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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Senhores acionistas e demais interessados, 

 

Apresentamos o Relatório de Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras da 

Porto Seguro Vida e Previdência S.A., com o parecer dos auditores independentes, referentes aos 

semestres findos em 30 de junho de 2016 e de 2015. 

 

Nosso Desempenho 

 

• Rendas de contribuições e prêmios  

As receitas com rendas de contribuições e prêmios totalizaram no primeiro semestre de 2016 R$ 193,4 

milhões, com aumento de R$ 30,7 milhões ou 18,9% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. 

 

• Provisões técnicas – seguros e previdência complementar 

 
As provisões técnicas totalizaram em junho de 2016 R$ 3.524,4 milhões, crescimento de 8,8% em 

relação a dezembro de 2015. 

 

• Despesas administrativas e com tributos 

 
As despesas administrativas e com tributos totalizaram no primeiro semestre de 2016 R$ 18,8 milhões, 

com aumento de R$ 0,7 milhão ou 3,7% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.  

 

• Resultado financeiro 

 

As receitas financeiras totalizaram no primeiro semestre de 2016 R$ 292,2 milhões, com aumento de 

65,6% em relação ao primeiro semestre do ano anterior devido ao aumento nas receitas de aplicações 

de previdência, que totalizaram no primeiro semestre de 2016 R$ 289,1 milhões (aumento de 65,4% 

em relação ao primeiro semestre do ano anterior, que decorre do aumento da taxa efetiva para 10,50% 

no primeiro semestre de 2016 em relação aos 7,03% do primeiro semestre do ano anterior).  

 

As receitas financeiras com aplicações em fundos especialmente constituídos – PGBL totalizaram no 

primeiro semestre de 2016 R$ 200,2 milhões e R$ 119,6 milhões no primeiro semestre do ano anterior.  

As despesas financeiras totalizaram no primeiro semestre de 2016 R$ 254,3 milhões, com aumento de 

62,0% em relação aos R$ 157,0 milhões do primeiro semestre do ano anterior.  
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• Lucro líquido e por ação 

O lucro líquido totalizou no primeiro semestre de 2016 R$ 30,4 milhões, registrando um aumento de 

R$ 17,8 milhões em relação ao primeiro semestre de 2015. O lucro por ação foi de R$ 6,94 em 2016 e 

R$ 2,86 em 2015. 

Distribuição de Dividendos 

 

De acordo com o estatuto são assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25%, 

calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são determinados por ocasião do encerramento do 

exercício. 

 

Responsabilidade Social e Ambiental 

 

Ao longo dos últimos anos, as iniciativas socioambientais do grupo Porto Seguro têm crescido de forma 

consistente, um exemplo disso foi a inclusão deste posicionamento na missão da empresa. Essa 

conquista e visibilidade fizeram com que funcionários e demais públicos da Porto Seguro passassem a 

olhar as atividades e o próprio negócio com o viés da sustentabilidade. Seguindo esse novo modelo de 

atuação, a sustentabilidade tornou-se integrada e sistêmica, voltada a cada um dos inúmeros produtos 

e serviços, potencializando assim, a leveza e a gentileza com que a empresa busca atender seus 

públicos de interesse. 

 

A descrição completa dos projetos sócio culturais e ambientais do grupo Porto Seguro está 

apresentada nas Demonstrações Financeiras anuais consolidadas da Porto Seguro S.A., divulgadas no 

site da Companhia (www.portoseguro.com.br/ri) e na edição de 26 de fevereiro de 2016 do jornal O 

Estado de São Paulo. 

 

Perspectivas 

 

O primeiro semestre de 2016 no Brasil foi marcado pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff e 

pela assunção à presidência do então vice-presidente Michel Temer, que manifestou compromisso 

com a adoção de medidas de ajuste fiscal e, adicionalmente, montou uma equipe econômica de grande 

reputação, o que ajudou a reduzir significativamente a percepção de risco país. 

 

Essa melhora permitiu uma expressiva valorização da taxa de câmbio ao longo do semestre, o que 

juntamente com a credibilidade da nova equipe à frente do Banco Central, produziu uma importante 

redução das expectativas de inflação para os próximos anos. A inflação corrente, por sua vez, registrou 

gradual, mas contínuo processo de desaceleração no período. 

 

Esse ambiente de maior otimismo se traduziu também em índices maiores de confiança de 

consumidores e empresários de vários segmentos. A despeito dessa inegável melhora das 

expectativas, uma recuperação mais significativa da atividade doméstica não deverá ser observada 

num futuro próximo.   
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

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

(em milhares de reais)

Ativo
 Nota 

explicativa 

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015
Passivo e patrimônio líquido

 Nota 

explicativa 

Junho 

de 2016

Dezembro

de 2015

Circulante 3.567.913              3.252.362              Circulante 545.218                 657.513                 

Disponível 743                         1.556                      Contas a pagar 24.696                   17.968                   

  Caixa e bancos 743                         1.556                        Obrigações a pagar 5.426                      8.563                      

Equivalentes de caixa 6 64.041                   276.233                   Impostos e encargos sociais a recolher 4.408                      3.850                      

Aplicações 7.1.1 3.482.207              2.954.778                Encargos trabalhistas 400                         445                         

Créditos das operações com seguros e resseguros 2.568                      2.697                        Impostos e contribuições 14.015                   4.714                      

  Prêmios a receber 2.144                      2.350                       Outras contas a pagar 447                         396                         

  Operações com resseguradoras 424                         347                         Débitos de operações com seguros e resseguros 1.988                      253                         

Créditos das operações com previdência complementar 2.896                      3.008                        Operações com resseguradoras 1.075                      238                         

  Valores a receber 2.896                      3.008                        Corretores de seguros e resseguros 744                         -                          

Outros créditos operacionais 1.208                      1.433                        Outros débitos operacionais 169                         15                           

Ativos de resseguro - provisões técnicas 515                         17                           Depósitos de terceiros 10 973                         2.083                      

Títulos e créditos a receber 3.129                      3.557                      Provisões técnicas - seguros 11 267.094                 268.834                 

  Títulos e créditos a receber 2.781                      2.539                        Danos 69.310                   53.845                   

  Créditos tributários e previdenciários 348                         997                           Pessoas 98                           93                           

  Outros  créditos -                          21                             Vida individual 24.141                   19.359                   

Despesas antecipadas 338                         9                               Vida com cobertura por sobrevivência 173.545                 195.537                 

Custos de aquisição diferidos 8 10.268                   9.074                      Provisões técnicas - previdência  complementar 12 250.467                 368.375                 

  Seguros 6.129                      5.001                        Planos não bloqueados 81.601                   110.464                 

  Previdência 4.139                      4.073                        PGBL/PRGP 168.866                 257.911                 

Não circulante 153.207                 142.587                 Não circulante 3.018.711              2.614.047              

Realizável a longo prazo 138.305                 127.513                 Contas a pagar 4.958                      4.330                      

Aplicações 7.1.2 122.543                 110.536                   Obrigações a pagar 123                         110                         

Títulos e créditos a receber 12.224                   14.014                     Tributos diferidos 4.835                      4.220                      

  Créditos tributários e previdenciários 2.182                      4.318                      Provisões técnicas - seguros 11 1.098.010              930.817                 

  Depósitos judiciais e fiscais 9.991                      9.634                        Vida individual 23.439                   28.387                   

  Outros créditos operacionais 51                           62                             Vida com cobertura por sobrevivência 1.074.571              902.430                 

Custos de aquisição diferidos 8 3.538                      2.963                      Provisões técnicas - previdência  complementar 12 1.908.855              1.670.598              

  Seguros 1.867                      1.353                        Planos não bloqueados 575.384                 512.284                 

  Previdência 1.671                      1.610                        PGBL/PRGP 1.333.471              1.158.314              

Imobilizado 9 14.902                   15.074                   Outros débitos 6.888                      8.302                      

  Imóveis de uso próprio 14.902                   15.074                     Provisões judiciais 6.888                      8.302                      

Patrimônio líquido 14 157.191                 123.389                 

Capital social 99.578                   100.100                 

Redução de capital (em aprovação) -                          (522)                        

