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Relatório da Administração 
 

Em 2015, o Grupo Omint completou 35 anos de atuação no mercado brasileiro, mantendo 
sua vocação de cuidar de pessoas. 

Desde que chegou ao país em 1980, o Grupo Omint se destacou pela excelência em 
serviços e atendimento e hoje tem uma plataforma reconhecida pela excelência em 
processos. Desenvolveu o primeiro plano de saúde voltado para o público de alto padrão 
e hoje é líder de mercado neste segmento, com a Omint Saúde, tendo se firmado também 
como referência em odontologia. 

Toda essa experiência construída ao longo dos anos no mercado de saúde suplementar foi 
decisiva para o Grupo ingressar no mercado de seguros. O conhecimento adquirido é a 
base da operação da nova companhia e a garantia de proporcionar aos clientes de seguros 
o mesmo padrão de qualidade praticado na área da saúde. 

A Omint Seguros S.A. iniciou operações em julho de 2015, atua no ramo de seguro de 
pessoas, com foco em seguro de vida e seguro viagem, segmentos que crescem às taxas 
aceleradas no país. 

No segmento de seguro de vida, o foco inicial é na comercialização do Vida em Grupo. 
Nesse início de operações, grande parte dos esforços está focada na comercialização na 
base de clientes já atendidos pelo Grupo Omint, mas sem perder de vista as oportunidades 
fora dessa base, em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Já no segmento de Assistência em Viagem, o Grupo Omint atua desde 2011 por meio da 
Premium Assistance, com coberturas e pacotes sofisticados. Entretanto, em 2016, passou 
a emitir apólices asseguradas pela Omint Seguros e totalmente adequadas às regras da 
Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. 

Nos últimos 35 anos, a Omint tem ajudado a escrever a história de muitas vidas. 
Queremos agradecer a confiança dos nossos clientes, parceiros, colaboradores, canais de 
venda, por fazerem parte dessa trajetória e nos permitirem cada vez mais fazer parte das 
suas vidas. 

CENÁRIO ECONÔMICO 
 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
Para o mercado brasileiro de seguros, 2016 está sendo mais um ano desafiador, impactado por 
uma série de fatores: baixo crescimento econômico, desvalorização da moeda local, crescimento 
das taxas de juros, baixo desempenho das indústrias correlatas e uma consequente retração da 
demanda por seguro.  
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Mesmo diante de um ambiente de desaceleração da economia, a OMINT SEGUROS promoveu 
suas atividades dentro do esperado, fortalecendo o seu posicionamento como uma seguradora 
focada nos ramos de atuação, com melhorias na eficiência operacional e nos processos de 
subscrição, captura de sinergias e resultados positivos 
 
A Omint Seguros encerrou o primeiro semestre de 2016 com Prêmios Emitidos da ordem de R$ 
25.558 mil (prêmio direto de R$ 4.757 e prêmio de DPVAT de R$ 20.801 
 
INVESTIMENTOS 

 
Os acionistas investiram, em 2015, R$ 23 milhões na abertura da companhia de seguros, 
distribuídos em projetos de Tecnologia da Informação, Marketing e com o desenvolvimento de 
novas mídias institucionais. No primeiro semestre de 2016, a empresa deu continuidade ao plano 
estratégico estabelecido pela direção  
 

 
RECURSOS HUMANOS  
 
A área de Recursos Humanos tem como objetivos estratégicos para 2016 melhorar o engajamento 
organizacional, o desempenho da liderança e da operação; apoiar crescimento em vendas; facilitar 
a comunicação eficiente na Omint e ampliar a responsabilidade sócio ambiental.  
 

 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
As ações de Responsabilidade Socioambiental fazem parte do programa “Bom Dia”, tendo como 
finalidade facilitar e manter um bom ambiente de trabalho. Até junho de 2016, obtivemos 192 
participações e um total de 17 comportamentos trabalhados, em relação a pontuação, das nossas 
competências.  
 
Entre as ações, destacaram-se as promovidas junto ao Centro Assistencial Cruz de Malta, que 
conta com patrocínio institucional da Omint, voltadas ao voluntariado, inclusão social, saúde 
bucal e promoção de datas comemorativas como pascoa, junto à comunidade carente da região 
do Jabaquara.  
 
 
 
 
 
São Paulo, 19 de agosto de 2016 
 
A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos 
Administradores e Acionistas da 
Omint Seguros S.A. 
São Paulo - SP 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Omint Seguros S.A. 
(“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, da mutação do 
patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
intermediárias 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras intermediárias livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras intermediárias 
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 
financeiras intermediárias. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras intermediárias da Seguradora 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
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Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras intermediárias 
tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Omint Seguros S.A. em 30 de junho de 2016, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 
São Paulo, 31 de agosto de 2016 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Fernando Antonio Rodrigues Alfredo 
Contador CRC 1SP252419/O-0 
 
 



Omint Seguros S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2016 e em 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

 

Ativo Nota
30 de Junho de 

2016
31 de Dezembro 

de 2015 Passivo Nota
30 de Junho de 

2016
31 de Dezembro de 

2015

Circulante 82.207                 25.294                   Circulante 57.145                  250                        

Disponível 22.982                 25.015                   Contas a pagar 334                       117                        

Caixa e bancos 4 73                        78                          Obrigações a pagar 11 65                         17                          
Equivalente de caixa 4 22.909                 24.937                   Impostos e encargos sociais  a recolher 12 64                         -                             

Encargos trabalhistas 13 149                       -                             
Aplicações financeiras 5 55.581                 104                        Impostos e contribuições 14 56                         100                        

Créditos das operações com seguros
e resseguros 2.317                   19                          Débitos de operações com seguros 

e resseguros 827                       11                          
Prêmios a receber 6 1.400                   19                          
Operações com resseguradoras 7 370                      -                            Prêmios a restituir 38                         -                             
Outros créditos operacionais 547                      -                            Operações com resseguradoras 15 195                       11                          

