensivo residencial 

 Prêmios retidos de seguro 
 2011 2010 

Localidades 
Bruto de 
resseguro 

Líquido de 
resseguro 

Bruto de 
resseguro 

Líquido de 
resseguro 

      
São Paulo 432 418 378 340 
Rio Grande do Sul 165 159 168 151 
Paraná 130 125 122 110 
Demais estados do Brasil    374    362    357 321 
Total 1.101 1.064 1.025 922 
      

6.2. Gestão de riscos financeiros 

A Seguradora está exposta a riscos financeiros associados a sua carteira de aplicações. 
Para mitigar esses riscos são levados em consideração os requerimentos regulatórios e o 
ambiente econômico onde são conduzidos os negócios da Seguradora e investidos os 
ativos financeiros. 

A gestão de riscos financeiros compreende as seguintes categorias: a) risco de mercado, 
que é aquele associado a possibilidade de ocorrência de perdas devidas as oscilações nos 
preços de mercado das posições mantidas em carteira; b) risco de liquidez, que está 
relacionado a eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer frente a 
obrigações futuras da Seguradora; c) risco de crédito, associado à possibilidade de 
descumprimento de um contrato nos termos em que tenha sido firmado entre as partes. 

A Seguradora, sempre pautada pelo conservadorismo e sustentabilidade, diversifica seus 
investimentos em operações de renda fixa, tais como CDBs e títulos públicos, sempre 
escolhidos dentre aqueles mais conservadores, com baixo risco dentro da estrita 
legalidade, conforme demonstrado na nota explicativa 8. 
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a) Risco de mercado 

É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de 
instrumentos financeiros se altere, em virtude da volatilidade das variáveis existentes 
no mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, ações, etc.), causada por fatores adversos. 

Mais especificamente, o risco de mercado nas operações pode ser entendido como: 
risco na taxa de juros, risco de liquidez, risco em câmbio, risco de derivativos, risco 
em ações e risco de inflação. 

b) Risco de liquidez 

A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar os prazos de 
liquidação dos direitos e obrigações da Seguradora, assim como a liquidez dos seus 
instrumentos financeiros. A Seguradora elabora análises de fluxo de caixa projetado 
e revisa periodicamente, as obrigações assumidas e os instrumentos financeiros 
utilizados, sobretudo os relacionados aos ativos garantidores das provisões técnicas. 

2011 

Composição da carteira 
Sem 

vencimento Vencidos 
0 a 

30 dias 
1 a 6 
meses 

6 a 12 
meses 

Acima 
de 1 ano Total 

         
- Caixa e equivalentes de caixa 306 - - - - - 306 
- Ativo ao valor justo por meio do 

resultado  
Quotas de fundo de investimento 

- DPVAT 22.408 - - - - - 22.408 
- Títulos disponíveis para venda  

Letras do Tesouro Nacional - - - - - 11.458 11.458 
 

- Títulos mantidos até o 
vencimento  
Certificados de Depósitos 

Bancários - pré-fixado - - - 14.031 - - 14.031 
- Empréstimos e recebíveis  

Prêmios a receber de segurados - 49 438 336 83 179 1.085 
Títulos e créditos a receber 173 - - - - - 173 
Operações com resseguradoras 28 - - - - - 28 
Outros créditos operacionais      269   -      -          -   -          -      269 

Total em 2011 23.184 49 438 14.367 83 11.637 49.758 
   

c) Gestão de riscos de crédito 

É o risco de que um devedor deixe de cumprir os termos de um contrato ou deixe de 
cumpri-los nos termos em que foi acordado. Mais especificadamente, o risco de 
crédito pode ser entendido como o risco de não serem recebidos os valores 
decorrentes dos prêmios de seguro e dos créditos detidos juntos as instituições 
financeiras e outros emissores decorrentes das aplicações financeiras, pode ser 
entendido ainda como risco de concentração, risco de liquidação ou ainda o risco de 
descumprimento de garantias acordadas. 