Reservas de reavaliação 5.578                      5.219                      

Reservas de lucros 20.225                   20.225                   

Ajuste de avaliação patrimonial 1.331                      (1.633)                    

Lucros acumulados 30.479                   -                          

Total do ativo 3.721.120              3.394.949              Total do passivo e patrimônio líquido 3.721.120              3.394.949              

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

Demonstrações dos resultados para os semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por ação)

 Nota 

explicativa 

Junho          

de 2016

Junho          

de 2015

Rendas de contribuições e prêmios 15 193.365        162.693        

Constituição da provisão de benefícios a conceder (189.291)       (159.854)       

Receitas de contribuições e prêmios de VGBL 4.074            2.839            

Rendas com taxas de gestão e outras taxas 12.773          10.827          

Variação de outras provisões técnicas 15.384          2.127            

Benefícios retidos (10.067)         (9.120)           

Custos de aquisição (2.815)           (2.807)           

Prêmios emitidos 32.612          32.855          

Contribuições para cobertura de riscos 8.688            8.928            

Variações das provisões técnicas de prêmios 2.005            514                

Prêmios ganhos 16 43.305          42.297          

Renda com taxa de emissão de apólices 1.633            1.725            

Sinistros ocorridos 17 (23.536)         (25.851)         

Custos de aquisição (4.246)           (3.493)           

Outras receitas e despesas operacionais (3.228)           (3.301)           

Resultado com operações de resseguro (99)                 60                  

  Receita com resseguro 461                321                

  Despesas com resseguro (560)              (261)              

Despesas administrativas 18 (15.045)         (15.571)         

Despesas com tributos (3.744)           (2.543)           

Resultado financeiro 19 37.977          19.385          

Resultado patrimonial 2.418            2.308            

Resultado operacional 54.784          18.882          

Ganhos ou perdas com ativos não correntes 1                    -                 

Resultado antes dos impostos e participações 54.785          18.882          

Imposto de renda 20 (13.537)         (4.354)           

Contribuição social 20 (10.545)         (2.972)           

Participações sobre o lucro (297)              1.017            

Lucro líquido do semestre 30.406          12.573          

Quantidade de ações (mil) 4.379            4.397            

Lucro líquido por ação - R$ 6,94               2,86               

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes para os semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(em milhares de reais)

Junho

de 2016

Junho

de 2015

Lucro líquido do semestre 30.406          12.573          

Outros resultados abrangentes 2.964             (945)               

Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado do 

semestre:

Ajustes de títulos e valores mobiliários 5.395             (1.575)           

  Efeitos tributários (2.430)           630                

Outros ajustes de avaliação patrimonial (2)                   -                 

  Efeitos tributários 1                     -                 

Total dos resultados abrangentes para o semestre, líquido de efeitos 

tributários 33.370          11.628          

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(em milhares de reais)

Redução de 

Nota 

explicativa

capital (em 

aprovação) Total

Saldo final em 31 de dezembro de 2014 100.100                -                             5.816                     12.465                   846                        -                             119.227                

Pagamento dividendos adicionais - exercícios anteriores (R$ 1,03 por 

ação)
-                              -                              -                              (4.547)                    -                              -                              (4.547)                   

Ajustes de avaliação patrimonial -                              -                              -                              -                              (945)                       -                              (945)                       

Reserva de reavaliação

  Realização -                              -                              (73)                         -                              -                              73                          -                             

Lucro líquido do semestre -                              -                              -                              -                              -                              12.573                   12.573                   

Saldo final em 30 de junho de 2015 100.100                -                             5.743                     7.918                     (99)                         12.646                   126.308                

Saldo final em 31 de dezembro de 2015 100.100                (522)                       5.219                     20.225                   (1.633)                   -                             123.389                

Redução de capital:

  Portaria SUSEP/DIORG nº 13 14 a (522)                       522                        -                              -                              -                              -                              -                             

Ajustes de avaliação patrimonial 14 b -                              -                              -                              -                              2.964                     -                              2.964                     

Reserva de reavaliação

  Realização -                              -                              (73)                         -                              -                              73                          -                             

  Majoração alíquota CSLL -                              -                              432                        -                              -                              -                              432                        

Lucro líquido do semestre -                              -                              -                              -                              -                              30.406                   30.406                   

Saldo final em 30 de junho de 2016 99.578                   -                             5.578                     20.225                   1.331                     30.479                   157.191                

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ajustes de 

avaliação 

patrimonial

Capital 

social

Reservas de 

reavaliação

Reservas de 

lucros

Lucros   

acumulados
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(em milhares de reais)

Junho

de 2016

Junho

de 2015

Atividades operacionais

Lucro líquido do semestre 30.406          12.573          

Ajustes para:

Depreciações 172                172                

Variação nas contas patrimoniais:

  Ativos financeiros (539.436)       (488.553)       

  Créditos das operações com seguros e resseguros 129                (3.606)           

  Créditos das operações com previdência complementar 112                -                 

  Ativos de resseguro - provisões técnicas (498)               13                  

  Créditos fiscais e previdenciários 3.302             3.555             

  Ativo fiscal diferido (517)               419                

  Depósitos judiciais e fiscais (357)               409                

  Despesas antecipadas (329)               -                 

  Custos de aquisição diferidos (1.769)           (328)               

  Outros ativos 15                  7.402             

  Impostos e contribuições 20.225          7.343             

  Outras contas a pagar 1.890             (1.698)           

  Débitos de operações com seguros e resseguros 1.735             (822)               

  Depósitos de terceiros (1.110)           (14.023)         

  Provisões técnicas - seguros e resseguros 165.453        133.590        

  Provisões técnicas - previdência complementar 120.349        167.427        

  Provisões judiciais (1.414)           (1.084)           

  Outros passivos 3.396             -                 

Caixa consumido pelas operações

  Imposto sobre o lucro pago (10.924)         (5.302)           

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (209.170)       (182.513)       

Atividades de financiamento

Dividendos pagos (3.835)           (6.099)           

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (3.835)           (6.099)           

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (213.005)       (188.612)       

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 277.789        335.038        

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 64.784          146.426        
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 
Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias 
em 30 de junho de 2016  
(em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) 

 
1. Contexto operacional  
 

A Porto Seguro Vida e Previdência S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, 

constituída em 23 de dezembro de 1986 e localizada na Av. Rio Branco, 1.489 em São Paulo (SP) - 

Brasil. Tem por objeto social a exploração das operações de seguro dos ramos de pessoas, vida 

individual, vida com cobertura de sobrevivência, bem como a instituição e exploração de planos de 

previdência privada nas modalidades de pecúlio e renda em todo território nacional, conforme 

legislação vigente. A Companhia é uma controlada direta da empresa Porto Seguro Cia de Seguros e 

indireta da Porto Seguro S.A. a qual possui ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, 

sob a sigla PSSA3. 

 

2. Resumo das principais políticas contábeis  
 

As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 

intermediárias estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para 

todos os períodos comparativos apresentados. Não houve em 2016 alterações nas políticas contábeis 

relevantes. 

 

2.1 Base de preparação 
 

A elaboração das demonstrações financeiras intermediárias requer que a Administração use 

julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos 

significativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, entre outros, a determinação: (i) do 

valor justo de ativos financeiros, (ii) das provisões técnicas, (iii) da realização do imposto de renda e 

contribuição social diferidos e (iv) das provisões para processos judiciais. A liquidação das transações 

que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados em razão 

de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 

 

A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (Vide nota explicativa nº 3). As 

demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas segundo a premissa de continuação dos 

negócios em curso normal. 

 

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em 

22 de agosto de 2016.  

 

2.1.1 Demonstrações financeiras intermediárias 

 
As demonstrações financeiras intermediárias da Companhia foram preparadas conforme as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 

observância às disposições da Lei das Sociedades Anônimas e normas expedidas pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), segundo 

critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 517/15 e alterações. 
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 

Essas informações semestrais são apresentadas sem a repetição de determinadas notas explicativas 

previamente divulgadas, mas com a indicação – caso ocorram – das alterações ocorridas no período 

e, portanto, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da Companhia do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2015, disponíveis no “site” da Companhia 

(www.portoseguro.com.br/ri) e da SUSEP (www.susep.gov.br). 