Corretores de seguros e resseguros 49                         -                             
Outros débitos operacionais 545                       -                             

Ativos de resseguro - provisões técnicas 9 103                      63                          
Depósitos de terceiros 16 30                         19                          

Títulos e créditos a receber 134                      93                          
Provisões técnicas - seguros 17 55.954                  103                        

Créditos tributários e previdenciários 8 101                      93                          
Outros créditos 33                        -                            Danos 52.754                  -                             

Pessoas 3.200                    103                        
Custos de aquisição diferidos 1.090                   -                            

Passivo não circulante 199                       -                             
Seguros 10 1.090                   

Contas a pagar 199                       -                             
Ativo não circulante 199                      -                            

Débitos diversos 199                       -                             
Outros valores e bens 199                      -                            

Patrimônio Líquido 18 25.062                  25.045                    
Outros valores 199                      -                            

Capital social 23.000                  23.000                    
Reservas de lucros 2.045                    2.045                     
Lucros acumulados 17                         -                             

Total do ativo 82.406               25.294                 Total do passivo 82.406                25.294                  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.

Demonstrações de resultados

Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais, exceto o prejuízo/lucro por lote de mil ações)

2016 2015

Prêmios emitidos 25.558                -                      

Variação das provisões técnicas (2.226)                 -                      

Prêmios ganhos 20a 23.332                -                      
-                          

Sinistros ocorridos 20b (19.537)               -                      
-                          

Custos de aquisição 20c (1.225)                 -                      
-                          

Outras despesas operacionais (408)                    -                      

20d
Resultado com resseguro 176                     -                      

 Receita com resseguro 20e 411                     -                      

 Despesa com resseguro 20e (235)                    -                      

Despesas administrativas      20f (3.064)                 (2)                    
-                          -                      

Despesas com tributos 20g (917)                    -                      
-                          -                      

Resultado financeiro 20h 1.769                  1.394              

Resultado operacional 126                     1.392              

Resultado antes dos impostos e participações 126                     1.392              

Imposto de renda (55)                      (336)                
Contribuição social (54)                      (209)                

Lucro líquido do semestre 17                       847                 

Quantidade de ações 23.000                23.000            

Lucro por lote de mil ações (R$) 0,73                    36,82              

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.

Demonstração de resultados abrangentes 

Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais ) 

2016 2015

Lucro líquido do semestre e Resultado abrangente 17                    847                  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Omint Seguros S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais) 

Capital social 
social

 Reserva 
Legal

Reserva de 
retenção de 

Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 23.000               -                   363                        -                                  23.363               

Lucro líquido do semestre -                        -                   -                             847                             847                    

Saldos em 30 de junho de 2015 23.000             -                   363                        847                           24.210             

Saldos em 31 de dezembro de 2015 23.000               85                1.960                     -                                  25.045               

Lucro líquido do semestre -                        -                   -                             17                               17                      

Saldos em 30 de junho de 2016 23.000             85               1.960                     17                             25.062             

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Reservas de lucros
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Omint Seguros S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa (método direto) 

Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais ) 

2016 2015
Atividades Operacionais

Recebebimento de prêmios de seguro
Recebimento prêmio seguros              3.335                - 
Recebimentos DPVAT              1.034                - 

Outros Pagamentos Operacionais            (4.274)             (2)

Impostos e contribuições pagos            (1.062)         (351)

Investimentos financeiros:
Aplicações            (2.658)                - 
Rendimento financeiro              1.592        1.190 

Caixa Líquido (Consumido)/Gerado nas Atividades Operacionais            (2.033)           837 

Aumento(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa            (2.033)           837 
Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre            25.015     23.494 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre            22.982     24.331 

Aumento (Redução) caixa e equivalentes de caixa            (2.033)           837 

Conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
Lucro do semestre:                   17           847 
Diminuição (Aumento) das contas do Ativo          (59.144)         (204)

Aplicação Financeira          (55.476)                - 
Créditos das operações com seguros e resseguros            (2.298) - 
Ativos de resseguro - provisões técnicas                 (40) - 
Créditos tributários e previdenciários                 (41)         (204)
Custo de Aquisição Diferidos            (1.090)                - 
Outros valores e bens               (199)

Aumento (Diminuição) das contas do Passivo            57.094           194 
Obrigações a Pagar                   48 
Impostos e encargos a recolher                   64 
Tributos e Contribuições a recolher                 (44)           194 
Encargos Trabalhistas                 149                - 
Depósitos de terceiros                   10                - 
Débitos de operações com seguros e resseguros                 817                - 
Provisões técnicas - seguros            55.851 
Débitos diversos                 199 

Caixa Líquido (Consumido)/Gerado nas Atividades Operacionais            (2.033)           837 
                     -                - 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015 
 
(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Omint Seguros S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado autorizada a operar pela 
portaria SUSEP nº 6244. Tem por objeto social a exploração de seguros de pessoas em todo o 
território nacional.  
 
O endereço da sede da Seguradora é Rua Franz Schubert, 33, 3º andar, sala 3C, Jardim 
Paulistano, no município de São Paulo - SP.  
 
A Seguradora é integrante do Grupo Omint. Sua controladora direta é VL Participações Ltda. e 
o controlador em última instância é Villa Larroudet y Compania S.A., sediadas no Brasil e na 
Argentina, respectivamente. 
 

2 Base de elaboração e apresentação 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo 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 aprovadas pela SUSEP. 
 
Na elaboração das presentes demonstrações financeiras, foi observado o modelo de publicação 
contido na Circular SUSEP n° 517/15, sendo apresentadas segundo os critérios de 
comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21 (R1). 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras intermediárias pela Diretoria 
foi realizada em 19 de agosto de 2016. 
 