A Seguradora, na gestão do risco de crédito, vale-se da legislação da Autarquia para 
minimizar problemas.  
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Importante destacar que os prêmios de seguros praticados pela Seguradora, nos mais 
diversos produtos em que atua possuem valores médios baixos, o que em tese, 
diminui de sobremaneira a concentração de risco de crédito. Some-se a isso, a 
possibilidade que a Seguradora tem de, em determinados produtos, readequar a 
vigência da apólice/risco de acordo com o prêmio efetivamente pago pelo Segurado, 
em caso de inadimplência. Além disso, a vigência específica da apólice/risco está 
atrelada à efetiva adimplência do segurado aos valores contratados. 

6.3. Risco regulatório e de capital 

A Seguradora executa suas atividades de gestão de risco de capital através de um modelo 
de gestão centralizado com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital 
mínimo regulatório para o segmento de seguro e para o segmento financeiro segundo 
critérios de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP. A estratégia e modelo 
utilizados pela Administração consideram ambos ‘capital regulatório’ e ‘capital 
econômico’ segundo a visão de gestão de risco de capital adotada pela Seguradora. 

A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do capital 
da Seguradora através da otimização tanto do nível como diversificação das fontes de 
capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas 
como parte da revisão do planejamento estratégico periódico da Seguradora. 

Os principais objetivos da Seguradora em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de 
capital suficientes para atender requerimentos regulatórios mínimos determinados pela 
SUSEP, (ii) otimizar retornos sobre capital para os acionistas. 

Em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, as composições do patrimônio 
líquido ajustado, margem de solvência e capital mínimo requerido, podem ser assim 
resumidas: 

 30/06/2011 31/12/2010 
    
Patrimônio líquido 20.192 20.117 
Despesas antecipadas (83) (2) 
Ativo intangível       (28)         (1) 
Patrimônio líquido ajustado 20.081 20.114 
    
Margem de solvência   
Patrimônio líquido ajustado 20.081 20.114 
0,20 prêmios retidos - média anual - últimos 12 meses 4.283 1.301 
0,33 sinistros retidos - média anual - últimos 36 meses   1.515          2 
Margem de solvência   4.283   1.301 
Suficiência 15.798 18.813 
    
A margem de solvência compreende o maior valor entre a média anual dos prêmios 
retidos e sinistros retidos. 

A SUSEP divulgou as Resoluções CNSP nº 155 e 158, em 26 de dezembro de 2006, que 
instituíram as regras de alocação de capital de riscos provenientes da subscrição para os 
diversos ramos de seguros e também os critérios de atuação do órgão regulador em 
relação a eventual insuficiência de capital para as seguradoras, com vigência a partir de 
janeiro de 2008. 
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Em dezembro de 2007, a SUSEP editou a Resolução nº 178, do CNSP e a Circular 
SUSEP nº 355 revogando a Resolução nº 158, aumentando o prazo de adequação do 
capital mínimo de três para quatro anos. 

Considerar-se-ão, para efeitos das Resoluções citadas, os conceitos a seguir: 

• Capital base: montante fixo de capital que uma sociedade seguradora deverá manter, 
a qualquer tempo. O capital base para garantia das operações das seguradoras em todo 
país é de R$15.000. 

• Capital adicional: montante fixo de capital que uma sociedade seguradora deverá 
manter, a qualquer tempo, para garantir os riscos inerentes a sua operação. O capital 
adicional de risco calculado em junho de 2011 é R$1.303. 

• Capital mínimo requerido: montante de capital que uma seguradora deverá manter, a 
qualquer tempo, para garantia de suas operações e é equivalente à soma do capital 
base com o capital adicional, totalizando R$16.303. 

6.4. Risco legal 

No curso normal de suas atividades de seguros, a Seguradora pode ser envolvida em 
processos judiciais ou de arbitragem com relação às suas obrigações, que são tratadas de 
acordo com a nossa política de sinistros. 

Como as práticas da indústria de seguros e questões legais, judiciais e sociais mudam 
inesperados e indesejados resultados relacionados aos sinistros e suas coberturas poderão 
surgir. Esses problemas podem ter um efeito negativo nos resultados financeiros da 
Seguradora, estendendo a cobertura para além do que foi subscrito ou aumentando a 
quantidade e os valores envolvidos nas ações judiciais. 

