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COMPREV SEGURADORA S/A

CNPJ – 14.333.631/0001-37

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos  à  apreciação  dos  senhores  acionistas  e  colocamos  à  disposição  das  autoridades
competentes e do público em geral as demonstrações contábeis do semestre findo em 30/06/2016,
elaboradas na forma da legislação societária  e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do
Parecer  dos  auditores  independentes  e  notas  explicativas,  destacamos  abaixo  os  fatos  mais
relevantes deste exercício:

1) Nesse semestre a Seguradora elevou seu percentual de participação das ações ordinárias

nominativas, passou a ser de 1,02626%, e  no consórcio 0,74346. 

A  Comprev  Seguradora  S.  A. agradece  aos  seus  acionistas  a  confiança  depositada  a
administração da Seguradora, e às entidades que regulam a política de seguros do País, quais sejam:
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
IRB Brasil Resseguros S. A.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016



COMPREV SEGURADORA S/A
Balanços Patrimoniais em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

Nota 30/06/2016 31/12/2015

Ativo Circulante
Disponível 142.687 179.658
Aplicações � Títulos e Valores Mobiliários 4 79.063.572 67.892.242
Outros Créditos Operacionais 5 595.214 683.711
Títulos e Créditos a Receber 301.183 38.669
Despesas Antecipadas 11.709 9.500

80.114.365 68.803.780

Ativo Não Circulante
Despesas Antecipadas 55 139
Investimentos 6 210.249 214.801
Imobilizado 7 517.028 567.330
Intangível 8 67.187 70.334



COMPREV SEGURADORA S/A  
Balanços Patrimoniais em 30//06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

Nota 30/06/2016 31/12/2015

Passivo Circulante
Obrigações a Pagar 9 34.600 786.827
Financiamentos - 8.000
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 9.127 22.605
Encargos Trabalhistas 28.521 -
Impostos e Contribuições 10 697.354 412.768
Outras Contas a Pagar 1.097 1.285
Débitos com Operações de Seguros e Resseguros 11 322.928 803.366
Provisões Técnicas Seguros 13 52.913.100 41.337.698



COMPREV SEGURADORA S/A

Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

                                                                           Nota 30/06/2016 30/06/2015

Prêmios Ganhos 
Prêmios Emitidos, Líquidos 20.958.567 20.579.061
Variação das Provisões Técnicas (301.791) (304.105)

20.656.776 20.274.956

Receitas de Contribuições e Prêmios de 
VGBL
Receitas com Emissão de Apólices 1.244.855 1.201.269
Sinistros Ocorridos 17 (17.839.123) (17.815.272)

Participações sobre o Lucro (11.018) -
Lucro Líquido do Período  2.335.389 1.674.421

Quantidade de Ações 21.000.000 21.000.000
Lucro Líquido por Ação R$0,11 R$0,08
Resultado Abrangente Total 2.335.389 1.674.421

As notas explicativas são parte integrante das 
Demonstrações Contábeis



COMPREV SEGURADORA S/A

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

Capital 
Social

Reservas 
de Capital

Reservas 
de Lucros

Outros
resultados

abrangentes
Lucros

Acumulados Total
Patrimônio Líquido em 31 de 
Dezembro de 2014 21.000.000 328.073 1.764.411  3.292.999 - 26.385.483

Destinação do Lucro - 2014
. Dividendos - - (1.471.799) - - (1.471.799)

Destinações do Lucro:
. Constituição de Reserva Legal - - 116.769 - (116.769) -
. Retenção de Lucros - - 2.218.620 - (2.218.620) -
Patrimônio Líquido em 30 de 
Junho de 2016 21.000.000 328.073 2.768.168 2.805.916 - 26.902.157

Mutações do Semestre - - 618.322 - - 618.322

As notas explicativas são parte integrante das 
Demonstrações Contábeis





COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

1 Contexto Operacional

A COMPREV SEGURADORA S/A (atual denominação da COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)
é  uma  Sociedade  Anônima  de  capital  fechado,  constituída  pela  Assembleia  de  Constituição  de
04/07/2011, com sede na Avenida Mem de Sá, 247/1° andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), e tem
por objeto social a exploração das operações de Seguro de Danos e de Pessoas, na forma definida da
legislação vigente. A Companhia está autorizada a operar no Seguro DPVAT através da carta SUSEP nº
177/2011/SUSEP-SEGER, de 14 de dezembro de 2011, atuando a partir de janeiro de 2012, conforme
Termo de  Adesão  ao Consórcio  do  Seguro  DPVAT assinado  em  03/10/2011,  no  qual  a  Companhia
participa  com  percentual  definido  de  acordo  com  seu Patrimônio  Líquido.  A Companhia  é  também
acionista  da  Seguradora Líder  do Consórcio  do Seguro DPVAT S/A,  conforme Termo de Adesão ao
Acordo de Acionistas celebrado em 21/12/2011.