2.1 Base para mensuração 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o custo histórico, 
com exceção dos ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 

2.2 Moeda funcional e de apresentação 
As demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Seguradora. Exceto quando indicado, as informações estão 
expressas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais próximo. 
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2.3 Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas 
listadas abaixo incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste dentro do próximo período financeiro: 
 

• Notas 3.2 e 5 - Aplicações financeiras 

• Nota 8 - Créditos tributários e previdenciários. 

• Notas 3.5 e 17 - Provisões técnicas 

3 Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos nas 
demonstrações financeiras. 
 

3.1 Caixa e equivalente de caixa 
Representam numerário disponível em caixa, em contas bancárias e investimentos financeiros 
com vencimento inferior a 90 dias, contados a partir da data de aquisição. Esses ativos 
apresentam risco insignificante de mudança do valor justo e são monitorados pela Companhia 
para o gerenciamento de seus compromissos no curto prazo. 
 

3.2 Aplicações financeiras 
A Seguradora classifica seus ativos financeiros em uma das seguintes categorias: valor justo por 
meio do resultado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação dentre 
as categorias é definida pela Administração no momento inicial e depende da estratégia pela 
qual o ativo foi adquirido. As aplicações em quotas de fundos de investimento, foram 
classificadas como valor justo por meio do resultado. 
 

(i) Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado se a Seguradora 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos 
de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos alinhados ao gerenciamento dos 
passivos oriundos das operações de seguros. Esses ativos são registrados pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período. 
 

(ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos até o vencimento, então 
tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos 
mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável.  
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(iii) Ativos financeiros disponíveis para venda 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos e não são 
classificados em nenhuma das categorias anteriores. Esses ativos financeiros são registrados 
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas no patrimônio líquido, líquidas dos respectivos efeitos tributários. 
 

(iv) Determinação do valor justo 
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma transação justa 
de mercado na data de balanço. O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi 
registrado com base nos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras 
administradoras desses fundos.  
 

3.3 Ativos e passivos de resseguros 
Os ativos e passivos decorrentes dos contratos de resseguros são apresentados de forma 
separada, segregando os direitos e obrigações entre as partes, uma vez que a existência dos 
referidos contratos não exime a Seguradora de honrar suas obrigações perante os segurados.  
 
Os ativos de resseguro compreendem (i) os prêmios de resseguros diferidos das apólices 
emitidas e não emitidas, conforme os contratos firmados para cessão de riscos, cujo período de 
cobertura dos riscos ainda não expirou. O montante de prêmios é reconhecido inicialmente pelo 
valor contratual e ajustado conforme o período de exposição do risco que foi contratado; (ii) as 
parcelas correspondentes das indenizações pagas aos segurados ou pendentes de liquidação, que 
são recuperadas junto aos resseguradores e (iii) as comissões sobre os repasses de prêmios 
conforme os contratos firmados de cessão de riscos. 
 

3.4 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% 
sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 e a contribuição social sobre o 
lucro líquido foi calculada à alíquota de 20% sobre o lucro tributável. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar 
sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquotas vigentes na data de balanço. 
 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos 
à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida 
em que sua realização não seja provável. 
 

3.5 Provisões técnicas 
As provisões técnicas são calculadas e constituídas em conformidade com as determinações da 
Circular Susep nº 517/15, da Resolução CNSP nº 321/15, e com base em critérios, parâmetros e 
fórmulas documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritos a seguir. 
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Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) 
A provisão de prêmios não ganhos corresponde ao montante de prêmio referente ao período de 
risco a decorrer para os riscos assumidos e emitidos na data-base de cálculo. Para o cálculo da 
PPNG a Seguradora segue a definição da Circular SUSEP nº 517/15.  
 
O cálculo considera o início e o fim de vigência do risco e a data-base do cálculo, sendo 
realizado de forma pro rata die. A relação entre o período de risco a decorrer e o período de 
vigência total do risco é aplicada ao prêmio comercial, em moeda nacional e bruto das 
operações de resseguro.  
 
Provisão de Prêmios Não Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emitidos 
(PPNG-RVNE) 
A Provisão de Prêmios Não Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emitidos (PPNG-
RVNE), corresponde à estimativa do montante de prêmio referente ao período de risco a 
decorrer para os riscos assumidos e não emitidos na data-base de cálculo. A referida provisão é 
calculada através dos percentuais estabelecidos na Circular SUSEP nº 517/15.  
 
Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) 
A Provisão de IBNR é calculada através de metodologia própria descritas em Nota Técnica 
Atuarial, baseada na sinistralidade esperada e no comportamento histórico de sinistros avisados 
por ramo e por produto.  
 
As provisões técnicas do seguro DPVAT são contabilizadas com base nas informações 
recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.. 
 

3.6 “Teste de adequação dos passivos (TAP) 
Conforme requerido pela Circular SUSEP n° 517/15, a Seguradora elaborou o teste de 
adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição de um contrato de 
seguro segundo o CPC 11, vigentes na data base do teste. O teste considerou como valor líquido 
contábil (net carrying amount) os passivos de contratos de seguro brutos de resseguro, 
deduzidos do custo de aquisição diferido (CAD) e de outros ativos intangíveis. Os contratos 
foram agrupados pelos ramos conforme estabelecido pela Circular SUSEP n° 395/09 e 
alterações posteriores. Caso seja identificada qualquer insuficiência no teste, a Seguradora 
deverá registrar a provisão complementar de prêmios. 

Para esse teste foi adotada uma metodologia contemplando a melhor estimativa de todos os 
fluxos de caixa futuros relacionados aos riscos vigentes na data base do teste, com valores 
brutos de resseguro, trazidos a valor presente com base na estrutura a termo de taxas de juros 
(ETTJ), através dos índices atualizados até a data base do cálculo para as opções Pré-Fixada ou 
IPCA, conforme determinações constantes na Circular SUSEP nº 517/15. O resultado do TAP 
foi apurado pela diferença entre a soma do valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa 
dos sinistros a ocorrer relativos às apólices vigentes na data-base, acrescidos das estimativas das 
respectivas despesas e recuperações, e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na 
mesma data-base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados às provisões técnicas, excluindo-se as operações com seguro DPVAT.  