Na medida em que as decisões judiciais são proferidas e estas podem aumentar os 
valores de indenizações, as reservas de sinistros podem revelar-se insuficientes para 
cobrir as perdas reais. Nesse caso, a Seguradora ajusta suas reservas ao valor da perda 
provável. Tal ajuste poderá ter um efeito material adverso na sua condição financeira, no 
seu resultado financeiro e em seus fluxos de caixa. 

6.5. Risco operacional 

Riscos operacionais são os riscos de perdas diretas e indiretas resultantes de fatores 
humanos, eventos externos, processos internos e falhas nos sistemas. Os riscos 
operacionais são inerentes às operações da Seguradora e são típicos de qualquer grande 
empresa. As principais fontes de risco incluem confiabilidade dos processos 
operacionais, segurança da informação, terceirização de operações, dependência de 
fornecedores chave, implementação de mudanças estratégicas, fraudes, baixa qualidade 
de serviço aos clientes, continuidade de negócios, recrutamento, treinamento e retenção 
de pessoas, e impactos sociais e ambientais. 

A Seguradora gerencia os riscos operacionais utilizando uma variedade de técnicas e 
ferramentas para identificar, monitorar e mitigar os riscos operacionais de acordo com 
seu apetite de risco. Estas ferramentas incluem auto avaliação de riscos e controles, 
indicadores de riscos chave (por exemplo, indicadores de fraudes e de serviço), análises 
de cenário e relatórios de perdas. Além disso, a Seguradora desenvolveu alguns planos 
de contingência incluindo gestão de incidentes e plano de continuidade de negócios. 
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6.6. Análise de sensibilidade 

Sensibilidade a riscos de seguros - sinistralidade 

A despesa de sinistros ocorridos pode ser afetada pela frequência e/ou severidade dos 
sinistros em seu portfólio a partir da influência de diversos fatores. As mudanças 
climáticas ocorrendo no mundo atualmente, comportamento dos motoristas e estados de 
conservação das vias rodoviárias, mudanças na situação econômica do país afetando 
simultaneamente a criminalidade e por consequência os índices de roubo. 

É esperado que ocorram variações em número de sinistros influenciados pelas mais 
diversas situações, até mesmo que o sinistro possua uma característica randômica que 
pode levar em um momento qualquer o incremento de sinistros de grandes valores, 
infringindo perdas não esperadas para a Seguradora. 

A tabela abaixo simula a sensibilidade no Lucro Líquido e Patrimônio Líquido, caso a 
sinistralidade e as despesas administrativas variem 10% ou 15%, em 30 de junho de 
2011.  

 Impacto no resultado 
 2011 2010 

 
Bruto de 
resseguro 

Líquido de 
resseguro 

Bruto de 
resseguro 

Líquido de 
resseguro 

       
Aumento de 10% das despesas administrativas (131) (131) (198) 340 
Aumento de 15% dos valores de sinistros (16) (16) (8) 151 
Redução de 10% das despesas administrativas 131 131 181 110 
Redução de 15% dos valores de sinistros 16 16 39 321 
       
Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros 

As flutuações das taxas de juros, como, por exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou 
adversamente as demonstrações financeiras intermediárias em decorrência de aumento 
ou redução nos saldos de aplicações financeiras e equivalente de caixa. 

Em 30 de junho de 2011, se as taxas de juros de CDI fossem 10% mais altas e mais 
baixas e todas as outras variáveis se mantivessem constantes, o lucro do semestre findo 
em 30 de junho de 2011 aumentaria/diminuiria em R$76. 

7. ADOÇÃO DE NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 
NOVAS E REVISTAS 

O CPC ainda não editou os pronunciamentos e modificações correlacionados às IFRSs novas e 
revisadas apresentadas abaixo. Em decorrência do compromisso do CPC e SUSEP de manter 
atualizado o conjunto de normas emitido com base nas atualizações feitas pelo IASB, é 
esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela 
SUSEP até a data de sua aplicação obrigatória, dessa foram, a Seguradora não adotou as IFRSs 
novas e revisadas. 