a) Atendimento DPVAT 



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

2 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As presentes Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as  práticas  contábeis  adotadas  no  Brasil,  aplicáveis  às  sociedades  supervisionadas  pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular n° 517 de
30 de julho de 2015, a Companhia não identificou diferenças em práticas anteriores adotadas no Brasil,
aplicáveis  às  Seguradoras  Supervisionadas  pela  SUSEP,  que  requeressem  ajustes  contábeis  nas
demonstrações contábeis.

correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

b) Aplicações  � Títulos e Valores Mobiliários

As aplicações estão classificadas e avaliadas seguindo os seguintes critérios.

b.1) Títulos para Negociação � Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos, com o objetivo de
serem negociados frequentemente de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, onde os
ganhos e as perdas realizadas e não realizadas sobre esses títulos são reconhecidos diretamente no
resultado.

b.2) Título  Mantido  até  o  Vencimento  �  Incluem  os  títulos  e  valores  mobiliários  para  os  quais  a
Administração  possui  a  intenção  e  a  capacidade  financeira  para  manter  até  o  vencimento,  sendo
contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos. A capacidade financeira é



definida pela existência de reservas, provisões e fundos, expressos na mesma moeda, e exigíveis em
prazo igual ou superior ao vencimento dos correspondentes títulos.

COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

b.3) Títulos Disponível para venda � Incluem os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas
categorias descritas nos itens (b.1) e (b.2). Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo
os seus rendimentos auferidos reconhecidos na demonstração de resultado e, os ganhos e as perdas
decorrentes das variações do valor de mercado ainda não realizados, reconhecidos em conta especifica

anualmente.

d) Outros Créditos Operacionais 

Refere-se, basicamente, a recebimento da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a título
de  50% do  resultado  da  participação  no  consórcio  DPVAT,  ressarcimento  (RCO)  pelos  serviços  de
cadastro e regulação dos processos de sinistro DPVAT.  

    e)   Investimentos 

O investimento na Seguradora Líder é avaliado pelo custo de aquisição.

    f)   Redução ao Valor Recuperável - Ativos Financeiros (Incluindo Recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem seu valor recuperável
avaliado sempre que apresente indícios de perda. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há
evidência que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo



nos  fluxos  de  caixa.  Os  valores  contábeis  dos  ativos  não  financeiros  são  revistos  no  mínimo
semestralmente  para  apurar  se  há  indicação  de  perda  no  valor  recuperável.  A  redução  do  valor
recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de
recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado
pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade
geradora de caixa.

COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)

rendimentos,  os  encargos  e  as  variações  monetárias  incorridas  até  a  data  do  balanço,  quando
aplicáveis. A classificação de curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e 180 da Lei n° 6.404/76,
alterados pela Lei N°11.638.



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
          _____________________________________________________________________________________

      i)   Provisões Técnicas - Seguros

Constituída em montante considerado suficiente pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A, para fazer face a cobertura de eventuais perdas, sendo atualizada até a data do balanço, observada
a natureza de cada contingência e apoiada na opinião do seu consultor atuarial.

A Companhia contabilizou, conforme estabelecido pela Resolução CNSP nº 328/15 e 332/15, a provisão
de sinistros ocorridos mas não avisados � IBNR para o ramo DPVAT, com base nos valores informados
pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

A provisão IBNR, dos demais ramos de sinistros, é atualizada por meio de cálculos atuarias que tem

As Demonstrações  Contábeis  estão  apresentadas  em reais  (R$),  sendo esta  a moeda funcional  e  a
principal moeda do ambiente econômico em que a Seguradora opera.

     l)  Derivativos

Em 2016 e 2015 a Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos.

    m)  Teste de Adequação de Passivos - TAP

A Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, define regras e procedimentos para realização do teste
de adequação de passivo (TAP), a serem observados pelas sociedades seguradoras.