 

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais (R$), que é sua moeda 

funcional e de apresentação. Para determinação da moeda funcional é observada a moeda do 

principal ambiente econômico em que a Companhia opera. 

 
2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 

vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 

 

2.4 Ativos financeiros 
 

(a) Mensuração e classificação 

 

A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos financeiros no seu 

reconhecimento inicial. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 

adquiridos/constituídos, os quais são classificados nas seguintes categorias:  

 

(i) Mensurados pelo valor justo por meio do resultado - Títulos para negociação 

 

São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja finalidade e estratégia de investimento 

são manter negociações ativas e frequentes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações do 

valor justo são registrados imediatamente e apresentados na demonstração do resultado em 

“Resultado financeiro” no exercício em que ocorrem.  

 

(ii) Títulos disponíveis para venda 

 

São instrumentos financeiros não derivativos reconhecidos pelo seu valor justo. Os juros destes 

títulos, calculados com o uso do método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração 

do resultado em “Resultado financeiro”. A variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizadas) 

é lançada contra o patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”, sendo realizada 

contra o resultado por ocasião da sua efetiva liquidação ou por perda considerada permanente 

(“impairment”). 

 

(b) Determinação de valor justo de ativos financeiros 

 

Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base em preços de 

negociação. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia 
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 

estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de 

operações recentes contratadas com terceiros e a referência a outros instrumentos que são 

substancialmente similares, fazendo o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e o 

mínimo possível de informações geradas pela Administração. O valor justo dos ativos classificados 

como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis para venda” baseia-se na seguinte hierarquia: 

 

• Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para ativos idênticos.  

• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou outra 

metodologia para precificação do ativo com base em dados observáveis em mercado aberto. 

• Nível 3: ativo que não seja precificado com base em dados observáveis do mercado e a 

Companhia utiliza premissas internas para a determinação de seu valor justo. 

 
O valor de mercado dos títulos públicos é embasado no preço unitário de mercado informado pela 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). As cotas de 

fundos de investimentos são valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo administrador do 

fundo. Os títulos privados são valorizados a mercado por meio da mesma metodologia de 

precificação adotada pelo administrador dos fundos de investimentos. 

 

2.5 Análise de recuperação de ativos (“impairment”) 

 
2.5.1 Títulos disponíveis para a venda  

 

A cada data de balanço é avaliado se há evidência objetiva de que um ativo classificado como 

disponível para a venda está individualmente deteriorado. Caso tal evidência exista, a perda 

acumulada (a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado atual do ativo, menos 

quaisquer perdas por “impairment” registradas previamente) é removida do patrimônio líquido e 

reconhecida imediatamente no resultado. Perdas por “impairment” em instrumentos de capital que 

são registradas no resultado do exercício não são revertidas em exercícios subsequentes. 

 
2.6 Custo de aquisição diferido (DAC) 
 

As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos de angariação são diferidos e amortizados 

de acordo com o prazo de vigência das apólices, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8. Os 

custos indiretos de comercialização não são diferidos. 

 

2.7 Ativos não financeiros 
 

Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização, tais como intangíveis com vida útil definida 

e imobilizados são revisados para a verificação de “impairment” sempre que eventos ou mudanças 

nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda é 

reconhecida no valor pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o 

valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.  

 

Para fins de avaliação do “impairment” os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 

existam fluxos de caixa identificáveis separadamente, chamadas de Unidades Geradoras de Caixa 
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(UGCs). As UGCs são determinadas e agrupadas pela Administração com base na distribuição 

geográfica dos seus negócios e com base nos serviços e produtos oferecidos, nos quais são 

identificados fluxos de caixa específicos. Os ativos não financeiros que tenham sofrido “impairment” 

são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do “impairment”. 

 

2.8 Contratos de seguro e contratos de investimento - classificação 
 

A Companhia emite contratos de seguros de vida e produtos de acumulação (previdência 

complementar) que transferem riscos significativos de seguros, financeiros ou ambos. Entende-se 

como risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios significativos aos 

segurados na ocorrência de um evento de seguro com substância comercial. Os contratos de 

resseguro também são classificados segundo os princípios de transferência de risco de seguro.  

 

2.9 Passivos de contratos de seguros e previdência complementar 
 

2.9.1 Avaliação de passivos originados de contratos de seguro  
 

Utiliza-se as diretrizes da CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro e aplica-se as regras de 

procedimentos mínimos para avaliação de contratos de seguro, como: teste de adequação de 

passivos - TAP; avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação dos contratos; entre outras 

políticas aplicáveis. 

 

Não é aplicado os princípios de “Shadow Accounting” (contabilidade reflexa), já que a Companhia 

não dispõe de contratos cuja avaliação dos passivos ou benefícios aos segurados seja impactada por 

ganhos ou perdas não realizados de títulos classificados como disponíveis para a venda.  

 

As provisões técnicas são constituídas de acordo com as diretrizes do CNSP e da SUSEP, cujos 

critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTAs) e estão 

descritos resumidamente a seguir: 

 

(a) A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC) e Provisão Matemática de 

Benefícios Concedidos (PMBC) representam o valor das obrigações assumidas com os 

participantes dos planos de previdência complementar das modalidades de renda e pecúlio, 

estruturados nos regimes financeiros de capitalização e de capitais de cobertura, bem como do 

seguro do ramo de vida com cobertura de sobrevivência.  

 

(b) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia para os planos 

estruturados no regime financeiro de repartição simples e repartição de capitais de cobertura 

(pecúlios e pensões), com base nas contribuições recebidas no mês; tem por objetivo 

provisionar a parcela da contribuição correspondente ao período de risco a decorrer, contado 

a partir da data-base de cálculo. 

 

(c) A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes, mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) é 

calculada para os planos estruturados no regime financeiro de repartição simples e repartição 

de capitais de cobertura (pecúlios e pensões) e tem como objetivo estimar a parcela de riscos 
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não expirados referentes aos riscos assumidos, cujas vigências já se iniciaram e que estão em 

processo de emissão. 

 

(d) A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é apurada considerando a diferença entre a 

aplicação das bases técnicas contratuais dos planos e a aplicação de bases técnicas realmente 

esperadas, como a Tábua de Mortalidade BR-EMS, em sua versão mais atualizada, adicionada 

de uma premissa de expectativa de aumento na longevidade, sendo os fluxos futuros 

descontados pela estrutura a termo de taxa de juros livre de risco (ETTJ), divulgada pela SUSEP 

(Vide nota explicativa nº 2.9.2).  

 

(e) A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura das despesas 

relacionadas ao pagamento de indenizações ou benefícios. Essa provisão também é 

constituída para os planos que ainda estão em fase de contribuição, supondo uma premissa de 

taxa de conversão em renda futura. A provisão é calculada considerando o valor presente das 

despesas futuras esperadas e uma premissa realista de sobrevivência dos participantes. 

 

(f) A Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados - IBNR é constituída com base na 

estimativa dos sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram avisados à Companhia. É 

calculada conforme critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 517/15 e alterações. 

 

(g) A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída em decorrência do aviso do evento 

ocorrido e com base nos valores de pecúlios e rendas vencidas e não pagas conforme previstos 

no contrato do participante. 

 

(h) A Provisão de Excedente Financeiro (PEF) é calculada conforme critérios estabelecidos no 

contrato do participante e abrange os valores de excedentes financeiros provisionados a 

serem utilizados de acordo com o regulamento do plano de previdência. 

 

2.9.2 Teste de adequação dos passivos (TAP) 
 

Em cada data de balanço é elaborado o TAP (ou “Liability Adequacy Test” - LAT) para todos os 

contratos vigentes na data de execução do teste, exceto DPVAT. Esse teste é elaborado 

considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de seguro, deduzidos dos 

custos de aquisição diferidos (ativo), conforme critérios da CPC 11 e da SUSEP.  

