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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Aos Acionistas e Administradores da 
Bamércio S.A. Previdência Privada 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Bamércio S.A. Previdência Privada 
(“Entidade”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2015, e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas 
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente, se causada por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

http://www.bdobrazilrcs.com.br/
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Bamércio S.A. Previdência Privada, em 30 de junho de 2015, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
Outros assuntos 
 
Reapresentação das demonstrações contábeis 
 

As demonstrações contábeis da Bamércio S.A. Previdência Privada correspondentes 
ao semestre findo em 30 de junho de 2015 foram anteriormente remetidas para a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em 28 de agosto de 2015, que 
solicitou a reapresentação das mesmas em observância a determinados normativos. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho de 2014, 
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros 
auditores independentes que emitiram relatório, datado de 25 de agosto de 2014, 
que não conteve nenhuma modificação. 
 
 

São Paulo, 30 de outubro de 2015. 
 
 

 

 

  

BDO RCS Auditores Independentes SS  

CRC 2 SP 013846/O-1  

  

  

Francisco de Paula dos Reis Júnior    
Contador CRC 1 SP 139268/O-6  



Balanços patrimoniais

Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota 

explicativa 30/06/2015 31/12/2014

Nota 

explicativa 30/06/2015 31/12/2014

Circulante 16.179           11.324           Circulante 6.495             1.222             

Caixa e equivalêntes de caixa 5.616             55                  Contas a pagar 737                1.016             

Caixa e bancos 5.616              55                   Obrigações a pagar Nota 11 127                 182                 

Impostos e encargos sociais a recolher 7                    15                   

Títulos e valores mobiliários Nota 5 10.439           10.547           Encargos trabalhistas -                     22                   

Impostos e Contribuições 603                 797                 

Créditos das operações com previdência complementar Nota 6 26                  597                Depósitos de terceiros 5.529             -                     

Valores a receber 26                   597                 Outros depósitos 5.529              -                     

Títulos e créditos a receber 98                  125                Provisões técnicas – previência complementar 229                206                

Créditos tributários e previdênciários Nota 7 -                     30                   Planos não bloqueados Nota 9 229                 206                 

Depósitos judiciais e fiscais Nota 8 98                   94                   

Outros créditos -                     1                    

Ativo não circulante 7.025              6.631              Passivo não circulante 162                162                

Realizável a longo prazo 7.024             6.630             Outros débitos 162                162                

Provisões judiciais Nota 11 162                 162                 

Títulos e valores mobiliários Nota 5 6.952             6.560             

Títulos e créditos a receber 72                  70                  Patrimônio líquido Nota 12 16.547           16.571           

Depósitos judiciais e fiscais Nota 8 72                   70                   Capital social 15.000            7.300              

Aumento de capital (em aprovação) -                     7.700              

Intangível 1                    1                    Reservas de lucro 1.571              1.571              

Outros intangíveis 1                    1                    Prejuízos acumulados (24)                 -                     

Total do ativo 23.204           17.955           Total do passivo e patrimônio líquido 23.204           17.955           

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA
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Demonstrações do resultado

Semestres findos em 30 junho de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

Nota 

explicativa 30/06/2015 30/06/2014

Contribuições para coberturas de riscos Nota 13 1.373                   1.269                   

Variações das provisões técnicas de prêmios 14                        (22)                       

Prêmios ganhos 1.387                  1.247                  

Sinistros ocorridos (40)                       (37)                       

Outras receitas e despesas operacionais Nota 15 (1.151)                  (3)                        

Despesas administrativas Nota 15 (347)                     (318)                     

Despesas com tributos (168)                     (140)                     

Resultado financeiro Nota 15 938                      504                      

Resultado operacional 619                     1.253                  

Ganhos com ativos não correntes 72                        -                          

Resultado antes dos tributos 691                     1.253                  

Imposto de Renda Nota 10 (442)                     (303)                     

Contribuição Social Nota 10 (273)                     (190)                     

Lucro líquido do exercício (24)                      760                     

Quantidade de ações 10.563.400         7.300.000           

Lucro líquido por ação (0,00)                   0,10                    

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA
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Demonstrações do resultado abrangente
Semestres findos em 30 junho de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de Reais)

30/06/2015 30/06/2014

Lucro líquido do exercício (24)                     760                      

Total dos resultados abrangentes, líquido de efeitos tributários (24)                     760                      

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA
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BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestres findos em 30 junho de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de Reais)

Aumento de capital

Capital social  em aprovação Reserva de lucros Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 7.300                            -                                         3.085                              -                                       10.385                                

Lucro líquido do exercício -                                     -                                         -                                      760                                   760                                     

Proposta para distribuição de resultado: -                                          

Reserva legal -                                     -                                         38                                    (38)                                   -                                          

Juros sobre o capital próprio -                                     -                                         -                                      -                                       -                                          

Saldos em 30 de junho de 2014 7.300                            -                                         3.123                              722                                  11.145                                

Saldos em 31 de dezembro de 2014 7.300                            7.700                                 1.571                              -                                       16.571                                

Aumento de capital 7.700                             (7.700)                                -                                      -                                       -                                          

Prejuízo do semestre -                                     -                                         -                                      (24)                                   (24)                                      

Saldos em 30 de junho de 2015 15.000                          -                                         1.571                              (24)                                   16.547                                

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos fluxos de caixa

Semestres findos em 30 junho de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de Reais)
Método direto

30/06/2015 30/06/2014

Das atividades operacionais

Recebimentos e contribuições de previdência 6.325              1.206              

Outros recebimentos operacionais -                     1                    

Pagamentos de benefícios (3)                   (29)                  

Pagamentos de despesas com operações de previdência (3)                   (3)                   

Pagamentos de despesas e obrigações (330)                (279)                