Esse teste é realizado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
_____________________________________________________________________________________

4 Aplicações - Títulos e Valores Mobiliários

A metodologia de avaliação adotada pela Administração da Companhia considerou os títulos e valores
mobiliários,  representados através das rubricas de títulos de renda fixa público e cotas de fundos de
investimento, em 30 de junho de 2016, na classificação de Títulos mantidos até o vencimento e títulos
para  negociação,  respectivamente,  pois  os  mesmos  são  exclusivamente  para  garantia  das  reservas
técnicas da Companhia, que correspondem a sinistros a liquidar com expectativas de perdas prováveis
informadas pelos consultores jurídicos,  cujas constituições e/ou pagamentos ocorrem frequentemente.
Durante  o  semestre,  não  foram  efetuadas  reclassificações  dos  títulos  e  valores  mobiliários  entre  as
categorias acima descritas.

FI ICATU RF DPVAT 1.801.380,2090463 2.763.505 2.763.505 -
FI ITAU RF DPVAT 206.341,7770863 3.575.364 3.575.364 -
FI MAPFRE RF DPVAT 30.854,0754410 4.445.045 4.445.045 -
FI SAFRA RF DPVAT 37.230,7403432 5.916.151 5.916.151 -
FI PORTO SEGURO RF DPVAT 23.611,6671735 2.849.376 2.849.376 -
FI SANTANDER DPVAT 13.809,5675791 1.667.725 1.667.725 -
Total de títulos para negociação 72.199.911 72.199.911 -
FII TAURUS PATRIMONIUM 3.029.554,16479000 6.721.529 6.721.529 -
Total de títulos disponíveis para 
venda 6.721.529 6.721.529 -
Total de aplicações em 30 de 
junho de 2016 79.071.440 79.063.572 (7.868)



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
_____________________________________________________________________________________

Em 31 de dezembro de 2015:

Composição da Carteira Vencimento Quantidade Valor de Custo
Valor de
Mercado

Ajuste
 Mercado

Mantidos até o vencimento 
Títulos de capitalização � 
Banco do Brasil 09/07/2017 30 150.000 138.354 (11.646)

Total de títulos disponíveis 
para venda - - 6.886.914 6.886.914 -
Total de aplicações em 31 de
dezembro de 2015 - - 67.903.888 67.892.242 (11.646)



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

5 Outros créditos operacionais

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30/06/2016 31/12/2015

Consórcio DPVAT   469.048 666.461
Consórcio DPVAT � Cadastro 20.160 -
Consórcio DPVAT � PIS/COFINS 81.230 17.250
Consórcio DPVAT � Regulação 24.776 -
Total 595.214 683.711

Veículos 574.777 574.810
Refrigeração 7.906 6.594
Benfeitorias em imóveis de terceiros 100.726 85.600
(-) depreciação (301.256) (232.184)
Total 517.028 567.330

8 Intangível

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30/06/2016 31/12/2015

Desenvolvimento de software 85.339 85.050
(-) amortização (18.152) (14.716)
Total 67.187 70.334



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

9 Obrigações a pagar

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30/06/2016 31/12/2015

Dividendos a pagar - 497.411
Participações dos administradores a pagar 300 280.637
Aluguéis  5.172 5.172
Honorários, remunerações e gratificações a pagar  6.014 -
Serviço de terceiros a pagar 16.961 3.285
Outras 6.153 322
Total 34.600 786.827

11 Débitos com operações de seguros e resseguros 

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30/06/2016 31/12/2015

Contas a pagar 122.471 606.480
Contas a pagar DPVAT 200.457 196.886
Total 322.928 803.366



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

12 Créditos com pessoas ligadas 

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

13 Provisões técnicas seguros 

a) Constituição

As  provisões  técnicas  aplicáveis  às  sociedades  seguradoras  autorizadas  pela  Superintendência  de
Seguros Privados � SUSEP, a operar em seguros e/ou plano de previdência complementar aberta, são
constituídas  de  acordo com as disposições das Resoluções  CNSP  n°  319/14 e 321/15 e, Circulares
SUSEP 517/15, em conformidade com Nota Técnica Atuarial � NTA. As Provisões Técnicas apresentadas
são oriundas do convênio DPVAT distribuído de acordo com o percentual de participação administrado
pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Baixas (3.492.496) (2.990.558)
Saldo no fim do semestre/exercício 35.601.578 26.269.616

   c)  Provisão de sinistros a liquidar

30/06/2016 31/12/2015
Saldo no início do semestre/exercício 14.767.817 16.054.844
Adições 3.549.404 3.278.712
Baixas (1.480.614) (4.565.739)
Saldo no fim do semestre/exercício 16.836.607 14.767.817



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

14 Patrimônio líquido

a)  Capital Social

O Capital Social da Companhia é de R$ 21.000.000 totalmente integralizado, e está representado por
21.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

b)  Reservas de Capital

    Constituída pelo valor original dos rendimentos das aplicações financeiras dos recursos aportados
pelos acionistas quando da constituição da Companhia, e apurado no período de 04/07 a 21/09/2011,

Em 2016, a Companhia distribuiu dividendos no valor de R$ 1.717.067.