 

Para o teste, desenvolveu-se uma metodologia que considera a melhor estimativa de todos os fluxos 

de caixa futuros, que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, 

utilizando-se premissas atualizadas.  

Na determinação das estimativas dos fluxos de caixa futuros, os contratos são agrupados por 

similaridades ou características de risco. Os fluxos de caixa são trazidos a valor presente a partir de 

premissas de taxas de juros livres de risco. Caso seja identificada qualquer insuficiência no TAP, 

registra-se a perda imediatamente como uma despesa no resultado do exercício, 

constituindo/complementando a Provisão Complementar de Cobertura (PCC). 
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2.10 Reconhecimento de receitas 

 
2.10.1 Prêmio de seguros  
 

As receitas de prêmio dos contratos de seguro são reconhecidas quando da emissão da apólice ou 

quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro, proporcionalmente e ao longo do período de 

cobertura do risco das respectivas apólices, por meio da constituição/reversão da PPNG (vide nota 

explicativa nº 2.9.1(b)). O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a recolher, incidente sobre os 

prêmios a receber, é registrado no passivo da Companhia e é retido e recolhido simultaneamente no 

recebimento do prêmio.  

 

2.10.2 Contribuições de planos de previdência 
 

As contribuições de planos de previdência complementar são reconhecidas quando do seu efetivo 

recebimento. A receita compreende as taxas administrativas e de carregamento cobradas. 

 

2.10.3 Receita de juros e dividendos recebidos 
 

As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado do exercício, segundo 

o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno.  

 

As receitas de dividendos de investimentos em ativos financeiros representados por instrumentos de 

capital (ações) são reconhecidas no resultado quando o direito a receber o pagamento do dividendo 

é estabelecido. 

 
2.11 Distribuição de dividendos 
 

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida como um passivo, com base no 

estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente é 

provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas.  

 

2.12 Imposto de renda e contribuição social 
 

Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de impostos correntes e os 

efeitos dos tributos diferidos. Esses valores são reconhecidos no resultado do exercício, exceto para 

os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; nesses 

casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.  

 

Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na data de preparação do 

balanço patrimonial. No Brasil, 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. Em 2015, a provisão para 

contribuição social para as sociedades seguradoras passou a ser constituída à alíquota de 20% (vide 

nota explicativa nº 20.1). 
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Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos sobre diferenças 

temporárias originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis 

respectivos desses ativos e passivos. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja 

provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis para a realização destes ativos. 

 

3. Estimativas e julgamentos contábeis  

 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 

histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para 

as circunstâncias. Não houve mudanças de critério na determinação das estimativas em relação às 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Em decorrência da 

aprovação da Lei nº 13.169/15, a Companhia passou a ser tributada na Contribuição Social sobre o 

Lucro em 20% (vide nota explicativa nº 20.1). 

 

3.1 Avaliação de passivos de seguros 

 

O componente em que a Administração mais exerce o julgamento e utiliza estimativas é na 

constituição dos passivos de seguros. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser 

consideradas na estimativa dos passivos que serão liquidados em última instância. São utilizadas 

todas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e 

indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da Administração e dos atuários para a 

definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros para 

contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. 

 

Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em 

datas futuras para tais obrigações. O valor total das provisões técnicas - seguro e previdência 

complementar em 30 de junho de 2016 era de R$ 3.524.426. 

 

3.2 Cálculo de valor justo e “impairment” de ativos financeiros 

 

O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é 

determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para 

escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de 

mercado existentes na data do balanço.  

 

O valor total de caixa, equivalente de caixa, aplicações, prêmios e valores a receber de segurados e 

de operações com previdência privada em 30 de junho de 2016, era de R$ 3.673.831, para aos quais 

existem R$ 1.350 de provisão para risco de crédito. 

 

4. Gestão de riscos  

 
A Companhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas atividades e, para gerir estes 

riscos, possui uma série de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilidades necessários a 
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identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos. A gestão de riscos compreende as 

seguintes categorias: 

 

Riscos Financeiros  

 

• Risco de Crédito: é a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou 

contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados.  

 

• Risco de Liquidez: é a eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer frente a 

obrigações futuras. 

 

• Risco de Mercado: é a possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações nos preços 

de mercado das posições mantidas em carteira. 

 
Riscos de seguro 

 

• Risco de Subscrição:  é a possibilidade de ocorrência de eventos que contrariem as suas 

expectativas e que possam comprometer significativamente o resultado das operações e o 

patrimônio líquido, incluindo falhas na precificação ou estimativas de provisionamento. 

 

Riscos não financeiros 

 

• Risco Operacional: é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência 

ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo o 

risco legal. 

 

• Outros: incluem os riscos de estratégia, de imagem e socioambiental. 

 
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas, tendo por 

finalidade proteger o resultado e seus acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e valor, 

envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de contas.  

 

Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado e independente, 

preservando e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. As decisões são pautadas em fatores 

que combinam o retorno sobre o risco mensurado, permitindo seu alinhamento na definição dos 

objetivos comerciais e promovem o aculturamento dos colaboradores em todos os níveis 

hierárquicos.  

 

Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e consequente redução 

do nível de perdas, além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o compromisso com 

a gestão de riscos, a Companhia possui a área de Gestão Corporativa de Riscos cuja missão é garantir 

que os riscos sejam efetivamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e reportados 

de forma independente.  

 

19



Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 

Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos há, 

permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, denominado Comitê de Risco Integrado. 

Este tem por atribuição assessorar a Alta Administração na aprovação de políticas institucionais e 

limites de exposição a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submetidos, assim como 

validar as ações de mitigação e estratégias para desenvolvimento continuo dos processos de gestão 

de risco.      

 

4.1 Risco de crédito 

 

O risco de crédito caracteriza-se pelo risco de contraparte que é a possibilidade de não cumprimento 

por determinada contraparte (pessoa física, jurídica ou governo) das obrigações relativas à liquidação 

de operações que envolvam ativos financeiros. Na Companhia, este risco é composto por:  

 

Portfólio de investimentos:  para o gerenciamento deste  risco a Companhia possui políticas e 

processos de monitoramento mensais para garantir que limites ou determinadas exposições não 

sejam excedidos. Para determinação dos limites são avaliados critérios que contemplam a 

capacidade financeira, assim como grau mínimo de risco (“rating”) “A” da contraparte divulgados por 

agências externas (S&P, Moodys e Fitch). Na ausência de ratings externos, a Administração utiliza o 

conhecimento e a experiência de mercado para classificar essas contrapartes em seus graus de riscos 

(ratings internos), suportados por um processo de governança para devida avaliação e aprovação 

destas operações.  

 

Em 30 de junho de 2016, 83,0% (76,1% em 31 de dezembro de 2015) das aplicações financeiras 

estavam alocadas em títulos do tesouro brasileiro (risco soberano) e o restante em aplicações de 

“rating” “AA”. Na carteira de investimentos, nenhuma operação encontra-se em atraso ou 

deteriorada (“impaired”). 

 

4.2 Risco de liquidez 

 

A Companhia  possui controles com o objetivo de manter seus níveis de liquidez em patamares 

adequados, alinhados aos requisitos regulatórios, assim como equilibrar a relação entre as taxas, 

risco e retorno. Neste contexto, estão estabelecidas regras de prazo máximo de vencimento das 

operações e “rating” da contraparte. Há, também, a definição de caixa mínimo em relação as 

projeções dos fluxos de caixa. 

  

Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: limites de risco de liquidez, incluindo 

caixa mínimo e de ativos de alta liquidez (em sua maioria títulos públicos, os quais podem ser 

liquidados antecipadamente); simulações de cenários (teste de “stress”); e medidas potenciais para 

contingenciamento. 