Outros pagamentos operacionais (35)                  (40)                  

Constituição de depósitos judiciais (6)                   (57)                  

Caixa gerado pelas operações 5.948             799                

Impostos e contribuições pagos (1.076)             (694)                

Aplicações (691)                (5.368)             

Vendas e resgates 1.374              4.638              

Rendimentos recebidos 6                    610                 

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais 5.561             (15)                 

Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 5.561             (15)                 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 55                   61                   

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5.616              46                   

Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 5.561             (15)                 

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA
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1. Contexto operacional 
 

A Bamércio S.A. Previdência Privada é uma sociedade anônima de capital 
fechado que tem por objeto social a instituição de planos previdenciários sob 
a forma de pecúlio e de rendas, em qualquer de suas formas e modalidades 
mediante contribuições dos participantes; autorizada a operar com planos de 
previdência privada aberta em todo o território nacional conforme Portaria nº 
411, publicada no DOU de 29 de dezembro de 1980, nos termos da Lei 
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e demais normas estabelecidas 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), operando exclusivamente 
com a comercialização de planos de pecúlio, com sede na Rua Canadá, nº 387, 
Jardim América, Capital, São Paulo. 
 
 

2. Base para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis 
 
 2.1. Declaração de conformidade 

 
Em consonância à Circular SUSEP nº 483, de 06 de janeiro de 2014, as 
demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando 
referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão preparadas 
em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela 
referida Circular e segundo os critérios de comparabilidade. 

 
Conforme anexo IV da Circular SUSEP nº 483/2014, a Demonstração de 
Fluxo de Caixa (DFC) está sendo divulgada pelo método direto.  

 
2.2. Comparabilidade 

 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC nº 21 
e da Circular SUSEP nº 464/13. 

 
2.3. Base de elaboração 

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados 
pelos seus valores justos por meio do resultado.  
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O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. 
 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago 
pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre 
participantes do mercado em data de mensuração, independentemente 
de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra 
técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo em um ativo ou passivo, a 
Entidade leva em consideração as características do ativo ou passivo no 
caso de os participantes do mercado levarem essas características em 
consideração na preferência do ativo ou passivo na data de mensuração. 
O valor justo para fins de mensuração e/ou divulgação nestas 
demonstrações contábeis é determinada nessa base, exceto valor em uso 
na Redução ao valor recuperável de ativos CPC 01(R1). 

 
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade estão divulgadas 
na Nota Explicativa nº 3 às demonstrações contábeis. 

 
2.4. Moeda funcional e de apresentação 

 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional da  Entidade 

 
2.5. Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) 

 
A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) 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. 

 
2.7. Operações descontinuadas 

 
Não houve operações descontinuadas no semestre findo em 30 de junho 
de 2015. 
 

2.8. Reapresentação e aprovação das demonstrações contábeis 
 

Essas demonstrações contábeis, foram anteriormente remetidas para a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em 28 de agosto de 2015, 
que solicitou a reapresentação das mesmas em observância a 
determinados normativos. As demonstrações contábeis 
reapresentadas foram aprovadas e autorizadas para publicação por seus 
Administradores e Acionistas em 30 de outubro de 2015. 
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3. Principais práticas contábeis 
 

As seções a seguir, descrevem as principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação das demonstrações contábeis: 

 
3.1. Caixa e equivalentes 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, com risco insignificante de mudança 
de valor e vencimento que não afetam a vinculação com ativos 
garantidores. 

 
3.2. 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. 
 
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor 
justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou 
emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos 
financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são 
acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, 
se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no 
resultado. 
 
Instrumento de patrimônio: é qualquer contrato que evidencie uma 
participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os 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 as 
aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entre de 
ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de 
mercado.  
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b1) 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. É classificado nessa categoria se: 
 

 For adquirido principalmente para ser vendido no curto prazo; 
 No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos 

financeiros identificados que a Entidade administra e possui um 
padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo;  

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

 
Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser 
designado ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial 
se: 

 
 Tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma 

inconsistência de mensuração ou reconhecimento que, de outra 
forma, surgiria; 

 O ativo financeiro for parte de um grupo gerenciado de ativos e 
passivos financeiros ou ambos; 

 Seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo com 
a estratégia documentada de gerenciamento de risco ou de 
investimento da Entidade, e quando as informações sobre o 
agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base;  

 Fazer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos 
embutidos e for permitido que o contrato combinado seja totalmente 
designado ao valor justo por meio do resultado (CPC 38). 

 

Os instrumentos financeiros com esta classificação contábil são 
apresentados no ativo circulante da Entidade e seus ganhos ou perdas 
decorrentes de variações do valor justo são contabilizados em 
contrapartida à conta de receita ou despesa do exercício. 

 
b2) 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 Entidade tem a intenção positiva e a 
capacidade financeira 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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b3) Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

São ativos financeiros que não se enquadram em nenhuma das definições 
anteriores. Os instrumentos financeiros com esta classificação contábil 
são apresentados no ativo circulante e não circulante da Entidade, de 
acordo com a maturidade do título. Seus ganhos ou perdas decorrentes 
de variações do valor justo são contabilizados em contrapartida a conta 
destacada do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos 
tributários, sendo transferidos para o resultado do exercício quando da 
efetiva realização pela venda dos respectivos títulos e valores 
mobiliários. 

 
b4) 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. 
 

b5) 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.  

 
Os prêmios de seguros também são testados quanto a sua 
recuperabilidade e uma provisão para perda no valor recuperável 
relativa aos prêmios a receber é apurada com base na totalidade dos 
prêmios vencidos acima de 60 dias,  ainda que não iniciada a vigência da 
apólice. 