A média da sinistralidade aplicada nos fluxos do Teste de Adequação de Passivos foram: 

• Seguro de Pessoas Individual - 23,85% 
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• Seguro de Pessoas Coletivo - 83,86% 

Sendo que a sinistralidade do Grupo Pessoas Individual contempla o ramo 1369 (Viagem), e do 
Grupo Pessoas Coletivo contempla os ramos 0929 (Seguro Funeral), 0969 (Viagem), 0982 
(Acidentes Pessoais), 0984 (Doenças graves ou doença terminal), 0990 (Eventos aleatórios) e 
0993 (Vida). 

O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos foi comparado as 
provisões técnicas de sinistros ocorridos PSL e IBNR. O teste de adequação dos passivos 
realizado para a data base de 30 de junho de 2016 não apresentou insuficiência no passivo 
constituído. 

3.7 Classificação dos contratos de seguro 
Um contrato em que a Seguradora aceita um risco de seguro significativo do segurado, 
aceitando compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico e adverso ao 
segurado é classificado como um contrato de seguro. Os contratos de resseguro também são 
tratados sob a ótica de contratos de seguros por transferirem risco de seguro significativo. 
 
As operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas com base nas informações 
recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
 

3.8 Mensuração dos contratos de seguros 
As receitas de prêmios e os correspondentes custos de aquisição são registrados quando da 
emissão das respectivas apólices ou pelo início de vigência do risco para os riscos vigentes 
ainda sem emissão das respectivas apólices, e apropriados, em bases lineares, no decorrer do 
prazo de vigência das apólices, por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não 
ganhos e dos custos de aquisição diferidos. 
 
As operações de resseguros são contabilizadas com base nos contratos firmados com as 
resseguradoras. As despesas e receitas oriundas desses contratos são reconhecidas 
simultaneamente aos prêmios de seguros correspondentes. O diferimento dos prêmios de 
resseguros cedidos é realizado de forma consistente com o respectivo prêmio de seguro. 
 
Os ativos e passivos financeiros decorrentes desses contratos são baixados com base (i) nas 
prestações de contas emitidas pelos resseguradores por meio dos movimentos operacionais 
periódicos sujeitos à análise da Seguradora e (ii) nas prestações de contas preparadas pela 
Seguradora e que estão sujeitas à análise pelos demais resseguradores.  
 

(i) Operações com o Convênio DPVAT 
A receita de prêmios de DPVAT e as respectivas provisões técnicas são contabilizadas brutas, 
com base nos relatórios recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
(“Seguradora Líder”) na proporção do percentual de participação da Companhia. Compete à 
Seguradora Líder as funções de recolher os prêmios, coordenar a emissão dos bilhetes, liquidar 
os sinistros e pagar as despesas de administração com os recursos dos consórcios, de acordo com 
a Resolução CNSP nº 332/15. Conforme definido em instrumentos dos consórcios, 50% do 
resultado mensal são retidos pela Seguradora Líder ao longo do período e repassados líquidos aos 
participantes do consórcio no início do exercício social seguinte. Os outros 50% dos resultados a 
distribuir são repassados líquidos no mês subsequente ao da apuração mensal. 
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4 Caixa e equivalente de caixa 
 
  2016 2015
   
Bancos conta corrente 73 78
Quotas de fundos de investimento abertos  22.909 24.937

  22.982 25.015

 

5 Aplicações financeiras 
 

a. Composição das aplicações financeiras 

 
  30/06/2016 

Aplicação / classificação 
         

Valor do 
custo 

atualizado  
Ajuste a 

valor justo  
Valor  
justo   

Valor 
contábilValor justo por meio do resultado 

Letras Financeiras do Tesouro (LFT)   1.073    -  
 

  1.073      1.073 
Letras Tesouro Nacional (LTN)   1.741    -    1.741      1.741 
Quotas de fundos de investimento abertos - DPVAT  52.767    -   52.767     52.767 
              
Valor Total 55.581   -  55.581   55.581
           
  31/12/2015 

Aplicação / classificação 
         

Valor do 
custo 

atualizado  
Ajuste a 

valor justo  
Valor  
justo   

Valor 
contábil Valor justo por meio do resultado 

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 104    
 

104   104
           

Valor Total 104  -  104   104

 
b. Composição das aplicações financeiras por vencimento 

 
 30/06/2016  31/12/2015 

Títulos 

Sem 
vencimento 

definido
Acima de 

365 dias Total  

Sem 
vencimento 

definido
Acima de 

365 dias Total
           
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - 1.073 1.073  - 104 104
Letras Tesouro Nacional (LTN) - 1.741 1.741  - - -
Quotas de fundos de investimento 
abertos 22.909 - 22.909  24.937 - 24.937
Quotas de fundos de investimento 
DPVAT 52.767 - 52.767  - - -
Total 75.676 2.814 78.490  24.937 104 25.041
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c. Hierarquia do valor justo 
Compreende: 
 

• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos. 

• Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

• Nível 3 - Inputs, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). 
 