 

A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta (i): 
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 Fluxo de 

ativos (ii) 

 Fluxo de 

passivos (iii) 

 Fluxo de 

ativos (ii) 

 Fluxo de 

passivos (iii) 

À vista / sem vencimento 144.223      -               123.708      -               

Fluxo de 1 a 30 dias 111.803      12.701         341.262      11.507         

Fluxo de 2 a 6 meses 65.058         40.397         100.193      41.776         

Fluxo de 7 a 12 meses 113.791      115.597      100.968      114.721      

Fluxo acima de 1 ano 3.603.343   7.554.134   3.165.401   7.175.805   

Total 4.038.218   7.722.829   3.831.532   7.343.809   

Junho

 de 2016

Dezembro

 de 2015

 
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração e estudos de permanência de segurados para os 

planos de previdência complementar que dispõem de opção de resgate, expiração do risco dos contratos de seguros e 

melhor expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de 

pagamento e/ou recebimento e não consideram os valores a receber vencidos. Os ativos e passivos financeiros pós-fixados 

foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando-se curva de juros, taxas 

previstas do Certificado de Depósito Interbancário - CDI e taxas de câmbio divulgadas para períodos futuros em datas 

próximas ou equivalentes. 

(ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalente de caixa, aplicações,  prêmios a receber e operações com 

resseguradoras. 

(iii) O fluxo de passivos considera os passivos de contratos de seguros e previdência complementar e débitos de operações 

com seguros. 

 

4.3 Risco de mercado 

 

Visto o perfil dos negócios da Companhia, sua maior exposição está relacionada ao risco de taxa de 

juros.  Existem políticas que estabelecem limites, processos e ferramentas para efetiva gestão do 

risco de mercado. Seguem abaixo as exposições de investimento segregadas por fator de risco de 

mercado: 

 

Junho

 de 2016

Dezembro

 de 2015

Prefixados 39,8% 24,9%

Pós-fixados (Selic/CDI) 28,5% 41,7%

Inflação (IPCA/IGPM) 27,3% 29,9%

Ações 1,3% 1,3%

Outros 3,1% 2,2%  
 

 

Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em risco (“Value at Risk” - VaR) 

paramétrico, com intervalo de confiança de 95% em horizonte de 1 dia. Adicionalmente, são 

realizados acompanhamentos complementares, como análises de sensibilidade, testes de “stress” e 

as ferramentas de “tracking error” e “Benchmark-VaR”, utilizados para isso cenários realísticos e 

plausíveis ao perfil e caracteristica do portfólio. 
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Os resultados obtidos são utilizados para mitigação de riscos e entendimento do impacto sobre os 

resultados e o patrimônio líquido, em condições normais e de “stress”. Esses testes levam em 

consideração cenários históricos e de condições futuras de mercado, sendo seus resultados utilizados 

no processo de planejamento e decisão, bem como na identificação de riscos específicos originados 

nos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia. 

 

Segue o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade da carteira de instrumentos financeiros, 

em 30 de junho de 2016, nos termos da Instrução CVM nº 475/08: 

 

Fator de Risco Cenário (i) Impacto no ativo (ii)

± 50 b.p. 177.116                              

Índices de preços ± 25 b.p. 98.176                                

± 10 b.p. 41.992                                

± 50 b.p. 13.553                                

Juros pré-fixados ± 25 b.p. 7.360                                  

± 10 b.p. 3.087                                  

± 50 b.p. 583

Juros pós-fixados ± 25 b.p. 492

± 10 b.p. 394

Ações 17% 8.705  
 
(i) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário provável de “stress” para cada fator de risco, disponibilizados 
pela BM&FBovespa. 
(ii) Bruto de efeitos tributários. 
 

Ressalta-se que visto a capacidade de reação da Companhia, os impactos acima apresentados podem 

ser minimizados.  

 

4.4 Risco de subscrição 

 

A Companhia emite seguros de vida e contratos de previdência complementar. O risco de subscrição 

é segmentado nas seguintes categorias de risco: 

 

(a) Risco de prêmio: gerado a partir de uma possível insuficiência dos prêmios cobrados para 

fazer frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações assumidas com os 

segurados. A Companhia investe em técnicas de análise e precificação do risco, utilizando-

se de modelos estatísticos distintos para renovações e novos seguros, permitindo avaliar 

antecipadamente os resultados gerados em diversos cenários, que combinam níveis de 

preços, conversão de cotações e resultados, sendo as decisões tomadas considerando o 

cenário que gera as melhores margens para o produto. 
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(b) Risco de provisão: gerado a partir de uma possível insuficiência dos saldos das provisões 

constituídas para fazer frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações 

perante os segurados. Para avaliação da aderência das premissas e metodologias utilizadas 

para dimensionamento das provisões técnicas, são realizados constantemente testes de 

aderência em diferentes datas-bases, que verificam a suficiência histórica das provisões 

constituídas, incluindo o TAP (vide nota explicativa nº 2.9.2). 

 

(c) Risco de retenção: gerado a partir da exposição a riscos individuais com valor em risco 

elevado, concentração de riscos ou ocorrência de eventos catastróficos. Essas exposições 

são monitoradas por meio de processos e modelos adequados, sendo contratadas 

proteções de resseguro de acordo com os limites de retenção por risco aprovados pela 

SUSEP, assim como limites internos, refletidos em política corporativa de cessão de riscos.  

 

(d) Risco de práticas de sinistros: gerado a partir de regras e procedimentos inadequados para 

a regulação e liquidação de sinistros.  

 

Adicionalmente, cada diretoria de produto estabelece, monitora e documenta as regras e práticas de 

aceitação de riscos e práticas de sinistros em consonância com as diretrizes gerais da Companhia, 

que incluem, por exemplo, parecer prévio da Diretoria Técnica para comercialização de cada produto 

e procedimentos para a aceitação de riscos. 

 

As premissas utilizadas para as análises de sensibilidade para o risco de seguro, bem como o teste de 

adequação dos passivos, incluem: 

 

• Utilização, como premissas de sinistralidade, das expectativas de prêmio de risco, baseadas em 
histórico de observações de frequência e severidade para cada ramo e/ou agrupamento de 
ramos. 

 

• Utilização de expectativas de cessão de prêmios e recuperação de sinistros, baseadas em 
histórico de observações para cada ramo e/ou agrupamento de ramos. Para as projeções, 
respeitaram-se as cláusulas contratuais vigentes na data-base do estudo dos contratos 
celebrados com os resseguradores.  

 

• Utilização como indexador, para os passivos, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que é predominante nos contratos padronizados. 

 

• Taxa de juros esperada para os ativos, equivalente à taxa SELIC, que é condizente com a 
rentabilidade obtida pela área de investimentos no exercício vigente. 

 

• Premissas atuariais específicas em cada produto em consequência do impacto destas na 
precificação do risco segurável. 

 

Os resultados obtidos nos processos de gestão e monitoramento do risco de subscrição são 

formalizados e reportados mensalmente à Alta Administração, permitindo que eventuais desvios em 

relação às projeções sejam corrigidos no menor espaço de tempo possível.  
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• Seguros de vida tradicional com contratação individual e coletiva  

 

Compreendem produtos com cobertura por morte, invalidez ou renda devido à incapacidade 

temporária. O risco mais relevante para este produto é o biométrico, no qual pode ocorrer aumento 

nas indenizações causado pela ocorrência de eventos extraordinários, tais como pandemias ou 

aumento constante da ocorrência de invalidez. Adicionalmente, para a contratação coletiva existe o 

risco de antisseleção, em que o grupo segurado é diferente do grupo da cotação, e de catástrofes, 

atingindo várias vidas seguradas no mesmo evento.  

 

• Seguro de vida com cobertura por sobrevivência e previdência complementar 

 

Compreendem os produtos de Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) e o Plano Gerador de 

Benefícios Livres (PGBL), referente à previdência complementar, que são produtos com garantias de 

longo prazo, atrelado ao planejamento de aposentadoria dos participantes. Oferecem coberturas por 

sobrevivência, morte, invalidez e pensões em caso de morte do titular, ao passo que os parâmetros 

de benefício e garantias são definidos na contratação, não podendo ser alterados durante a sua 

vigência. 

 

Além do risco biométrico, destaca-se o risco econômico, de redução das taxas de juros de longo 

prazo para níveis inferiores aos garantidos na contratação dos planos.   