 
Para todos os outros ativos financeiros, uma evidência objetiva pode 
incluir: 
 

 Dificuldade financeira significativa do emissor ou da contraparte; 
 Violação de contrato como inadimplência ou atraso nos pagamentos 

de juros ou principal; 
 Probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização 

financeira;  
 Extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de 

problemas financeiros. 
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O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda 
por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com 
exceção dos prêmios de seguros em que o valor contábil é reduzido pelo 
uso de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriores 
baixados são creditadas à provisão. Mudanças no valor contábil da 
provisão são reconhecidas no resultado. 

 
Baixa de ativos financeiros 
 
A Entidade baixa um ativo financeiro 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 ativo financeiro, mas continuar a controlar o ativo 
transferido, a Entidade reconhece a participação retida e o respectivo 
passivo nos valores que terá de pagar. Se retiver substancialmente todos 
os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro transferido, a 
Entidade continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo 
garantido pela contrapartida recebida. 

 
A Entidade baixa os passivos financeiros somente quando as obrigações 
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. 

 
3.3. Redução do valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis 

 
No final de cada exercício, a Entidade revisa o valor contábil de seus 
ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de 
que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. 
Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado 
com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. 
 
Se o montante recuperável de um ativo calculado for menor que seu 
valor contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor 
recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
imediatamente no resultado. 
 

3.4. Provisões técnicas 
 

As provisões técnicas são calculadas de acordo com as metodologias e 
premissas estabelecidas em notas técnicas atuariais conforme disposto 
pela SUSEP, e com os critérios determinados pela Resolução CNSP nº 
281/2013 e alterações posteriores. 
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 Provisão de prêmios não ganhos: constituída para a cobertura dos 
valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, é calculada 
“pro rata dia”, com base no risco vigente e é constituída pela parcela 
correspondente aos períodos de riscos não decorridos das 
contribuições; 

 Provisão de sinistros a liquidar: considera todos os avisos de pecúlios 
recebidos até a data do balanço; 

 IBNR: constituída para a cobertura dos valores a liquidar relativos a 
sinistros ocorridos e não avisados e é constituída de acordo com as 
determinações da Circular SUSEP nº 485/2014. 

 

 
3.5. Teste de adequação dos passivos (Liability Adequacy Test – LAT) 

 
A Entidade elaborou o teste de adequação de passivos para todos os 
contratos que atendem a definição de um contrato de seguro segundo o 
CPC 11 e que estão vigentes na data de execução do teste, conforme 
disposto na Circular SUSEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012. O teste 
foi realizado na data base de 30.06.2015, que avaliou as obrigações 
decorrentes dos contratos de previdência complementar aberta. O Teste 
de Adequação de Passivos – TAP foi realizado com prudência e 
objetividade, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais 
relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em dados atualizados e 
informações fidedignas; este teste considera como valor líquido contábil 
(net carrying amount) os passivos de contratos de previdência, onde foi 
concluído que a Entidade pelas suas operações de Previdência Privada – 
Planos de Pecúlio estruturados no Regime de Repartição Simples não 
apresentou insuficiência em relação às provisões técnicas. A fim de fazer 
uma análise de sensibilidade dos resultados, foram simulados outros 
cenários alterando algumas premissas bases: 
 

Data-base 30/06/2015 

Tábua de Sobrevivência e Mortalidade adotada BR-SEM - 2010 
% de carregamento nas contribuições 30% 
Proporção das despesas administrativas sobre as 
contribuições arrecadadas em 2015 

2,87% 

Taxa de Sinistralidade 1,49% 
Taxa de saída (rotatividade) 42,41% 
Taxa de juros livre de risco (ETTJ) Metodologia da SUSEP 
Período de apresentação dos valores Anual 

 
3.6. 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. 
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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. 

 
3.7. Imposto de Renda e Contribuição Social 

 
A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos 
reportados incluem as despesas de impostos correntes. A Entidade 
reconhece no resultado do período os efeitos dos impostos de renda e 
contribuição social. Os impostos correntes são calculados com base em 
leis e regras tributárias vigentes ou substancialmente vigentes na data 
de preparação do balanço patrimonial. O imposto de renda corrente é 
calculado à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real 
tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição social é 
constituída à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. 
 

3.8. 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 

contábeis, 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 contábeis 
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 contábeis 
e atualizados de acordo com a legislação vigente. 
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3.9. Apuração do resultado  
 

As receitas e despesas são registradas no período em que elas ocorrem, 
observado o regime de competência. Para o produto de pecúlio 
comercializado pela Entidade, o fato gerador da receita é a vigência do 
risco ou a emissão do certificado o que ocorrer primeiro. 

 
 
4. Estimativas e julgamentos contábeis relevantes 

 
As demonstrações contábeis são impactadas por políticas contábeis, 
premissas, estimativas e métodos de mensuração utilizados pelos 
Administradores da Entidade na elaboração das demonstrações contábeis. A 
Entidade 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 Entidade são as melhores 
disponíveis, estão de acordo com as normas aplicáveis, e se referem, 
basicamente, aos seguintes fatores: 
 
 Avaliação do valor justo de determinados instrumentos financeiros; 
 Provisão para riscos de créditos; 
 Provisões técnicas. 