  2016  2015 

  Nível 1 Nível 2  Nível 1 Nível 2

Quotas de fundos de investimento abertos (equivalente de caixa) - 22.909  - 24.937
Letras financeiras do tesouro nacional 1.073 -  104 -
Letras do tesouro nacional 1.741 -  - -
Quotas de fundos de investimento DPVAT - 52.767  - -

 

d. Desempenho e taxa contratada das aplicações financeiras 
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a 
variação das taxas de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). 
O desempenho global das aplicações financeiras atingiu no ano 15,10%, representando 101,68% 
do CDI acumulado no período que foi de 14,85% (13,33% em 2015, representando 101,14% do 
CDI acumulado que foi de 13,18% no exercício).  
 

e. Movimentação das aplicações financeiras 
 

  

Quotas de fundo de 
investimento  

(Equiv. Cx)   

Quotas de fundo de 
investimento 

(Equiv. Cx) 

  
 

30/06/2016   30/06/2015 
       
Saldo no início do semestre 24.937   23.394 

Aplicações    -      - 
Resgates  (3.620)    (459) 
Rendimentos  1.592   1394 

Saldo no final do semestre 22.909   24.329 
       
       

  
Letras Financeiras do 

Tesouro (LFT)   
Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT) 

  30/06/2016   30/06/2015 
       
Saldo no início do semestre   104      - 

Aplicação 
 

  957    - 
Rendimentos  12   - 

Saldo no final do semestre 1.073   - 
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Letras Tesouro 
Nacional (LTN)   

Letras Tesouro 
Nacional (LTN)

  30/06/2016   30/06/2015
       
Saldo no início do semestre   -      - 

Aplicação   1.700      - 
Rendimentos  41     - 

Saldo no final do semestre 1.741     - 
 

  

Quotas de fundo 
de investimento 

DPVAT   

Quotas de fundo 
de investimento 

DPVAT

  
 

30/06/2016   30/06/2015
       
Saldo no início do semestre -   -

Aplicações 
 

10.002   -
Resgates (519)   -
Redistribuição 40.099   - 
Rendimentos  3.184   -

Saldo no final do semestre 
 

52.766   - 
 

6 Prêmios a receber 
 

a. Ramos de seguro 
 
  
  30/06/2016   31/12/2015

Viagem Coletivo  
 

265   -
Acidentes Pessoais  7   4
Vida em Grupo  25   15
Viagem Individual  1.103   -

Total  
 

1.400   19
 

b. Composição quanto aos prazos de vencimento 
 
   30/06/2016   31/12/2015
        
A vencer       
Até 30 dias  1.194   19
De 31 a 60 dias  9   -
De 61 a 120  5   -
Total a vencer  1.208   19
        
Vencidos       
Até 30 dias  181   -
De 31 a 60 dias  6   -
De 61 a 120  5   -
Total vencidos  192   -
        
Total Geral  1.400   19
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As operações da Companhia são recebidas em 01 parcela em sua grande maioria. 
 

c. Movimentação dos prêmios a receber 
 
   30/06/2016   30/06/2015

Saldo no início do semestre  
 

19   -

Prêmios emitidos  
 

4.529   -
Descontos  (105)   - 
IOF  19   -
Prêmios recebidos  (3.335)   -
Prêmio RVNE  273   -

Saldo no final do semestre  
 

1.400   -

 

7 Operações com resseguradoras 
 
As operações ativas com resseguradoras estão representadas por: 
 
 
Descrição 30/06/2016   31/12/2015

Sinsitros Pagos - Pendentes até 180 dias 370   -

Total 
 

370   -
 

8 Créditos tributários e previdenciários 
 
  30/06/2016   31/12/2015
       
CSLL a compensar 101   93
       
Total 101   93

 

9 Ativos de resseguro - provisões técnicas 
 

  30/06/2016 31/12/2015
     
Provisão de prêmio não ganho (PPNG) 41 -
Provisão complementar de cobertura (PCC) - 42
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 62 21
 
Total 103 63

 
a. Movimentação de ativos de resseguros  

   
 Saldo em 

31/12/2015  
 

Constituições  
 

Reversões    
 Saldo em 

30/06/2016 
            
Provisões de Prêmios Não Ganhos  -  41  -   41
Provisão Complementar de Cobertura   42  -  42   -
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados  21  41  -   62

 Total   63  82  42   103
            



 
Omint Seguros S.A. 

Demonstrações financeiras intermediárias  
em 30 de junho de 2016 

21 

10 Custo de aquisição diferido 
 
   Custo de aquisição diferido 

Ramo  
 

30/06/2016   31/12/2015

Viagem   1.090      - 

 Total    1.090      - 

 
O prazo médio de apropriação dos custos de aquisição é de 20 a 40 dias. 
 

11 Obrigações a pagar 
 
   30/06/2016   31/12/2015

Fornecedores.  
 

48      - 
Dividendos    17      17 

   
 

 65     17 

 

12 Impostos e encargos a recolher 
 
   30/06/2016   31/12/2015

Imposto de renda (IRRF)  24     - 
IOF  7   -
INSS  25   -
FGTS  8   -

   
 

 64     - 

 

13 Encargos Trabalhistas 
 
   30/06/2016   31/12/2015

Decimo terceiro  37     - 
Férias  75   -
Encargos  37   -
 
   149     - 

        

14 Impostos e contribuições a pagar 
 
  30/06/2016   31/12/2015
       
Imposto de renda  36   55
Contribuição Social  20   45
       
Total  56   100

 

  



 
Omint Seguros S.A. 

Demonstrações financeiras intermediárias  
em 30 de junho de 2016 

22 

15 Operações com resseguradores 
 
  30/06/2016   31/12/2015
       
Riscos emitidos  117   -
RVNE 14   11
Resseguro a liquidar 64   -
       
Total  195   11

 

16 Depósito de terceiros 
 
   30/06/2016   31/12/2015

Cobrança antecipada de prêmios  
 

  -      19 
Prêmios e emolumentos recebidos     30      - 

Total   
 

 30     19 

 
A idade do saldo dos depósitos de terceiros corresponde a 30 dias. 
 