 

• Plano de previdência complementar tradicional  

 

Produtos que apresentam como principal característica a garantia de uma taxa de retorno mínima na 

fase de acumulação e aposentadoria. Estes produtos não são mais comercializados pela Companhia, 

contudo ainda existem contratos vigentes nessas condições. Apresenta risco biométrico e 

econômico. 

 

Medidas para mitigação de risco 

 

Para os seguros de vida com contratação individual, são estabelecidos limites de contratação e de 

idade a partir dos quais é necessária apresentação de documentações específicas para análise do 

risco individual. Para os seguros coletivos, destaca-se a subscrição centralizada com análise prévia 

dos grupos seguráveis para determinação dos prêmios. 

 

Outras medidas importantes para mitigação de riscos incluem a contratação de resseguros e a gestão 

dos fluxos de ativos e passivos (ALM - “Asset Liability Management”). 

 

A tabela a seguir apresenta as sensibilidades da carteira às premissas atuariais, bruta e líquida de 
resseguro, demonstrando os impactos no resultado e no patrimônio líquido, líquidos de efeitos 
tributários: 

 

• Vida com cobertura por sobrevivência e previdência complementar: 
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 Premissas atuariais (*)
Junho 

de 2016

Dezembro

de 2015

Despesas administrativas - aumento de 5,0 p.p.           (1.967)           (1.909)

ETTJ-SUSEP - aumento de 5,0%           (1.777)           (1.725)

ETTJ-SUSEP - redução de 5,0%             1.869             1.814 

Sinistros - redução de 7,5 p.p.              (655)              (636)

 
 
4.5 Risco operacional 

 

A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é executada de forma 

corporativa e centralizada, utilizando para isso processo formal para identificar os riscos e as 

oportunidades, estimar o impacto potencial desses eventos e fornecer um método para tratar esses 

impactos, para reduzir as ameaças até um nível aceitável ou para alcançar as oportunidades. 

 

Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas internas de risco operacional 

com informações abrangentes e detalhadas para a identificação da real dimensão de seu impacto 

sobre a Companhia, bem como para melhorar a confiabilidade nos mecanismos de gestão, controle e 

supervisão de solvência desse mercado. 

 

5. Gestão de capital 

 

A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital por meio da otimização do 

nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a sustentabilidade do negócio no curto e longo 

prazo, de acordo com os requerimentos regulatórios e de solvência. O processo de avaliação e 

gerenciamento de capital é realizado com uma visão de negócio em um horizonte de 3 anos, 

fundamentado em premissas de crescimento de negócios, lucratividade, distribuição de dividendos, 

entre outros indicadores-chave ao negócio.  

 

A Companhia possui uma estrutura que atua de maneira ativa e prospectiva na gestão deste risco. A 

estrutura de gerenciamento de capital é suportada por política específica, a qual define os papéis e 

responsabilidades, limites de suficiência, relatórios de monitoramento e planos de contingência de 

capital. 

 

Essa gestão é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que conta com o apoio da Diretoria 

Técnica, entre outras, para apuração dos resultados. De forma independente, a área de Gestão 

Corporativa de Riscos monitora a aderência aos requerimentos regulatórios e aos critérios de política 

interna. 

A suficiência de capital é avaliada conforme os critérios emitidos pelo CNSP e SUSEP. Neste sentido 

são avaliados os requerimentos de capital necessário para suportar os riscos inerentes, incluindo as 

parcelas de risco de crédito, mercado, operacional e subscrição. As parcelas de necessidades de 

capital, bem como a suficiência existente estão demonstradas na nota explicativa nº 14 (d). 
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6. Equivalentes de caixa  
 

Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas em Letras do Tesouro Nacional 

(LTNs) e Notas do Tesouro Nacional (NTNs), com vencimentos em até 3 meses. 

 

7. Aplicações 

 
7.1 Estimativa de valor justo 
 

7.1.1 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Títulos para negociação (*) 
 

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Fundos abertos

Cotas de fundos de investimentos          69.326                    -            69.326          53.838                    -            53.838 

Fundos retidos – IRB                     3                    -                       3                     3                    -                       3 

         69.329                    -            69.329          53.841                    -            53.841 

Fundos exclusivos

LTNs        831.488                    -          831.488        507.470                    -          507.470 

LFTs        673.641                    -          673.641        798.010                    -          798.010 

NTNs - C        569.737                    -          569.737        559.951                    -          559.951 

NTNs - F        523.184                    -          523.184        206.535                    -          206.535 

NTNs - B        297.184                    -          297.184        306.502                    -          306.502 

Letras Financeiras - privadas                    -          267.515        267.515                    -          314.720        314.720 

Debêntures                    -          157.677        157.677                    -          128.400        128.400 

Ações de companhias abertas          51.204                    -            51.204          42.682                    -            42.682 

Cotas de fundos de investimento                    -            24.770          24.770                    -            24.799          24.799 

DPGE                    -            12.746          12.746                    -            11.868          11.868 

CDBs                    -               3.732             3.732                    -                      -                      -   

    2.946.438        466.440     3.412.878     2.421.150        479.787     2.900.937 

Total     3.015.767        466.440     3.482.207     2.474.991        479.787     2.954.778 

Percentual de aplicações classificadas 

nesta categoria 97% 96%

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015

 
(*) Os títulos para negociação da Companhia são compostos, substancialmente, por cotas de fundos de investimentos 

abertos e exclusivos e letras financeiras de instituições privadas, cujo valor de custo atualizado desses títulos razoavelmente 

se aproxima de seu valor justo. 
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7.1.2 Títulos disponíveis para venda 
 

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015

Nível 1 Nível 1

Carteira própria

NTN - C        122.361        110.349 

Total (i)        122.361        110.349 

Não circulante (i i)        122.361        110.349 

Percentual de aplicações classificadas nesta 

categoria

3% 4%

 
(i) O valor de curva (custo atualizado) dos papéis em junho de 2016 era de R$ 119.913 (R$ 112.984 em dezembro de 2015), 

gerando assim um ganho não realizado registrado em “Outros Resultados Abrangentes” no patrimônio líquido de R$ 2.448 

(perda de R$ 2.947 em dezembro de 2015), e um efeito de R$ 5.395 na demonstração de resultado abrangente, bruto dos 

efeitos tributários. 

(ii) A diferença para o total das aplicações refere-se aos investimentos avaliados ao custo de aquisição, uma vez que não 

existem mercados ativos para essas ações, no montante de R$ 182 em 30 de junho de 2016 (R$ 187 em 31 de dezembro de 

2015). 

 

7.2 Movimentação das aplicações financeiras (*) 
 

Junho

 de 2016

Dezembro

 de 2015

Saldo inicial 3.341.547   2.824.461   

Aplicações 283.683      677.547      

Resgates (246.988)     (490.432)     

Rendimentos 285.154      334.338      

Ajuste a valor de mercado 5.395           (4.367)          

Saldo final     3.668.791     3.341.547 

 
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, ativos 

financeiros disponíveis para venda e os ativos classificados como equivalentes de caixa. 
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7.3 Taxas de juros contratadas 

 
As principais taxas de juros médias contratadas das aplicações financeiras em 30 de junho de 2016 

estão apresentadas a seguir: 

 

Junho

 de 2016

Dezembro

 de 2015

Equivalentes de caixa (i)             14,14             14,14 

Fundos exclusivos

NTNs C - IGPM               6,23               6,21 

NTNs B - IPCA               6,61               6,92 

LTNs             13,22             13,26 

Letras Financeiras c/ fluxo DI+               1,22               1,22 

Letras Financeiras %CDI          107,61          108,90 

Taxas de juros %  (a.a.)

 
(i) Vide nota explicativa nº 6. 

 

8. Custo de aquisição diferido (DAC) 

 
O prazo médio de amortização dos custos de aquisição diferidos é de 38 meses para os planos 

tradicionais, 25 meses para PGBL, 29 meses para Vida Prêmio e 22 meses para VGBL. 