 
 
5. Títulos e valores mobiliários 
 

a. Resumo e classificação 
 

 30.06.2015 % 31.12.2014 % 

Ativos designados pelo valor justo por meio 
do resultado 

10.439 100,00 10.547 100,00 

Certificados de Depósitos Bancários - - - - 
Cotas de Outros Fundos de Investimentos 10.439 100,00 10.547 100,00 
Títulos mantidos até o vencimento 6.952 100,00 6.560 100,00 
Letras Financeiras do Tesouro 6.952 100,00 6.560 100,00 
Total 17.391 - 17.107 - 
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b. Composição por faixa de vencimento 
 

 Até 150 dias 

Acima de 

360 dias 

Valor 

contábil 

Valor de 

mercado 

Títulos para negociação 10.439 - 10.439 10.439 
Certificados de Depósitos Bancários - - - - 
Cotas de Outros Fundos Investimentos 10.439 - 10.439 10.439 

Títulos mantidos até o vencimento - 6.952 6.952 6.952 
Letras Financeiras do Tesouro - 6.952 6.952 6.952 

Total 10.439 6.952 17.391 17.391 

 
c. Desempenho e taxas contratadas 

 
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando 
como parâmetro a variação das taxas de rentabilidade dos Certificados de 
Depósitos Interbancários (CDI). Em 2015, o desempenho global dos ativos 
financeiros em renda fixa, títulos públicos, títulos privados e cotas de 
fundos de investimentos que compõem a carteira de aplicações atingiu 
101,66% no acumulado do semestre: 

 

 

Taxas Contratadas 

30.06.2015 

Custo mais 

rendimentos 

31.12.2014 

Custo mais 

rendimentos 

Ativos designados pelo valor justo por 
meio do resultado  10.439 10.547 
Certificados de depósitos bancários 99,0% CDI - - 
Certificados de depósitos bancários 99,5% CDI - - 
Certificados de depósitos bancários 100% CDI - - 
Cotas de outros fundos de investimentos   95,30% CDI 10.439 10.547 

Títulos mantidos até o vencimento   6.952 6.952 
Letras financeiras do tesouro 100% SELIC (–) 0,059%a.a 6.952 6.952 

Total  17.391 17.107 

 
d. Movimentação 

 
 31/12/2014 Aplicações Resgates Rendimentos 30/06/2015 

Valor Justo por meio do resultado      
Certificados de Depósitos Bancários - - - - - 
Cotas de Outros Fundos de 
Investimentos 

10.547 691 1.374 575 10.439 

Mantidos até o vencimento      
Letras Financeiras do Tesouro 6.560 - - 392 6.952 

Total 17.107 691 1.374 967 17.391 
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6. Créditos de operações com previdência – valores a receber 
 

a. Detalhamento dos saldos, considerando os prazos de vencimento 
 

 30.06.2015 31.12.2014 

Vencidos   
Até 60 dias  474 66 
De 61 a 120 dias  237 8 
Redução ao valor recuperável  (711) (23) 
 - 51 
A vencer   
Até 30 dias  250 273 
De 31 até 60 dias  250 288 
Redução ao valor recuperável (474) (15) 
 26 546 
   
Total 26 597 

 
A provisão de redução ao valor recuperável corresponde a totalidade dos 
valores a receber de determinados devedores quando a inadimplência 
supera 60 dias, correspondendo a totalidade dos valores a receber, 
independente de existirem outros valores a vencer destes mesmos 
devedores, conforme Circular SUSEP nº 483/14.  
 

b. Movimentação do saldo de valores a receber 
 

 30.06.2015 31.12.2014 

Saldo inicial em 1º de janeiro  597 454 
   
Contribuições emitidas  1.788 1.475 
Contribuições canceladas  (415) (206) 
Contribuições recebidas (796) (1.206) 
Redução ao valor recuperável (1.148) (1) 
Saldo em 30 de junho  26 516 

 
c. Prazo médio de parcelamento 

 
As contribuições são emitidas mensalmente com vencimentos em média a 
cada 45 dias. 

 
 
7. Créditos tributários e previdenciários 

  
 30.06.2015 31.12.2014 

Taxa de fiscalização a compensar - 30 
Total - 30 
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8. Depósitos judiciais e fiscais – ativo circulante e não circulante 
 

A Entidade é parte em processos judiciais e administrativos em andamento, 
dentre os quais foram efetuados depósitos judiciais e/ou recursais que 
totalizam R$ 170 (R$ 164 em 31 de dezembro de 2014). 

 
 
9. Provisões técnicas 
 

A partir de 2003, as provisões técnicas passaram a ser constituídas pelo início 
efetivo da comercialização do Plano de Pecúlio Individual, no regime de 
repartição simples, calculadas pela Entidade e examinadas pelo Atuário 
responsável, de acordo com a nota técnica aprovada, normas da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e demais normas reguladoras do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).  

 
a. Movimentações das provisões técnicas – planos não bloqueados 

 
 

Provisão de 
prêmios não 

ganhos - 
PPNG 

Provisão 
de 

sinistros a 
liquidar 

Provisão de 
eventos 

ocorridos 
mas não 
avisados Total 

Saldo em 31.12.2014 131 - 75 206 
Constituições decorrentes de contribuições (14) - 37 23 
Aviso de benefícios/sinistros - 3 - 3 
Pagamento de 
benefícios/sinistros 

- (3) - (3) 

Saldo em 30.06.2015 117 0 112 229 

 

b. Desenvolvimento de sinistros 
 

O Quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o 
risco de seguro inerente, comparando os sinistros pagos com as suas 
respectivas provisões, partindo do ano em que o sinistro foi avisado. A 
Entidade opera exclusivamente com plano de pecúlio individual 
estruturado no Regime Financeiro de Repartição Simples, na modalidade 
de Benefício Definido, ou seja, os valores de benefícios são conhecidos na 
data de aviso dos sinistros, não ocorrendo alterações de estimativas para 
seus respectivos pagamentos, e os prazos de liquidação dos mesmos são 
realizados em média no período de 30 dias a contar da data de 
comunicação à Entidade. 
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Não há registros de processos judiciais de sinistros no período em análise: 
 

 
Ano de Aviso do Sinistro  

Montante estimado para os sinistros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

No ano do aviso 5 7 8 20 36 27 18 56 3 
Estimativa dos sinistros na data base 5 7 8 20 36 27 18 56 3 
Pagamento dos sinistros encerrados (5) (7) (8) (20) (36) (27) (18) (56) (3) 
Provisão de sinistros a liquidar  
(Administrativos) 