17 Provisões técnicas 
 

a. Composição 
 
  30/06/2016 

  
Bruto de 

resseguro

 
Parcela  

ressegurada 
Liquido de 

resseguro
      
PPNG 1.994 41 1.953
Sinistros a Liquidar Administrativo 250 - 250
Sinistros a Liquidar Administrativo (DPVAT) 2.157 - 2.157
Sinistros a Liquidar Judicial (DPVAT) 14.629 - 14.629
IBNR 956 62 894
IBNR (DPVAT) 35.495 - 35.495
Outras Provisões (DPVAT) 473 - 473
Total 55.954 103 55.851

 
  31/12/2015 

  
 Bruto de 
resseguro 

 
 Parcela 

ressegurada  
 Liquido de 

resseguro 
      
Provisão Complementar Cobertura 67 42 25
IBNR 36 21 15
      
Total 103 63 40
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b. Abertura por ramo 
 

  
Provisões técnicas brutas 

 de resseguro 
Provisões técnicas líquidas 

de resseguro 

 Composição  2016 2015 2016   2015

Pessoas 3.200 103 3.097   40
Danos 52.754 - 52.754   -

Total 55.954 103 55.851   40

 
c. Movimentação das provisões técnicas 

 

 
d. Cobertura das provisões técnicas 

 
  30/06/2016 31/12/2015
     
     
Provisões Técnicas 55.954 103
     
Direito Creditório (813) -
Custo de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG (102) -
Ativos de resseguros redutores de:    
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (62) (21)
Provisão complementar de cobertura - (42)
Provisões do Consórcio DPVAT (52.754) -
     
Total a ser coberto 2.223 40
     
Aplicações financeiras vinculadas 2.814 104
     
Suficiência 591 64

 

18 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 23.000.000 (vinte e três 
milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 23.000, que apresentou a seguinte 
movimentação no exercício: 
 

  
Quantidade 

de ações   
Capital 

social 
       
Capital integralizado 23.000.000   23.000
       
Posição em 30 de junho de 2016 23.000.000   23.000

  
Saldo em 

31/12/2015 Constituições Reversões  DPVAT   
Saldo em 

30/06/2016
           
Provisões de Prêmios Não Ganhos - 1.994 -  -   1.994
Provisão de Sinistros a Liquidar - 250 -  16.786   17.036
Provisão Complementar de Cobertura 67 - (67)  -   -
IBNR 36 955 (36)  35.496   36.451
Outras Provisões - - -  473   473
           

Total 103 3.199 (103)  52.755   55.954
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b. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 
Nos termos da Resolução CNSP nº 321/2015, as sociedades deverão apresentar patrimônio 
líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR) e liquidez em 
relação ao Capital de Risco.  
 
CMR é equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco. A Companhia está 
apurando o capital de risco com base nos riscos de subscrição, crédito e operacional, como 
demonstrado abaixo: 
 
  2016

Patrimônio líquido 
 

25.062
   
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 25.062
   
Capital base (I)  15.000
   
Capital de risco (II)  1.026

Capital de risco de subscrição  
 

723
Capital de risco de crédito  102
Capital de risco operacional  247
Efeito em função da correlação entre os riscos de crédito e subscrição (46)

   
Capital mínimo requerido (CMR) equivalente ao maior valor entre (I) e (II) 15.000
   
Suficiência (PLA - CMR) 10.062

 
A Resolução CNSP nº 321/15 determina que as sociedades seguradoras apresentem liquidez em 
relação ao Capital de Risco superior a 20%. Em 30 de junho de 2016, a Seguradora apresenta 
liquidez em relação ao CR de 57,6%, equivalente a R$ 591. 
 

c. Reserva legal 
Constituída na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para 
compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. 
 

d. Dividendos 
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 1% sobre o lucro líquido ajustado de 
acordo com o Estatuto Social. 
 

19 Ramos de atuação 
 

 

  30/06/2016 
             
        Índices - % 

Ramos 
Prêmios 
Ganhos  

Sinistros 
Ocorridos  

Custos de 
aquisição  Sinistralidade   Comercialização

             
DPVAT 20.502  (17.705)  (291)  86   1
Viagem Coletivo 765  (610)  -  80   -
Acidentes Pessoais 32  (16)  (1)  50   3
             
Vida em Grupo 182  (646)  (4)  355   2
Viagem Individual 1.851  (560)  (929)  30   50 
             
Total 23.332  (19.537)  (1.225)  84   5
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20 Detalhamento das contas de resultado 
 
  30/06/2016   30/06/2015
       
a. Prêmios Ganhos 23.332    -
       

Prêmios emitidos - diretos 4.484    -
Prêmios emitidos - DPVAT 20.801    -
Prêmios de riscos vigentes não emitidos - (RVNE) 273    -
Variação das Provisões Técnicas (2.226)     -

 
  30/06/2016   30/06/2015
       
b. Sinistros ocorridos  (19.537)    - 
       

Sinistros diretos   (884)    - 
Sinistros de consórcios e fundos   (5.898)    - 
Despesas com sinistros - diretos   (28)    - 
Despesas com sinistros - consórcios e fundos   (2.624)    - 
Sinistros ocorridos e não avisados (IBNR)   (920)    - 
Sinistros ocorridos e não avisados - consórcios e fundos (IBNR)   (9.183)    - 

 
  30/06/2016   30/06/2015
       
c. Custo de aquisição   (1.225)    - 
       

 Comissão sobre prêmios emitidos - diretos   (56)    - 
 Comissão sobre prêmios emitidos - consórcios e fundos   (291)    - 
 Comissão de agenciamento   (3)    - 
 Outros custos de aquisição - representantes   (1.961)    - 
 Comissão riscos vigentes e não emitidos - (RVNE)   (3)    - 
 Variação do custo de aquisição diferido   1.018     - 
 Variação do custo de aquisição diferido - (RVNE)   71     - 

 
  30/06/2016   30/06/2015
       
d. Outras Receitas e despesas operacionais   (408)    
       

 Outras receitas e despesas c/ operações de seguros   (80)    - 
 Operações com DPVAT   (328)    - 

 
e. Resultado de resseguro   176     
       

 Receita de resseguro   411     - 

 Recuperação de indenização 
 

  370     - 
 Variação da provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados   41     - 
       
 Despesa de resseguro   (235)   - 
 Prêmios de resseguros cedidos   (231)    - 
 Prêmio de resseguro risco vigentes e não emitidos (RVNE)   (3)    - 
 Provisão de Prêmios não ganhos - PPNG - ED   41     - 
 Variação da despesa de resseguros - (PCC)   (42)    - 
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h. Resultado financeiro   1.769     1.394 
       