 
9. Imobilizado  

 

Saldo residual 

em Dezembro 

de 2015

Despesas de 

depreciação Custo

Depreciação 

acumulada

Valor 

Líquido

Taxas anuais de

 depreciação (%)

Edificações (*) 13.254            (172)             16.406         (3.324)          13.082         2,5                       

Terrenos 1.820               -               1.820           -               1.820           -                      

Imóveis de uso 15.074            (172)             18.226         (3.324)          14.902         

Movimentação Junho de 2016

 
(*) Para este item foi utilizada taxa média ponderada. 
 
Em junho de 2016, a Companhia detinha o total de R$ 14.823 (R$ 14.994 em dezembro de 2015) em 

imóveis vinculados como garantias das provisões técnicas de seguros na SUSEP (vide explicativa nº 

13).  
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10. Depósitos de terceiros 
 
Referem-se, principalmente, a valores recebidos de segurados para quitação de apólices em processo 

de emissão e de recebimentos de prêmios de seguros fracionados em processamento. A tabela a 

seguir demonstra a abertura por prazos: 

 

De 1 a 

30 dias

De 2 a

 6 meses
Total

Cobrança antecipada de prêmios 292              -               292              

Prêmios e emolumentos recebidos 287              -               287              

Outros depósitos 394              -               394              

Saldo em 30 de junho de 2016 973              -               973              

Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.842           241              2.083           

 
 
11. Provisões técnicas - seguros 
 

Bruto de 

resseguro

Líquido de 

resseguro

Bruto de 

resseguro

Líquido de 

resseguro

PMBC e PMBaC - seguros     1.290.741     1.290.741     1.138.797     1.138.797 

Provisão de sinistros ocorridos mas 

não avisados          47.732          47.732          35.173          35.173 

Sinistros e benefícios a l iquidar          22.446          22.446          19.502          19.502 

Provisão complementar de 

cobertura (*)                  17                  17             1.846             1.846 

Provisão de excedente financeiro                581                581                393                393 

Outras             3.587             3.394             3.940             3.937 

    1.365.104     1.364.911     1.199.651     1.199.648 

Circulante        267.094        268.834 

Não circulante     1.098.010        930.817 

Junho 

de 2016

Dezembro 

de 2015

 
(*) Vide nota explicativa nº 12.1 
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11.1 Movimentação do passivo de contratos de seguro  

 
Junho 

de 2016

Dezembro 

de 2015

Saldo inicial 1.199.651          967.121 

Constituições decorrentes de prêmios        147.472        235.245 

Atualização monetária e juros          85.850        110.451 

Diferimento pelo risco decorrido         (73.641)      (135.358)

Aviso de sinistros             7.794          25.922 

Pagamento de sinistros           (2.022)           (3.730)

Saldo final     1.365.104     1.199.651  
 
 
11.2 Provisão de sinistros a liquidar - judicial 
 
A tabela a seguir demonstra a movimentação dos sinistros judiciais: 
 

Junho

 de 2016

Dezembro

 de 2015

Saldo inicial 1.047           4.080           

Novas Constituições no período -               199              

Baixas da provisão por êxito -               (3.087)          

Baixa da provisão por alteração de estimativas ou 

probabilidades -               (1.550)          

Alteração da provisão por reestimativa 

atualização monetária e juros (i) 131              1.405           

Saldo final (ii) 1.178           1.047           

Quantidade de processos 4 4

 
(i) De acordo com a taxa de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

(ii) Não incluem saldos de DPVAT. 
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12. Provisões técnicas – previdência complementar 
 

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015

PMBC e PMBaC - PGBL/PRGP     1.499.465     1.409.673 

PMBC e PMBaC - previdência        618.403        577.076 

Provisão complementar de cobertura (*)          15.263          26.397 

Provisão de despesas relacionadas             4.196             8.464 

Provisão de excedente financeiro          12.829             8.235 

Sinistros e benefícios a l iquidar             1.456             1.424 

Provisão de sinistros ocorridos mas não 

avisados             1.281             1.304 

Outras Provisões             6.429             6.400 

    2.159.322     2.038.973 

Circulante 250.467      368.375      

Não circulante 1.908.855   1.670.598   

 
(*) Vide nota explicativa nº 12.1 
 
12.1 Variação da Provisão Complementar de Cobertura (PCC) 
 
Como conclusão e revisão dos modelos utilizados no TAP realizados em 30 de junho de 2016, houve 

reversão da PCC (vide nota explicativa nº 2.9.2): 

 

Dezembro

 de 2015 Constituição Reversão

Junho         

de 2016

Renda Futura          21.885 -               (21.885)                          -   

Beneficio Concedido             5.274 11.341         (1.335)                   15.280 

Vida Prêmio             1.084 -               (1.084)                             -   

         28.243          11.341         (24.304)          15.280 
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12.2 Movimentação de saldos patrimoniais dos planos de previdência complementar 
 

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015

Saldo inicial 2.038.973   1.756.301   

Constituições decorrentes de contribuições 87.194         179.286      

Pagamento de benefícios (10.111)       (14.920)       

Atualização monetária e juros 159.408      193.360      

Resgates (75.333)       (121.995)     

Portabilidades líquidas 4.475           117.876      

Outras (constituição/reversão) (45.284)       (70.935)       

Saldo final     2.159.322     2.038.973 

 
 
13. Garantia das provisões técnicas 

 
De acordo com as normas vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes ativos: 
 

Junho 

de 2016

Dezembro 

de 2015

Total das provisões técnicas (A)     3.524.426     3.238.624 

(-) Operações com resseguradoras                515                  17 

(-) Fundos e reservas retidos pelo IRB                    -                       3 

Total de ativos redutores da necessidade de 

cobertura (B)                515                  20 

Necessidade de cobertura das provisões técnicas 

(C = A - B)     3.523.911     3.238.604 

Necessidade de ativos líquidos (*) (D)          22.321          21.677 

Quotas de fundos especialmente constituídos     2.750.958     2.499.656 

Quotas de fundos de investimento        762.831        682.953 

Títulos de renda fixa - públicos        122.361        110.348 

Imóveis          14.823          14.994 

Total de ativos oferecidos em garantia (E)     3.650.973     3.307.951 

Excedente (E - C - D)        104.741          47.670 

 
(*) A partir de 2014, o CNSP passou a exigir que as empresas supervisionadas ofereçam, no mínimo, 20% de seu Capital 

Mínimo Requerido - CMR em títulos do Tesouro Nacional ou fundos compostos por esses títulos.  
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14. Patrimônio Líquido 
 

(a) Capital social 

 

Em 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2015 o capital social autorizado, subscrito e 

integralizado era de R$ 99.578, dividido em 4.379.277 (unidades) ações ordinárias nominativas 

escriturais e sem valor nominal. Foi aprovado pela SUSEP em 28 de junho de 2016, redução de capital 

no montante de R$ 522, sem alteração no número de ações. 

 

(b) Ajustes de avaliação patrimonial 

 

Os ajustes de avaliação patrimonial da Companhia referem-se, principalmente, a variação do valor 
justo dos ativos financeiros disponíveis para venda, líquidos dos efeitos tributários (Vide nota 
explicativa nº 6.1.2). 
 

(c) Dividendos  

 

A AGO/E, de 31 de março de 2016 aprovou o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios no 

valor de R$ 3.835, referente ao exercício de 2015. 