- - - - - - - - - 

 
c. Ativos garantidores das provisões técnicas 

 
Na data do balanço, os seguintes ativos encontram-se vinculados à SUSEP 
em garantia das provisões técnicas, de acordo com as normas vigentes: 

 
 30.06.2015 31.12.2014 

Letras Financeiras do Tesouro 6.952 6.560 

 
 
10. Imposto de Renda e Contribuição Social 

 
 30.06.2015 30.06.2014 

Resultado antes dos impostos e participações 691 1.253 
Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas de 
25% e 15% respectivamente 

264 489 

Efeito das adições e exclusões  451 4 
Imposto de Renda e Contribuição Social devidos 715 493 

 
 
11. Contingências passivas 
 

 Processos cíveis e tributários: a Entidade possui contingências originadas 
de processos judiciais de natureza cível e tributária no montante 
aproximado de R$ 77. Na opinião dos assessores jurídicos as perspectivas de 
perdas são possíveis; 

 Processos trabalhistas: a Entidade possui 2 (dois) processos judiciais de 
natureza trabalhista no valor estimado de R$ 125, 4 (quatro) processos de 
natureza cível no valor estimado de R$ 37, que na opinião dos assessores 
jurídicos as perspectivas de perdas destes processos são prováveis, cujo 
montante encontra-se provisionado em “Outros Débitos – Provisões 
Judiciais”; 

 Processos Administrativos: a Entidade possui contingência proveniente de 
Processos Administrativos instaurados pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, no montante de R$ 123, cuja provisão está constituída em 
“Obrigações a Pagar”. 
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Movimentação das provisões judiciais 
 

 

Contingências 

Trabalhistas Contingências Cíveis 

Saldo em 31/12/2014 125 37 
   
Constituições  - - 
Reversões/Pagamentos - - 

Saldo em 30/06/2015 125 37 

   
Quantidade de Processos 2 4 

 
 
12. Patrimônio líquido 
 

12.1. Capital social 
 
O Capital Social subscrito e totalmente integralizado, considerado o 
ato societário abaixo, está representado por 10.563.400 (dez milhões, 
quinhentos e sessenta e três mil e quatrocentas) ações ordinárias 
nominativas, no valor de R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) 
cada ação. 
 

12.2. Composição acionária e percentual de participação 
 

Crefipar Participações e Empreendimentos S.A.                                            67,479% 
Crefinpar Participações S.A.                                                                         23,715% 
R.L. Participação e Empreendimentos Comerciais S.A.                                    8,806% 

 

12.3. Reservas de lucros 
 

A reserva legal é constituída na forma prevista na legislação 
societária, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou 
para aumento de capital social.  
 
A Reserva Estatutária é constituída para assegurar à sociedade 
margem operacional até o limite máximo do capital social, constituída 
à base do lucro líquido do exercício, após as deduções legais. 

 
12.4. Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) 

 
Conforme previsto no Estatuto Social, são assegurados aos acionistas 
dividendos mínimos obrigatórios de 25% calculados sobre o lucro 
líquido ajustado. 
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12.5. Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e 
adequação de capital 

 
Nos termos da Resolução CNSP nº 302/2013, o Capital Mínimo 
Requerido (CMR) para funcionamento das entidades abertas de 
previdência complementar é o capital total que a entidade deverá 
manter, a qualquer tempo, para operar, sendo equivalente ao maior 
valor entre o capital base e o capital de risco: 

 
 30.06.2015 31.12.2014 

Patrimônio Líquido 16.547 16.571 
(-) Marcas e Patentes (1) (1) 
Patrimônio líquido ajustado  16.546 16.570 

 

Capital mínimo requerido 
 
 30.06.2015 31.12.2014 

Capital base (I) 15.000 15.000 
Capital adicional baseado no risco de crédito parcela 2 1278 1239 
Capital adicional de risco de subscrição 404 474 
Capital adicional de risco operacional 8 8 
Efeito da correlação entre os riscos (162) (181) 
Capital de risco total (II) 1528 1.540 
Capital Mínimo Requerido (CMR) maior entre (I) e(II)  15.000 15.000 
(Insuficiência)/suficiência (PLA – CMR) 1546 1.570 

   
 
 

13. Produtos comercializados 
 
A Entidade opera com Plano de Pecúlio Individual, na modalidade de benefício 
definido, aplicando as seguintes bases técnicas: 

 

 Taxa de juros: adotado zero como reforço de cálculo; 
 Tábua de mortalidade: CSO 58 – Comissioner’s Standart Ordinary; 
 Taxa de carregamento: 30%. 

 

Percentuais de sinistralidade 
 
 30.06.2015 30.06.2014 

Contribuições Retidas  1.373 1.269 
Sinistros Ocorridos 3 29 
% de Sinistralidade 0,22 2,29 
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14. Conciliação entre o lucro/prejuízo líquido e caixa líquido gerado/ 
(consumido) nas atividades operacionais 

 
 30.06.2015 30.06.2014 

Lucro/prejuízo líquido do exercício  (24) 760 
Ajuste que não representa entrada ou saída de caixa   
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos 1.148 1 
   
Atividades operacionais   
Variação das aplicações  (284) (663) 
Variação de títulos e créditos a receber              25 (25) 
Variação de valores a receber –previdência privada (577) (63) 
Variação de contas a pagar (279) (55) 
Variação de depósitos de terceiros 5.529 - 
Variação das provisões técnicas – previdência complementar 23 30 
Variação de outros débitos - - 
Caixa líquido /Consumido) nas atividades operacionais  5.561 (15) 

 
 