Modificações à 
IFRS 1 

Isenção Limitada de Divulgações Comparativas 
da IFRS 7 para Adotantes Iniciais 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de julho de 2010 
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Modificações à 
IFRS 1 

Eliminação de Datas Fixas para Adotantes pela 
Primeira Vez das IFRSs 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de julho de 2011 

Modificações à 
IFRS 7 

Divulgações - Transferências de Ativos 
Financeiros 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de julho de 2011 

IFRS 9 
(conforme 
alteração em 
2010) 

Instrumentos Financeiros Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

Modificações à 
IAS 12 

Impostos Diferidos - Recuperação dos Ativos 
Subjacentes Quando o Ativo É Mensurado pelo 
Modelo de Valor Justo da IAS 407 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2012 

Modificações à 
IAS 32 

Classificação de Direitos Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de fevereiro de 2010 

Modificações à 
IFRIC 14 

Pagamentos Antecipados de Exigência Mínima 
de Financiamento 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2011 

IAS 24 O IASB emitiu uma revisão da norma a qual trata 
da divulgação de transação com partes 
relacionadas e relacionamentos entre 
controladoras e controladas 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2011 

IFRS 10,11 e 
12; 27R e IAS 
28R 

Normas novas ou revisadas - tratamento contábil 
de consolidação, envolvimento em acordos 
conjuntos e divulgação de envolvimento com 
outras entidades 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

IFRS 13 Esta norma define valor justo, contempla em uma 
única norma os aspectos de mensuração do valor 
justo e estabelece os requerimentos de divulgação 
relacionados ao valor justo 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

IAS 1 A alteração da norma IAS 1 aborda aspectos 
relacionados à divulgação de itens de outros 
resultados abrangentes e cria a necessidade de se 
separar os itens que não serão reclassificados 
futuramente para o resultado e itens que podem 
ser reclassificados futuramente para o resultado 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de julho de 2012 

IAS 19 A alteração da norma IAS 19 aborda aspectos 
relacionados à contabilização e divulgação de 
benefícios a empregados 

Aplicável a períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

Considerando as atuais operações da Seguradora, a Administração não espera que essas novas 
normas, interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as demonstrações 
financeiras a partir de sua adoção. 
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8. APLICAÇÕES 

a) Composição 

 
Taxa de 

juros 2011 % 2010 % 
       
Títulos disponíveis para venda      
Títulos de renda fixa  11.458  23,84 11.273  46,73 

Letras do Tesouro Nacional 12,97% 11.458 23,84 11.531 46,24 
Certificados de Depósitos Bancários - pós-fixado  - - 121 0,49 

       
Títulos mantidos até o vencimento      
Títulos de renda fixa  14.031  29,19 13.284   53,27 

Certificados de Depósitos Bancários - pré-fixado 11,76% 14.031 29,19 13.284 53,27 
       
Ativos ao valor justo por meio do resultado      
Títulos de renda fixa  22.408  46,62          -          - 

Quotas de fundos de investimentos - DPVAT  22.408  46,62          -          - 
Total  47.897 99,65 24.936 100,00 
       
Outras aplicações (participação no DPVAT)      164    0,35          -          - 
Total de aplicações  48.061 100,00 24.936 100,00 
       

b) Composição da aplicação financeira por prazo e título 

Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título. Os 
títulos de renda fixa privados têm o seu valor atualizado de acordo com os índices 
pactuados com a instituição financeira e se aproximam ao seu valor de mercado. Os títulos 
de renda fixa públicos tiveram seus valores de mercado obtidos a partir das tabelas de 
referência divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais - ANBIMA. 

30/06/2011 Custo atualizado 
Sem 

vencimento 
31 a 180 

dias 
Acima de 
360 dias Total 

Valor 
contábil 

Ajuste de 
TVM 

        
Títulos disponíveis para venda           -           - 11.423 11.423 11.458 35 

Letras do Tesouro Nacional - - 11.423 11.423 11.458 35 
  

Títulos mantidos até o vencimento           - 14.031           - 14.031 14.031    - 
Certificados de Depósitos Bancários - 

pré-fixado - 14.031 - 14.031 14.031 - 
  
Ativos ao valor justo por meio do resultado 
Títulos de renda fixa 22.408           -           - 22.408 22.408    - 

Quotas de fundos de investimentos - 
DPVAT 22.408           -           - 22.408 22.408    - 