Receita Financeira   4.969     1.394 

Títulos de renda fixa - privados 
 

  1.592     1.394 
Títulos de renda fixa - públicos   62      - 
Receitas com operações de seguros e resseguros    2      - 
Receitas com créditos tributários    8      - 
Outras receitas financeiras    4      - 
Títulos de renda fixa - DPVAT   3.301      - 
       
Despesa Financeira  (3.200)    - 

Títulos de renda fixa - públicos 
 

  (10)     - 
Despesas com operações de seguros - DPVAT   (3.178)     - 
Outras despesas financeiras   (12)     - 

 

21 Imposto de renda e contribuição social 
O resultado fiscal foi apurado como se segue: 
 

 

  

  30/06/2016   30/06/2015
       
f . Despesas administrativas  (3.064)   (2) 
       

Despesas com pessoal próprio   (997)    - 
Despesas com serviços de terceiros   (731)    - 
Despesas com localização e funcionamento   (45)    - 
Despesas com publicidade e propaganda   (487)    - 
Despesas com publicações   (87)    - 
Despesas com donativos e contribuições   (11)    - 
Outras despesas administrativas -    (2) 
Despesas com convênio DPVAT   (706)    - 

  30/06/2016   30/06/2015
       
g. Despesas com tributos   (917)    - 
       

Impostos federais   (35)    - 
COFINS   (734)    - 
PIS   (119)    - 
Taxa de fiscalização   (29)    - 

  Imposto de renda  Contribuição Social 

  30/06/2016 30/06/2015  30/06/2016 30/06/2015
        
Resultado antes dos impostos 126 1.392  126 1.392
Adições 144 -  144 -
Exclusões - -  - -
Resultado Fiscal do Exercício 270 1.392  270 1.392
Tributo calculado pela alíquota oficial 55 336  54 209
Alíquota efetiva 20% 24%  20% 15%
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22 Partes relacionadas 
Os contratos de seguro de vida em grupo dos funcionários do Grupo Omint foram contratados 
com a própria Seguradora e totalizam a seguinte movimentação no semestre: 
 
  Omint Saúde
   
   
Passivo Circulante  
   
Débitos de operações com seguros e resseguros 128

Comissões a pagar 128
   
   
   
Resultado 25

   
Prêmios emitidos 616
Sinistro avisados (591)

 
Em 30 de junho de 2016, não há valores referente a remuneração da Administração, pois a 
Seguradora está em fase de estruturação de sua governança. 
 

23 Gerenciamento de risco 
 
Gestão de riscos 
A Omint Seguros S.A. está exposta aos riscos de seguros/subscrição, crédito, liquidez, mercado 
e operacional, provenientes de suas operações e que podem afetar os objetivos estratégicos e 
financeiros da companhia. O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, 
utilizando-o com o objetivo de adicionar valor ao negócio, ä medida que proporciona suporte as 
áreas de negócios no planejamento de suas atividades. 
 
Risco de crédito  
O risco de crédito consiste no risco de uma contraparte causar perda financeira ao não liquidar 
uma obrigação, e decorre principalmente de aplicações financeiras e créditos de operações com 
seguradoras e resseguradoras. A Omint Seguros conta com um comitê de Risco de Crédito na 
qual concentra a governança de modo a garantir a visão completa do ciclo de crédito. Para 
assegurar a independência necessária para a sua atuação, este comitê conta com a participação 
de diretores e gerentes executivos das áreas relacionadas.  
 
No que tange as aplicações em títulos e valores mobiliários, a Administração avalia o risco de 
crédito como baixo, visto que a maior parte do total da carteira de Investimentos estão 
concentradas em títulos de renda fixa públicos e, em bancos de primeira linha, classificadas 
segundo modelo de classificação de risco tais como, Fitch Ratings, Standard & Poors e Moody’s 
 

Risco de subscrição 
A estratégia de subscrição objetiva a emissão do maior número possível de apólices, mantendo 
o índice de riscos da Seguradora em uma faixa aceitável para propiciar lucro e sua solvência, 
garantindo a qualidade dos serviços aos Clientes e aos Franqueados, a nível nacional, conforme 
as normas técnicas da Omint, e os parâmetros e prazos legais estabelecidos pelos órgãos 
reguladores do mercado segurador. 
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A política de aceitação de riscos abrange os riscos de mortalidade e morbidade apresentados 
pelos segurados potenciais visando atribuir a estes as categorias apropriadas do risco de acordo 
com as normas e diretrizes da Seguradora, sob a ótica da Medicina do Seguro e da Subscrição 
de Riscos, determinando o valor correto dos prêmios para cada segurado ou a não aceitação 
dessas propostas. 
 
Para mitigar o risco de a Seguradora ser envolvida em situações relacionadas à prática do crime 
de lavagem de dinheiro e fraude e outros ilícitos semelhantes, esta faz uma análise de risco 
prévio (Underwriting), com base nas informações indicadas nas Propostas de Contratação 
apresentadas pelos corretores. 
 
Estratégia de resseguro  
A estratégia de resseguro da Seguradora tem como principal finalidade a pulverização dos riscos 
através da cessão ou transferência aos resseguradores da parte do capital segurado que exceda 
ao limite de retenção da Seguradora ou que representa o percentual de quota parte ressegurada. 
 
Os contratos de resseguro englobam os seguintes riscos: morte, morte acidental, invalidez 
permanente e total por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez 
funcional permanente por doença. Tais contratos apresentam cláusulas que fazem com que o 
ressegurador nos acompanhe nos principais riscos e coberturas garantidas nos produtos da 
Omint Seguros. No caso de riscos de catástrofes, a Seguradora possui outro acordo de resseguro 
vigente para cobertura da carteira de Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e Viagem.  
 