15. Detalhamento das contas das demonstrações de resultado 
 

 30.06.2015 30.06.2014 

Despesas Administrativas 347 318 
Despesas com pessoal próprio 196 188 
Despesas com serviços de terceiros 93 86 
Despesas com localização e funcionamento 2 1 
Despesas com publicações 50 36 
Despesas administrativas diversas 6 7 
Resultado financeiro 938 504 
Receita financeira 973 544 
Juros sobre ativos financeiros designados a valor justo por  meio do 
resultado 

575 237 

Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento 392 299 
Receita com créditos tributários - 4 
Receita com depósitos judiciais 6 4 
Despesas financeiras 35 40 
Despesas com custódia de títulos 31 30 
Outras despesas financeiras 4 10 
Outras receitas e despesas operacionais (1.151) (3) 
Redução do Valor Recuperável para Recebíveis (1.148) (1) 
Outras despesas/receitas operacionais com operações de  previdência (3) (2) 

 
 
16. Gerenciamento de riscos 

 
A Entidade conta com estrutura de gestão de riscos, definida e aprovada pela 
Administração, que tem a responsabilidade de identificar, avaliar, controlar e 
monitorar os riscos de seguro/subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional. 
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A gestão de riscos contempla os modelos definidos internamente pela 
Entidade, as técnicas de acompanhamento de riscos, pessoal especializado 
subordinado hierarquicamente aos departamentos ligados às componentes de 
risco, a utilização de softwares específicos de monitoramento de riscos e 
sistemas de emissão de relatórios. 
 
Os relatórios são de frequência diária, mensal e anual, ou conforme 
requeridos e, ferramentas possibilitam a simulação de cenários de estresse, o 
que permite à Entidade identificar a qualquer instante, situações que podem 
se materializar em risco. 
 
O gerenciamento dos riscos é coordenado pela “Diretoria de Controles 
Internos” em conjunto com a gerência de riscos e controles internos, 
produtos, tesouraria, e os demais componentes – Controles Internos, análise 
de processos, auditoria interna e segurança da informação, com estrutura 
compatível as operações da Entidade. 

 
16.1. Risco de seguro/subscrição 

 
O risco de seguro é o risco transferido por qualquer contrato de seguro 
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. Dentro do risco de seguro, destaca-se também o risco de 
subscrição, que advém de uma situação econômica adversa que 
contraria as expectativas da Entidade no momento da elaboração de 
sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes, 
tanto na definição das premissas atuariais quanto na constituição das 
provisões técnicas e cálculos das contribuições. 
 
A Entidade opera unicamente com plano de pecúlio individual através 
dos seguintes planos: 
 

 Processo SUSEP 15414.002334/2002-01 –Aprovação em 25 de junho 
de 2002; 

 Processo SUSEP 15414.001264/2006-90 – Aprovação em 06 de junho 
de 2006. 

 
A gestão de risco de seguro e financeiro da Entidade leva em 
consideração os níveis de manutenção de custos atuais e futuros para o 
pagamento de benefícios, bem como as receitas de serviço cobradas 
dos participantes, para cobrir esses custos. A Entidade avalia, 
constantemente, os respectivos níveis de persistência com base em 
experiência histórica, levando esse estudo em consideração por ocasião 
da aquisição de ativos financeiros, evitando, assim, potenciais efeitos 
adversos e mantendo níveis adequados de caixa para cumprir todas as 
suas obrigações contratuais futuras. 
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Desta forma, para a carteira de previdência a Administração assume as 
seguintes premissas atuariais: 
 

 Utilização de Tábuas Biométricas aprovadas pela legislação vigente e 
que representem a melhor estimativa de mortalidade e/ou 
sobrevivência para a massa segurada; 

 Utilização de taxa de juros igual ou inferior à taxa básica de juros da 
economia brasileira; 

 Base de dados composta por informações referentes a um período 
não inferior a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data-base 
de análise. 

 
O cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição é 
calculado de acordo com as normas estabelecidas através da Resolução 
CNSP nº 280/2013. 

 
Incertezas na Estimativa de pagamentos futuros de sinistros 

 
Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A Entidade deve 
efetuar a indenização de todos os eventos ocorridos durante a vigência 
do plano, mesmo que a perda seja descoberta após o término da 
vigência deste. Como resultado, os sinistros são avisados ao longo de 
um período e parte destes sinistros está relacionada à Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas não Avisados (IBNR). A Gerência de Riscos em 
conjunto com a área atuarial realiza monitoramento constante para 
verificação da adequação da Provisão de IBNR constituída comparadas 
às datas de ocorrência dos sinistros. 

 
Concentração de riscos  
 
As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por 
relatórios gerenciais onde são observados os resultados dos contratos 
vendidos por região demográfica. O quadro abaixo mostra a 
concentração de risco por região baseada nos valores de contribuições 
de previdência. 
 
Distribuição do prêmio emitido líquido  

 
 2015 2014 

Região demográfica Prêmio emitido liquido Prêmio emitido liquido 

Sudeste 652 604 
Nordeste 290 270 
Sul 255 227 
Centro Oeste 98 96 
Norte 78 72 
Total 1.373 1.269 
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Resultado da análise de sensibilidade 
 

Resultado da análise de sensibilidade: A alínea e, inciso XI, artigo 43, 
contido no anexo I da Circular SUSEP 508/2015 determina que se faça 
uma análise de sensibilidade considerando as seguintes variáveis:  
 

 Sinistralidade; 
 Taxas de juros; 
 Índice de conversibilidade; 
 Mortalidade (frequência e severidade); 
 Sobrevivência; e 
 Inflação. 
 