Total em 2011 22.408 14.031 11.423 47.862 47.897 35 
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31/12/2010 Custo atualizado 
1 a 30 
dias 

181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias Total 

Valor 
contábil 

Ajuste 
de TVM 

        
Títulos disponíveis para venda  -      121 11.554 11.675 11.652 (23) 

Letras do Tesouro Nacional - - 11.554 11.554 11.531 (23) 
Certificados de Depósitos Bancários - 

pós-fixado - 121 - 121 121 -  
    

Títulos mantidos até o vencimento  - 13.284           - 13.284 13.284    -  
Certificados de Depósitos Bancários - pré-

fixado  - 13.284           - 13.284 13.284    -  
Total em 2010  - 13.405 11.554 24.959 24.936 (23) 
        

c) Movimentação das aplicações financeiras em 2011 

Vlr contábil 
31/12/2010 Resgates Aplicações Rendimento 

Ajuste 
de TVM 

Saldo em 
30/06/2011 

        
Títulos disponíveis para venda 11.531 (12.158) 11.450    577 58 11.458 

Letras do Tesouro Nacional 11.531 (12.158) 11.450 577 58 11.458 
   

Títulos mantidos até o vencimento 13.284           -           -    747   - 14.031 
Certificados de Depósitos 

Bancários - pré-fixado 13.284 -  - 747 - 14.031 
   
Ativos ao valor justo por meio 
  do resultado  

Títulos de renda fixa      121     (573) 21.728 1.132   - 22.408 
Quotas de fundos de 

investimentos - DPVAT (*) - (451) 21.728 1.131 - 22.408 
Certificados de Depósitos 

Bancários - pós-fixado      121     (122)           -        1   -           - 
Total em 2011 24.936 (12.731) 33.178 2.456 58 47.897 
       
(*) Contabilizado exclusivamente com base nas informações disponibilizadas pela Seguradora Líder S.A., 

administradora do seguro DPVAT. 

d) Mensuração de valor justo para o reconhecimento de ativos financeiros 

Os instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento 
inicial, são classificados nos Níveis 1 a 3, com base no grau observável do valor justo: 

• Mensurações de valor justo de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. 

• Mensurações de valor justo de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além 
dos preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo 
diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços). 

• Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação 
que incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os dados 
observáveis de mercado (dados não observáveis). 
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Em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 2010, a mensuração dos instrumentos 
financeiros foram obtidas de preços cotados em mercados ativos para ativos idênticos 
(Nível 1). 

O CPC 38 requer que a entidade calcule o valor justo de investimentos classificados como 
disponíveis para venda que estão em um mercado inativo. Em 30 de junho de 2011, a 
Seguradora apresentava participação no convênio DPVAT no montante de R$164. Pelo fato 
dessa aplicação no DPVAT não apresentar um mercado ativo e também pelo fato de seu 
valor justo não ser confiavelmente medido/mensurado, tais aplicações encontram-se 
registradas ao seu valor de custo. 

e) Cobertura das provisões técnicas de seguros 

Para a garantia das provisões técnicas, a Seguradora manteve os seguintes ativos: 

 2011 2010 
    
Títulos de renda fixa 33.064 10.062 

Letras do Tesouro Nacional 10.656 10.062 
Quotas de fundos de investimentos - DPVAT 22.408 - 
    

f) Instrumentos financeiros derivativos 

Em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a Seguradora não possuía operações 
com instrumentos financeiros derivativos. 

9. PRÊMIOS A RECEBER 

Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta, sendo o parcelamento médio 
de cinco vezes. A seguir, a abertura dos prêmios a receber por ramos: 

Ramos 30/06/2011 31/12/2010 
    
Extensão de garantia 910  1.049  
Assist. e outras coberturas - auto 169  -  
Riscos diversos 21  182  
RVNE    140     649  
Provisão para riscos sobre créditos  (155)  (132) 
Total 1.085  1.748  
    
Circulante 906  1.487  
Não circulante 179  261  
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a) Movimentação do grupo de prêmios a receber 