 

(d) Demonstração do patrimônio líquido ajustado – PLA e Margem de Solvência 

 

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015

Patrimônio líquido 157.191      123.389      

Despesas antecipadas (338)    (8)         

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 156.853      123.381      

Capital base (I) 15.000         15.000         

Capital  de risco de subscrição 107.137      100.549      

Capital  de risco de crédito 2.790           7.861           

Capital  de risco operacional 3.048           3.685           

Efeito da correlação entre os capitais de risco (1.368)          (3.709)          

Total de capital de risco (II) 111.607      108.386      

Capital Mínimo Requerido (maior entre I e II) 111.607      108.386      

Suficiência de capital 45.246         14.995         
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15. Rendas de contribuições e prêmios 
 

Junho 

de 2016

Junho 

de 2015

VGBL e VRGP 114.859      86.344         

PGBL 67.376         65.483         

Tradicional 11.130         10.866         

193.365      162.693      

 
 

16. Prêmios ganhos 
 

Junho

 de 2016

Junho

 de 2015

DPVAT 27.497         29.523         

Contribuições para cobertura de riscos 8.688           8.928           

Prêmios diretos 5.115           3.332           

Variações das provisões técnicas 2.005           514              

43.305         42.297         

 
 

17. Sinistros ocorridos 
 

Sinistros 

ocorridos

Índice de 

sinistrali-

dade (%)

Sinistros 

ocorridos

Índice de 

sinistrali-

dade (%)

DPVAT (23.405)       85,1             (25.559)       86,6             

Pessoas (131)             0,8                (292)             2,3                

        (23.536)               54,3         (25.851)               61,1 

2016 2015

Junho de 
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18. Despesas administrativas 

 
Junho

de 2016

Junho

de 2015

Despesas compartilhadas (*)           (9.981)           (9.316)

Pessoal           (2.941)           (3.967)

Convênio DPVAT              (932)              (917)

Localização e funcionamento              (874)              (896)

Outras              (317)              (475)

        (15.045)         (15.571)

 
(*) Referem-se a rateio de gastos com recursos de uso comum pelas empresas do grupo Porto Seguro (vide nota explicativa 

nº 21). 

 
19. Resultado financeiro 
 

Junho 

de 2016

Junho 

de 2015

Operações de PGBL e VGBL        200.184        119.644 

Ganhos na valorização e juros de títulos para 

negociação          78.893          47.616 

Juros de títulos disponíveis para a venda          10.026             7.556 

Adicional de fracionamento de prêmios                422                747 

Variação monetárias dos depósitos judiciais                489                  78 

Outras             2.230                746 

Total de receitas financeiras        292.244        176.387 

Operações de PGBL - atualização monetária (108.741)     (63.757)       

Operações de VGBL - atualização monetária (85.850)       (54.967)       

Atualização das provisões técnicas de 

previdência (50.667)       (34.610)       

Variações monetárias de encargos sobre tributos 

a longo prazo              (262)              (186)

Desvalorização de títulos para negociação           (3.949)                    -   

Outras           (4.798)           (3.482)

Total de despesas financeiras      (254.267)      (157.002)

Resultado financeiro          37.977          19.385 
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20. Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
 

Junho

de 2016

Junho

de 2015

Lucro antes do IRPJ e da CSLL após participações 

nos resultados          54.785          18.882 

(-) Participações nos resultados              (297)             1.017 

Lucro antes do IRPJ e da CSLL (A)          54.488          19.899 

Alíquota vigente (*) 45% 40%

Imposto de renda e contribuição social (a taxa 

nominal) (B)         (24.653)           (7.553)

Incentivos fiscais                  10                    -   

Outros                561                227 

Total dos efeito do IRPJ e da CSLL sobre as 

diferenças permanentes (C)                571                227 

Total de imposto de renda e contribuição social

(D = B + C)         (24.082)           (7.326)

Taxa efetiva (D/A) 44,2% 36,8%

 
(*) Vide nota explicativa nº 20.1. 

 

20.1 Majoração da alíquota de CSLL – Lei 13.169/15 
 
Foi sancionada em 6 de outubro de 2015 a Lei nº 13.169/15 (conversão da Medida Provisória nº 
675/2015), que majorou a alíquota da CSLL de 15% para 20% sobre o lucro das empresas de seguros, 
previdência complementar, capitalização, instituições financeiras, entre outras. A referida lei estipula 
que a majoração da alíquota da CSLL vigorará de 1 de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 
2018. Como resultado da aplicação da nova alíquota, a Companhia atualizou o saldo do ativo e 
passivo fiscal diferido de diferenças temporárias de CSLL para a nova alíquota de 20%.  
 
21. Transações com partes relacionadas 
 

 As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias 

compatíveis às praticadas com terceiros, vigentes nas respectivas datas. As principais transações são: 

 

(i) Contas administrativas repassadas pela controladora Porto Cia pela utilização da estrutura 

física e de pessoal; 

(ii) Aluguéis dos prédios cobrados da controladora Porto Cia; 

(iii) Serviços do seguro e plano de saúde contratados da Porto Saúde;  

(iv) Prestação de serviços de administração e gestão de carteiras contratados das empresas 

Portopar e Porto Investimentos. 

(v) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto Atendimento. 
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 

Junho

de 2016

Dezembro

de 2015

Passivo - Porto Companhia

Dividendos a pagar                    -               3.835 

Débitos diversos             1.919             1.622 

            1.919             5.457 

 
 

2016 2015 2016 2015

Demonstração do resultado

Porto Seguro Cia             2.418             2.308         (11.230)         (10.347)

Outros                    -                      -                (782)              (772)

            2.418             2.308         (12.012)         (11.119)

Receitas Despesas
Junho

 
 

 

22. Outras informações 
 

(a) Comitê de Auditoria 

 

O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as Demonstrações Financeiras de 

30 de junho de 2016 da Porto Seguro S.A. A atuação do Comitê de Auditoria da Companhia abrange 

todas as sociedades do conglomerado Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A., 

companhia aberta, detentora do controle das sociedades que integram o grupo. 
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Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 

(b) Composição acionária (*) 

 

Porto Seguro Vida e Previdência S.A. Participação

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 100,0%
Outros 0,0%

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Participação

Porto Seguro S.A 100,0%
Outros 0,0%

Porto Seguro S.A. Participação

Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. 70,8%
Ações em circulação 29,2%
Outros 0,0%

Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. Participação

Pares Empreendimentos e Participações S.A. 41,1%
Itauseg Participações S.A. 23,1%
Itaú Unibanco S.A. 19,1%
Rosag Empreendimentos e Participações S.A. 15,8%
Jayme Brasil  Garfinkel 0,2%
Outros 0,8%

Pares Empreendimentos e Participações S.A. Participação

Jayme Brasil  Garfinkel 32,9%
Cleusa Campos Garfinkel 30,5%
Ana Luiza Campos Garfinkel 18,3%
Bruno Campos Garfinkel 18,3%

Rosag Empreendimentos e Participações S.A. Participação

Jayme Brasil  Garfinkel 100,0%

Itauseg Participações S.A. Participação

Banco Itaucard S.A. 31,2%
Itaú Unibanco S.A. 57,8%
Banco Itaú BBA S.A. 10,9%

Itaú Unibanco S.A. Participação

Itaú Unibanco Holding S.A. 100,0%

Banco Itaucard S.A. Participação

Itaú Unibanco S.A. 97,9%
Outros 2,1%

Banco Itaú BBA S.A. Participação

Itaú Unibanco Holding S.A. 100,0%
Outros 0,0%

Itaú Unibanco Holding S.A. Participação

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. 51,0%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 38,7%
Outros 10,3%  

(*) Participações nas ações ordinárias. 
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Rosa Garfinkel Presidente de Honra

Fabio Luchetti Diretor Presidente

Bruno Campos Garfinkel Diretor

Celso Damadi Diretor Geral

Claudia de Oliveira Machado Mattedi Diretora Financeira, de Patrimônio e Suprimentos

Edson Frizzarim Diretor

Fabio Ohara Morita Diretor Técnico

Italo Gennaro Flammia Diretor de Tecnologia da Informação

José Rivaldo Leite da Silva Diretor Geral

José Roberto Ferreira da Silva Montoro Diretor de Produção

Lauriberto Tadeu Tavares Diretor Operacional

Lene Araújo de Lima Diretor Geral

Luiz Alberto Pomarole Diretor Geral

Marcelo Barroso Picanço Diretor Geral e Diretor de Produto - Vida e Previdência

Marcelo Sebastião da Silva Diretor

Marcos Roberto Loução Diretor

Ney Ferraz Dias Diretor Geral

Roberto de Souza Santos Diretor Geral

Sonia Aparecida Belezi Rica Diretora de Atendimento

Diego de França Pereira Bráulio Felicíssimo de Melo

Contador - CRC 1SP 264236/O-3 Atuário - MIBA nº 1588

DIRETORIA
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