É importante ressaltar que os planos de pecúlios administrados pela 
Entidade estão estruturados no regime financeiro de repartição 
simples, na modalidade de benefício definido, não pagam rendas 
vitalícias, nem possuem provisões de benefícios a conceder. Portanto, 
devido ás características dos planos entendemos que a análise de 
sensibilidade se faz necessária nas seguintes variáveis: sinistralidade, 
taxa de juros e sobrevivência. 
 

a) Sinistralidade 
 

No âmbito da Previdência Aberta podemos definir sinistralidade como a 
relação entre os pecúlios pagos sobre as contribuições comerciais 
arrecadadas. Uma forma de analisar a sensibilidade da variável 
sinistralidade é elevar os valores dos pecúlios pagos em 2015, com isso 
podemos verificar o impacto resultante na sinistralidade do período. 
 

Tabela 1 - Cenário Atual - valores acumulados em 2015 
 

Data-base Pecúlios pagos Contribuições arrecadadas Sinistralidade 

30/06/2015 R$ 3 R$ 1.373 0,21% 

 
 

Tabela 2 - Cenário elevando os pecúlios pagos em 100% 
 

Data-base 

Pecúlios pagos 
com elevação de 

100% Contribuições arrecadadas Sinistralidade 

30/06/2015 R$ 6 R$ 1.373 0,43% 

 
Conclusão 

 
Pode-se perceber que mesmo com o aumento de 100% nos valores dos 
pecúlios pagos, a sinistralidade permanece insignificante. 
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b) Taxa de juros 
 

Um método para analisar o impacto da variável taxa de juros nos planos 
de pecúlios é alterar a taxa de juros ETTJ é observar sua influência no 
resultado do TAP. Sendo assim, vamos considerar uma elevação na taxa 
ETTJ em 10% e conferir como ficarão os valores descontados das 
estimativas correntes. 

 
Tabela 3 - Cenário Atual 
 

Data-base Taxa de juros Resultado do TAP 

30/06/2015 ETTJ - R$ 3.342 

 
Tabela 4 - Cenário Atual 
 

Data-base Taxa de juros Resultado do TAP 

30/06/2015 ETTJ X 100% - R$ 3.313 

 
Conclusão 
 
A elevação na taxa de juros ETTJ, em 10%, não alterou o resultado do 
TAP, não foi verificada nenhuma insuficiência nas provisões técnicas 
constituídas pela Entidade. 
 

c) Sobrevivência 
 

Nesta análise específica consideramos que variável sobrevivência 
representa a probabilidade dos participantes estarem vivos e 
contribuindo para os seus respectivos planos de pecúlios. O teste consta 
em alterar a tábua biométrica utilizada no TAP pela AT 83 e assim 
verificar o efeito no seu resultado. 

 
Tabela 5 - Cenário Atual 
 

Data-base Tábua biométrica Resultado do TAP 

30/06/2015 BR SEM 2010 - R$ 3.342 

 
Tabela 6 - Cenário alterando a tábua biométrica à AT 83 
 

Data-base Tábua biométrica Resultado do TAP 

30/06/2015 AT 83 - R$ 3.328 

 
Conclusão 
 
Percebe-se que a alteração na tábua biométrica não propiciou nenhum 
impacto significativo no resultado do TAP. 
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16.2. Risco de crédito 
 

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

A política de gestão de riscos da Entidade visa assegurar que a carteira 
de investimentos esteja adequada ao perfil e limites de risco 
apropriados ao negócio da Entidade e alinhados à política de 
investimento definida.  A Entidade busca realizar a gestão dos ativos 
financeiros através da diversificação das aplicações quanto ao nível de 
exposição e limites de alocação dos ativos, visando mitigar os riscos e 
garantir retornos sustentáveis.  

 
A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros, distribuídos por 
rating de crédito avaliados pelo nosso Departamento de Risco e os 
ativos classificados na categoria “sem rating” são Fundos de 
Investimentos de baixo risco, com rentabilidade indexada à variação do 
CDI (Fundo Bradesco Empresas FIC REF DI Federal) e Empréstimos e 
Recebíveis que não possuem rating definidos por agências de risco: 
 

   30.06.2015 

Composição da carteira por classe e 

categoria contábil AAA 

Sem 

rating Total 

Caixa e Bancos 5.616 - 5.616 
    
Ativos financeiros    
Valor justo por meio do resultado - 10.439 10.439 
Mantidos até o vencimento 6.952 - 6.952 
    
Empréstimos e recebíveis    
Contribuições a receber - 26 26 
    
Exposição máxima ao risco de crédito 12.568 10.465 23.033 

 

  



 
BAMÉRCIO S.A. PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 30 de junho de 2015 
(Em milhares de Reais) 

 

31 

16.3. Risco de liquidez 
 

É definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis 
e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e 
recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento da 
Entidade, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações.  A política de gestão de 
riscos de liquidez tem por objetivos assegurar a existência de normas, 
critérios e procedimentos que garantam o estabelecimento de reserva 
mínima de liquidez e que garantam a Entidade honrar com seus 
compromissos, bem como a existência de estratégias e planos de ação 
para situações de crise de liquidez. 
 

A estrutura responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez é a 
Gerência de Riscos, com o apoio do Departamento de Tesouraria, que 
monitora e controla o fluxo de caixa, as aplicações financeiras, elabora 
relatórios gerenciais das condições de liquidez da Entidade, que são 
direcionados a Diretoria.  