30 de junho de 2011 Direto 
  
Prêmios pendentes no início do semestre 1.748  
Prêmios emitidos 4.206  
Recebimentos/cancelamentos (4.337) 
Reversão/constituição de provisão - RVNE (509) 
Provisão devedores duvidosos    (23) 
Prêmios pendentes no final do semestre 1.085  
   

b) Prêmios a receber por faixa de vencimento 

 30/06/2011 31/12/2010 
    
Vencidos 204  196  
A vencer entre 1 e 30 dias 298  471  
A vencer entre 31 e 60 dias 209  77  
A vencer entre 61 e 180 dias 127  142  
A vencer entre 181 e 365 dias 83  84  
A vencer acima de 365 dias 179  261  
RVNE 140  649  
Provisão para riscos de crédito  (155)  (132) 
Total 1.085  1.748  
    

c) Provisão para riscos de crédito 

A provisão para riscos de crédito é constituída com base nos prêmios vencidos, líquido de 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) com base na análise individual das faturas 
pendentes de pagamento há mais de 60 dias. Em 30 de junho de 2011, a provisão para 
riscos de crédito no ativo circulante é de R$155 (R$95 em 2010). 

d) Estimativa por valor justo 

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes pelo valor contábil, menos a 
perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. 

10. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS 

(i) Ativo circulante 

Referem-se ao imposto de renda e contribuição social antecipados em 2011. 

(ii)  Ativo realizável a longo prazo/Passivo circulante 

Referem-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos, registrados para refletir os 
efeitos fiscais futuros referentes aos ajustes negativos/positivos sobre os títulos e valores 
mobiliários mantidos em carteira, classificados como Disponíveis para Venda. 
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11. CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO 

As despesas com custo de aquisição são lançadas ao resultado quando da emissão das 
respectivas apólices de seguro, e diferidas para apropriação, no decorrer do prazo de vigência 
das apólices, por meio de constituição e reversão de custo de aquisição diferido. 

Ramos 30/06/2011 31/12/2010 
    
Extensão de garantia 3.021 2.205 
Assist. e outras coberturas - auto 73 - 
Riscos diversos      29      27 
Total 3.123 2.232 
Circulante 2.284 1.079 
Não circulante 839 1.153 
    
Movimentação dos custos de aquisição diferidos: 

Saldo em 31/12/2010 2.232  
Constituição  19.094  
Amortização (18.203) 
Saldo em 30/06/2011   3.123  
   

12. ATIVO IMOBILIZADO 

Demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos:  

Imobilizado: depreciação do imobilizado pelo método linear, com base em taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens. 

Saldo em 
31/12/2010 

Aquisições/ 
Adições 

Despesas 
amortização 

Valor 
líquido 

Taxas anuais 
amortização 

(%) 
       
Informática 57 47 18 86 20 
Telecomunicações - 1 1 - 20 
Móveis maq. utensílios 3 12 2 13 10 
Veículos - 1 1 - 20 
Outras imobilizações    - 26 10   16 20 
Total 60 87 34 115 
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13. DEMONSTRATIVOS DAS PROVISÕES TÉCNICAS 

 30/06/2011 

Ramos 

Provisão de 
prêmios não 

ganhos 

Provisão de 
sinistros a 
liquidar IBNR 

Outras 
provisões 

      
Extensão de garantia 786 43 28 8.027 
Compreensivo residencial - - 33 96 
Assist. e outras coberturas - auto 209 3 6 - 
Riscos diversos 122 2 4 -  
DPVAT         - 16.107 6.197      91 
Total 1.117 16.155  6.268 8.214 
      
Circulante 946 16.155 6.268  4.997 
Não circulante 171 - - 3.217 
      

 

 31/12/2010 

Ramos 

Provisão de 
prêmios não 

ganhos 

Provisão de 
sinistros a 
liquidar IBNR 

Outras 
provisões 

      
Extensão de garantia 484 72 19 7.517 
Compreensivo residencial - - 31 94 
Riscos diversos 237   2 12         - 
Total 721 74 62 7.611 
      