15 Destinação do lucro líquido do período

O resultado líquido do semestre no montante total de R$ 2.335.389 foram assim destinados: 

a) R$ 116.769 equivalentes a 5% à constituição da Reserva Legal;  e, 

b) R$ 2.218.620 para a constituição da Reserva de Lucros. 



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
____________________________________________________________________________________

16 Patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido

Nos termos das Resoluções CNSP nº 321/15 o capital mínimo requerido (CMR) para funcionamento das
sociedades seguradoras, a partir de 1º de janeiro de 2014, é considerado pelo maior entre o capital base
e o capital de risco. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos identificados
na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá ser aferida em relação
ao maior dos valores entre os capitais base e de risco e a margem de solvência calculada na forma
estabelecida  pela  Resolução  CNSP nº  321/15,  conforme  demonstrado  abaixo  para  a  data  base  de
30/06/2016 e 31/12/2015:



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
_____________________________________________________________________________________

17 Detalhamento das contas da demonstração do resultado

Considerando a relevância de seus saldos

30/06/2016 30/06/2015
Sinistros ocorridos
Indenizações avisadas consórcio DPVAT (5.940.687) (10.001.896)
Despesas com sinistros de seguros consórcio DPVAT (2.642.570) (3.345.020)
Variação da provisão de sinistros, mas não avisados  (9.255.866) (4.468.356)
Total das despesas com sinistros ocorridos (17.839.123) (17.815.272)
Outras receitas e despesas operacionais 
Outras receitas operacionais consórcio 4.097.888 5.638.169
Outras despesas operacionais consórcio (3.668.900) (5.084.655)
Despesas diversas consórcio (434.071) (421.741)
Outras (17.123) (20.347)

Consórcio � DPVAT 117.020 117.528
Fundos de investimentos 2.283.190 778.900
Outras 3.778 3.579
Total de receitas financeiras 5.632.124 2.948.220
Despesas financeiras
Operações de seguros (3.236.090) (2.152.096)
Custódia de títulos (41.227) (35.247)
Outras despesas (521) (480)
Total de despesas financeiras (3.277.838) (2.187.823)



COMPREV SEGURADORA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
_____________________________________________________________________________________

18 Garantias das Provisões técnicas de seguros

A parcela do ativo vinculado diretamente às provisões técnicas é de R$ 52.925.402 (R$ 41.349.253 em
2015) referente a aplicações em quotas de fundos de investimento.

19 Ramos de Atuação da Seguradora

Alíquota efetiva  44% 40%



COMPREV SEGURADORA S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2016 e 2015 (em reais)
_____________________________________________________________________________________

21 Gerenciamento de Riscos 

Os principais riscos que a Companhia está sujeita são os riscos de taxas de juros, de crédito e de liquidez.
A Companhia é uma controlada da COMPREV PARTICIPAÇÕES S/A e, consequentemente, utiliza-se da
estrutura de gerenciamento de riscos desta Holding, administrando seus riscos de forma corporativa. A
Administração desses riscos contempla uma série de políticas e estratégias consideradas adequadas pela
Administração. Essas políticas e estratégias, além de serem reavaliadas frequentemente, contemplam,
entre  outras,  a  verificação  tempestiva  da  adequação  das  aplicações  financeiras  comparadas  aos
vencimentos dos passivos.  A COMPREV PARTICIPAÇÕES S/A (Holding do grupo Comprev) assumiu
toda  a  estrutura  de  controles  da  Comprev  Vida  e  Previdência  S/A  (Atual  denominação  da  União
Previdenciária Cometa do Brasil � Comprev), após obter o seu controle acionário. Com isso, possui um
sistema de controles  internos  que  se  destina  a  garantir  que  as  políticas  e  estratégicas  estão  sendo
cumpridas,  de maneira que os resultados obtidos estejam de acordo com os objetivos definidos pela
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