 
Fluxo de Caixa não descontado em 30 de junho de 2015 

 
 Prazo estimado de realização 

 0 - 3 meses 
Sem 

vencimento 
definido 

3 – 6 
meses 

6 – 9 
meses 

Acima 
de 1 
ano Total 

Ativos financeiros a valor justo por meio 
do resultado 

10.439 - - - 10.439 

Certificados de depósitos bancários - - -  - 
Cotas de outros fundos de investimentos 10.439 - -  10.439 
Títulos mantidos até o vencimento - - - 6.952 6.952 
Letras Financeiras do Tesouro - - - 6.952 6.952 
Créditos das operações com previdência 26 - - - 26 
Contribuições a Receber de participantes 26 - - - 26 
Caixa e equivalentes de caixa 5.616 - - - 5.616 
Total dos ativos 16.081 - - 6.952 23.033 

      
Depósitos de terceiros 
Provisões técnicas 

5.529 
229 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5.529 
229 

Passivos financeiros 127 - 610 - 737 
Contas a pagar 127 - 610 - 737 
Total dos passivos 5.885 - 610 - 6.495 

 
16.4. Risco de Mercado 

 

É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da 
flutuação de valores de mercado de posições detidas por uma 
instituição financeira, bem como de sua margem financeira, incluindo 
os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, 
dos preços de ações e dos preços de mercadorias. 
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O Gerenciamento de risco de mercado é realizado com a aplicação de 
metodologias previamente definidas e sistemas adequados à natureza 
das operações e a complexidade dos produtos ofertados e a dimensão 
da sua exposição. 

 

Os processos de avaliação de riscos buscam identificar os 
descolamentos de preços no mercado que possam impactar 
negativamente as posições assumidas da Entidade perante o mercado. 
São aplicadas metodologias para o acompanhamento diário das 
exposições aos diversos fatores de risco e o cálculo do valor em risco 
(VaR), aplicação de testes de estresse de flutuação das principais 
variáveis macroeconômicas, com a utilização de cenários históricos ou 
de mudança de premissas.  
 
A Entidade utiliza uma série de análises de sensibilidade e testes de 
stress como ferramentas de gestão de riscos financeiros. O resultado 
dessas análises é utilizado para gestão de riscos e para o entendimento 
do impacto sobre os resultados e sobre o patrimônio líquido da 
Entidade em condições normais e em condições de stress. Esses testes 
levam em consideração cenários históricos e condições de mercado 
previstas para períodos futuros e seus resultados são utilizados no 
processo de decisão, planejamento e também para identificação de 
riscos específicos originados de ativos e passivos detidos pela Entidade. 
 
Todos os ativos possuem rentabilidade indexada à variação do CDI e 
SELIC e assim estão protegidas de perdas advindas de variações em 
preços de ativos financeiros, taxa de juros, moedas e índices de preços. 
No caso de considerarmos uma premissa de aumento de 3,0% na taxa de 
juros o impacto será positivo no resultado. 
 
Análise de Sensibilidade de Risco de Mercado  
 
Cenário 

 

Classe Premissas - % 
Saldo 

Contábil 

30.06.2015 
Saldo 

estimado 

Variação no 
Resultado e 

no PL 

Ativos Pós-fixados Públicos     
Letras financeiras do tesouro 3,0% a.a. na taxa 6.952 7.161 209 
Certificados de depósitos bancários 3,0% a.a. na 

taxa 
- - - 

Cotas de outros fundos de 
investimentos 

3,0% a.a. na taxa 10.439 10.752 313 

Total  17.391 17.913 522 

Impacto tributário (44,65%)  - - (233) 
Efeito líquido de impostos   17.391 17.913 289 
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16.5. Risco operacional  
 

É o risco definido como possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos. A gestão de risco 
operacional é realizada através da disponibilização de ferramentas, 
divulgação de políticas e metodologias da Entidade e a disseminação da 
cultura, monitoradas através de atividades contínuas de gestão e pela 
auditoria interna. Os pontos identificados de não conformidade são 
comunicados à administração para garantir uma eficiente gestão de 
risco operacional e mitigação de perdas da Entidade. O gerenciamento 
do risco operacional está centralizado no Departamento de Riscos. 
Matrizes de riscos são utilizadas para identificar, avaliar, tratar, 
controlar e monitorar os riscos que as operações da Entidade estão 
sujeitas e são periodicamente revisadas e atualizadas.  
 

16.6. Gestão de risco de capital 
 

A Entidade executa suas atividades de gestão de risco de capital por 
meio de um modelo de gestão centralizado com o objetivo primário de 
atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o 
segmento de seguro segundo critérios de exigibilidade de capital 
emitidos pelo CNSP e pela SUSEP. A estratégia e o modelo utilizado 
pela Administração consideram “capital regulatório” e “capital 
econômico” segundo a visão de gestão de risco de capital adotada pela 
Entidade. 
 
A estratégia de gestão de risco de capital é continuar a maximizar o 
valor do capital da Entidade por meio da otimização do nível e da 
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 Entidade. 
 
Os principais objetivos da Entidade em sua gestão de capital são:  
(a) manter níveis de capital suficientes para atender requerimentos 
regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e pela SUSEP; (b) apoiar 
ou melhorar o rating de crédito da Entidade pelo tempo e pela 
estratégia de gestão de risco; e (c) otimizar retornos sobre capital para 
os acionistas. 
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16.7. Resumo do relatório descritivo da estrutura de gerenciamento de 
risco 

 
A estrutura de gerenciamento de risco é composta por princípios, 
políticas, responsabilidades, procedimentos e ações. Ela abrange os 
riscos de mercado, liquidez, operacional e de crédito. Para fazer frente 
aos eventos de risco, essa estrutura é compatível com a natureza e a 
complexidade dos produtos, serviços, processos e sistemas da Entidade. 
Em razão disto, a Administração promove sua revisão anual, bem como 
de suas políticas, ou em periodicidade inferior se eventos 
extraordinários ou conjunturas adversas assim o exigirem. 

 
 
17. Transações com partes relacionadas 

 
No semestre findo em 30 de junho de 2015, a Entidade não realizou 
transações com as partes relacionadas. 

 
 
18. Eventos subsequentes 
 

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento 
do semestre findo em 30 de junho de 2015. 
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