Circulante 654 74 62 3.487 
Não circulante 67 - - 4.124 
      
a) Movimentação das provisões técnicas  

 2011 
 Provisão de    
 prêmios Sinistros  Outras 
 não ganhos a liquidar IBNR provisões 
      
Saldo no início do semestre 721 74 62 7.611 
( +) Constituição/emissão 5.247 19.340 8.509 48.483 
(-) Reversão/amortização 4.851 2.859 2.303 47.880 
(-) Pagamentos         -      400         -           - 
Saldo no fim do semestre  1.117 16.155 6.268   8.214 
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b) Desenvolvimento de sinistros 

A tabela de desenvolvimento dos sinistros tem a finalidade de avaliar o comportamento dos 
sinistros pagos e pendentes, para cada ano de aviso, conforme segue: 

Provisões e pagamentos - bruto de resseguro 

Montante estimando para os sinistros 2008 2009 2010 Jun/2011 Total 
       
No final de ano do aviso - 5 317  347   
Um ano após o aviso  -  - 270    
Estimativa corrente  -  - 270  347      617  
Pagamentos acumulados até a data base  -  - (270) (299)   (569) 
Passivo reconhecido no balanço  -  -      -     48        48  
Passivo relacionado à DPVAT     16.107 
Total do passivo incluso no balanço     16.155 
       

 

Provisões e pagamentos - líquido de resseguro 
Montante estimando para os sinistros 2008 2009 2010 Jun/2011 Total 
       
No final de ano do aviso - 5 304  343   
Um ano após o aviso  -  - 253    
Estimativa corrente  -  - 253  343      596  
Pagamentos acumulados até a data base  -  - (253) (295)   (548) 
Passivo reconhecido no balanço  -  -      -     48         48 
Passivo relacionado à DPVAT     16.107 
Total do passivo incluso no balanço 16.155 
   
Cabe destacar que a Seguradora iniciou as suas operações em julho de 2008, razão pela 
qual a tabela de desenvolvimento de sinistros não apresenta valores anteriores a esse 
período. 

c) Sinistros a liquidar judiciais DPVAT 

A Seguradora possui a seguinte quantidade de ações judiciais e saldos de sinistros a liquidar 
judiciais referente a participação no Consórcio DPVAT: 

30 de junho de 2011 
Faixa (anos) PSL judicial (R$) Quantidade 
     
0 - 1 6.845 1.163 
1 - 2 4.101 605 
2 - 3  2.167 316 
3 - 4 532 85 
4 - 5  67 11 
Acima de 5        16        3 
Total 13.728 2.183 
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Informações dos sinistros pagos no primeiro semestre. 

30 de junho de 2011 

Quantidade 
Valor de 

pagamento (R$) 
Valor de 

abertura (R$) 
     
345 3.806 3.763 
     

14. ATIVOS CONTINGENTES E PROVISÕES JUDICIAIS 

A Seguradora em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, não possui ativos 
contingentes ou provisões judiciais, exceto quanto aos sinistros a liquidar judiciais do convênio 
DPVAT conforme demonstrado na nota 13.c. 

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

15.1. Capital social 

O capital social, subscrito e integralizado, encontra-se representado por 18.885.250 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pertencentes a acionistas 
domiciliados no país.  

Em 15 de julho de 2011, foi aprovado o aumento de capital no valor de R$301 pela 
Portaria SUSEP nº 1.244, com recursos da conta de reservas de lucros - reserva legal e 
outras reservas, sem emissão de novas ações. 

Em 4 de junho de 2010, foi aprovado o aumento de capital no valor de R$16.000 pela 
Portaria SUSEP nº 1.100, referente ao aumento ocorrido em 2009, representado por 
15.285.250 novas ações ordinárias, sem valor nominal. 

15.2. Distribuição de resultados 

Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 
5% sobre o lucro líquido de cada exercício. 

Em 31 de março de 2011 foi realizada Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária 
deliberando a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R$230, 
provenientes da conta de Outras reservas de Lucros. 