Risco de liquidez  
O risco de liquidez consiste na probabilidade da instituição não possuir recursos financeiros 
suficientes para honrar seus compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e 
recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. A Omint possui estrutura específica para monitoramento e controle dos riscos de 
liquidez, realizados pela gerência de Liquidez e Fluxo de Caixa, parte integrante da área de 
Riscos e Investimento. O objetivo geral do gerenciamento deste risco é acompanhar a 
necessidade de liquidez frente ao vencimento projetado dos compromissos, evitando 
descasamentos e, ao mesmo tempo, otimizando a rentabilidade dos ativos. São realizados 
comitês para a gestão de ativos e passivos, com periodicidade no mínimo semestral tendo como 
objetivo definir as estratégias de liquidez a serem seguidas em um horizonte de dois anos. O 
caixa é monitorado diariamente, com reportes aos gestores e diretores responsáveis.  
 
Risco de mercado 
O risco de mercado é representado pela possibilidade de perda financeira por oscilação de 
preços e taxas de juros dos instrumentos financeiros, uma vez que em suas carteiras ativas e 
passivas, podem apresentar descasamentos de prazos e indexadores. Este risco é identificado, 
mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites monitorados. 
 
As principais ferramentas de controle de riscos de mercado, sobre as quais são aplicados limites 
operacionais, são a análise de sensibilidade e valor em risco, em adição, faz-se simulações e 
projeções de fluxos futuros para avaliação da mudança relativa a exposição ao risco. 
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Risco operacional 
A Seguradora opera predominantemente com seguro de pessoas. O monitoramento da carteira é 
realizado considerando as seguintes ferramentas: (i) análises de sensibilidade; (ii) análise de 
subscrição; (iii) acompanhamento de sinistralidade; (iv) monitoramento de lucratividade; (v) 
casamento de ativos e passivos. 
 

O seguro de vida é de natureza de longo prazo, e por este motivo, são utilizadas diversas 
premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, tais como: premissas sobre 
retornos de investimento, despesas, taxas de mortalidade e persistência em relação às políticas 
vigentes para cada unidade de negócios. As estimativas são baseadas na experiência histórica de 
mercado e nas expectativas atuariais.  
 

Casamento de ativos e passivos (ALM) 
Um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos é o encontro dos fluxos de caixa dos 
ativos e passivos. Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com uma abordagem 
de balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O 
principal objetivo do processo de investimento é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, 
alinhando os investimentos aos fluxos de caixa dos passivos. 
 

Para tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, 
prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e 
risco de crédito.  
 

As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de 
indenizações e benefícios são periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente 
subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento de ativos e 
passivos. O casamento de ativos e passivos é monitorado pelo Comitê de Investimentos, que 
aprova periodicamente as metas, limites e condições de investimentos.  
 

Sistema de controles internos 
O gerenciamento do ambiente de Controles Internos tem como premissas que os riscos 
associados ao não cumprimento das metas e objetivos da Companhia devem ser identificados e 
avaliados, considerando a probabilidade de ocorrerem e os impactos sobre os negócios, 
inclusive, sobre a imagem da empresa, caso se materializassem. 
 

A cultura de controles internos é disseminada ao grupo Omint, ressaltando a importância de 
mitigação dos riscos de acordo com a complexidade do negócio, onde métodos e controles 
adequados foram definidos para assegurar o cumprimento das leis, normas, regulamentos e 
aderência às políticas e procedimentos internos.  
 

Compliance 
A política de compliance da omint seguros tem por finalidade estabelecer as diretrizes de acordo 
com as políticas aplicáveis, legislação brasileira e regulamentações emanadas pelo CNSP e 
SUSEP. É de responsabilidade do Compliance acompanhar e divulgar, às áreas responsáveis, as 
atualizações ocorridas na legislação, nas políticas, normas e procedimentos, visando manter a 
Companhia em conformidade com a lei e os colaboradores alinhados às diretrizes e processos da 
Companhia.  
 

A área de Compliance irá acompanhar e prover suporte para as auditorias realizadas pela 
SUSEP.  
 
Tecnologia da Informação 
No primeiro semestre 2016 entrou em operação a Seguradora dentro da plataforma de sistemas 
OMINT aproveitando a sinergia com sistemas atuais como os WebSites e o ERP Financeiro e 
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implementado novos sistemas que darão suporte à operaçãoa do Grupo como CRM, app mobile 
entre outros. O Grupo Omint entende que a informação e os equipamentos de Tecnologia 
Informática utilizados para seu tratamento são recursos estratégicos e considera a Segurança da 
Informação como parte integrante de suas práticas empresariais, convencido de que estas 
medidas darão um valor intrínseco à empresa, incrementado sua credibilidade, sua reputação e 
cumprindo com seu dever de salvaguardar o investimento de seus acionistas principais. 
 

Plano de continuidade de negócios (PCN) 
O Grupo OMINT desenvolveu um Plano de Continuidade de Negócios com a finalidade de 
garantir que os serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a 
ocorrência de um desastre e até o retorno à situação normal de funcionamento da empresa 
dentro do contexto do negócio, atualmente encontra-se documentado, publicado e em fase de 
implantação. 
 

24 Novas normas e interpretações ainda não adotadas 
 

IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): 
A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros, um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da 
redução ao valor recuperável de ativos financeiros e novos requisitos sobre a contabilização de 
hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento 
de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 
1º de janeiro de 2018. A Companhia está avaliando os efeitos que a IFRS 9 vai ter nas 
demonstrações financeiras e nas suas divulgações.  
 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com 
Clientes) 
A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a contraprestação 
que ela espera receber em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai 
substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe 
atualmente nas IFRS e nos princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos 
da América (“U.S. GAAP”) quando for adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após 1º 
de janeiro de 2018. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando uma 
abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando os efeitos que a IFRS 15 vai ter 
nas demonstrações financeiras e nas suas divulgações. 
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