Em 22 de janeiro de 2010 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária deliberando a 
distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R$560, provenientes da conta 
de Outras reservas de Lucros; e a mudança do endereço da sede social da cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

15.3. Reservas de lucros - reserva legal 

Constituída, ao final de cada exercício, na forma prevista na legislação societária 
brasileira, podendo ser utilizada para compensação de prejuízos ou para aumento de 
capital social. 
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16. DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS CONTAS DO RESULTADO 

16.1. Sinistros ocorridos 

 2011 2010 
     
Extensão de garantia (124) (139) 
Compreensivo residencial (41) 145  
Assist. e outras coberturas - auto (9) -  
DPVAT (13.111) -  
Riscos diversos         (7) (20) 
Total (13.292) (14) 
     

16.2. Custos de aquisição 

 2011 2010 
     
Comissões sobre prêmios retidos (832) (884) 
Outras despesas de comercialização (942) (78) 
Recuperação de comissões 13  36  
Variação dos custos de aquisição diferidos 892  429  
 (869) (497) 
     

16.3. Outras receitas e despesas operacionais 

 2011 2010 
     
Recuperação de despesas - DPVAT 970  -  
Provisão sobre riscos de créditos (23) (95) 
Despesas com cobrança - DPVAT (898) -  
Outras despesas com operações de seguros  (39)  (18) 
   10  (113) 
    

16.4. Despesas administrativas 

 2011 2010 
     
Despesas com pessoal próprio (506) (484) 
Despesas com serviços de terceiros (1.390) (1.208) 
Despesas com localização e funcionamento (125) (145) 
Despesas com publicidade e propaganda (112) (95) 
Despesas com publicações (56) (43) 
Outras (21) (15) 
Despesas administrativas convênio DPVAT (1.193)         -  
 (3.403) (1.990) 
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16.5. Despesas com tributos 

 2011 2010 
     
Despesas com COFINS/PIS (139) (112) 
Taxa de fiscalização (75) (50) 
Contribuição sindical patronal  (12)   (5) 
 (226) (167) 
     

16.6. Resultado financeiro 

 2011 2010 
     
Receitas financeiras   
Rendimento das aplicações de renda fixa 1.325  1.244  
Rendimento das aplicações de renda fixa - DPVAT 1.131  -  
Outras receitas financeiras      43         3  
 2.499  1.247  
Despesas financeiras   
Despesas financeiras - atualização monetária - DPVAT (1.131) -  
Outras despesas financeiras       (5)    (63) 
 (1.136)    (63) 
Total 1.363  1.184  
     

17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

17.1. Partes relacionadas 

A Usebens Seguros S.A. mantém contrato de “Prestação de Serviços Operacionais, de 
Informática e Outras Avenças” com a empresa Usebens Multi Automóveis Usados Ltda. 
Durante o ano de 2011 foram incorridas despesas no montante de R$1.080 (R$1.070 em 
2010). 

17.2. Remuneração do pessoal-chave da administração 

Os honorários atribuídos no semestre aos Administradores da Usebens Seguros S.A. são: 

 2011 2010 
     
Remuneração:   
Diretores empregados 39 72 
Diretores estatutários 110 110 
 149 182 
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2011-0276-NOTAS 

18. APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 2011 2010 
     
Resultado antes do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social (CSLL), 

líquido de participações 458  (160) 
    
Expectativa de IRPJ e CSLL, de acordo com as alíquotas vigentes (183) 64  
    
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças temporárias, prejuízos fiscais e 

base negativa, cujos créditos não foram constituídos:   
Adições temporárias -  (3) 
Prejuízos fiscais e base negativa -  (61) 

Outros    (5)     -  
Despesa com IRPJ e CSLL (188)     -  
     

19. PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO 

  Índice de Índice de 
 Prêmios ganhos sinistralidade - % comissionamento - % 
Ramos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
       
Extensão de garantia 446 156 28 89  19 9 
Compreensivo residencial 1.091 1.034 4 (16) 49 51 
DPVAT 15.016 - 87 -  1 - 
Assist. e outras coberturas - auto 37 - 24 -  32 - 
Riscos diversos      138      88 5 23  11 6 
Total 16.728 1.278     
         

20. SAZONALIDADE  

Na condução normal de suas atividades, as demonstrações financeiras intermediárias da 
Seguradora estão sujeitas à receitas e custos sazonais decorrente da natureza de suas operações 
de seguros. 

21. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

As demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas e autorizadas para publicação 
pela Diretoria e Acionistas da Seguradora em 5 de setembro de 2011. 

 




