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Relatório da Administração 
 

Senhores Acionistas,  

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras intermediárias da Centauro 

Vida e Previdência S/A., referente ao semestre findo em 30 de junho de 2017, preparadas em 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo as normas 

expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e acompanhadas das respectivas 

notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. 

 

Ambiente Econômico 

O mercado de seguros vai fechar o primeiro semestre de 2017 com crescimento nominal de 2,2% 

sobre o faturamento total, quando comprado ao mesmo período do ano anterior, justificado pelo 

momento adverso, gerado pela crise política e econômica. A expectativa é de que a partir de 

meados de 2018 e início de 2019 seja registrado o início de uma retomada de crescimento para o 

segmento. O novo ciclo de expansão será puxado principalmente pela aprovação das reformas 

estruturais pautadas pelo governo. 

 

Nesse cenário de retomada econômica que se desenha, a Centauro-ON trará para seus clientes, 

corretores de seguros e parceiros comerciais novos produtos e novas tecnologias, em especial, no 

segmento individual de seguro de vida. A família de produtos de vida individual compostos de 

risco e acumulação será de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento do 

mercado, já que fomenta o aumento da formação de poupança de longo prazo no país. 

 

Desempenho Econômico-Financeiro 

O Patrimônio Líquido totalizou R$ 30,4 milhões em 30 de junho de 2017, uma elevação de 3% 

em relação aos R$ 29,5 milhões no mesmo período de 2016. 

 

O Patrimônio Líquido Ajustado apresentou ao final do semestre suficiência com excedente de 

100,6% sobre o valor de solvência determinado pelas normas em vigor. 

 

Investimentos 

As aplicações em títulos de renda fixa públicos e privados alcançaram, ao final do semestre, o 

montante de R$ 90,8 milhões, o que representou um aumento de 10,4%, quando comparado aos 

R$ 82,2 milhões no mesmo período de 2016. 
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Os ativos financeiros estão classificados nas categorias "Disponíveis para Negociação" e 

"Mantidos até o Vencimento". Em atendimento aos preceitos legais, a Centauro Vida e 

Previdência declara sua plena capacidade financeira para manter até o vencimento os títulos 

classificados na categoria "Títulos Mantidos até o Vencimento".  

 

Provisões Técnicas 

O valor contabilizado das Provisões Técnicas, ao final do semestre, era de R$ 70,4 milhões (R$ 

61,4 milhões no mesmo período de 2016), com a seguinte composição: 

 

Provisão de Prêmios não Ganhos ............................................................ R$ 0,8 milhão 

Provisão de Sinistros a Liquidar.............................................................. R$ 4,8 milhões 

Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados....................................... R$ 3,0 milhões 

Provisão de Despesas Relacionadas........................................................ R$ 0,07 milhão 

Provisões DPVAT.................................................................................. R$ 61,8 milhões 

 

Os ativos financeiros garantidores das Provisões Técnicas vinculados à SUSEP atingiram, em 30 

de junho de 2017, o montante de R$ 79,4 milhões (R$ 82,2 milhões no mesmo período de 2016). 

 

Atendimento DPVAT 

No primeiro semestre de 2017 a Centauro-ON processou 15.390 indenizações a beneficiários do 

seguro DPVAT através de pontos de atendimento colocados à disposição da população em todo 

o Brasil. 

 

Política de Distribuição de Lucros 

Os acionistas da Centauro Vida e Previdência S/A., em cada exercício, terão direito a receber a 

título de dividendos, o mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado, conforme disposto 

na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia. Até o final de junho de 2017 

não ocorreu distribuição de dividendos. 

 

Agradecimentos 

Agradecemos aos nossos acionistas, segurados, resseguradores e parceiros de negócios, em 

especial aos corretores de seguros, pela confiança em nossa administração, bem como pelo apoio 

recebido dos Órgãos Reguladores. Aos nossos colaboradores, manifestamos o nosso 

reconhecimento pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados à Companhia. 



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a 
member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos Conselheiros e Diretores da 
Centauro Vida e Previdência S/A 
Curitiba – PR 
 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Centauro Vida e 
Previdência S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho 
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas selecionadas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Centauro Vida e Previdência S/A em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado 
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de seis meses findo 
em 30 de junho de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, cuja apresentação não é requerida de acordo com as normas expedidas pela 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados e estão sendo apresentadas de forma 
voluntária pela Companhia, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras individuais da Companhia. 



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a 
member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. 
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Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações 
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em 
relação às demonstrações financeiras individuais tomadas em conjunto. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras intermediárias 
e o relatório do auditor 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
intermediárias ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras 
intermediárias 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
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. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
intermediárias 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
intermediárias, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras intermediárias. 



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a 
member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. 

7 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 
 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
intermediárias ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia de Seguros a não mais se manter em continuidade operacional. 
 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras 
intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras intermediárias 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 
 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.  
 
 
Curitiba, 21 de agosto de 2017 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-PR 
 
 
 
 
Fernando Antonio Rodrigues Alfredo 
Contador CRC 1SP252419/O-0 



Centauro Vida e Previdência S/A

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro 2016 

(em milhares de R$)

Ativo Nota 30/06/2017 31/12/2016 Passivo Nota 30/06/2017 31/12/2016

Circulante 89.934 84.593 Circulante 74.663 70.884

 Disponível 4 367 88  Contas a pagar 4 2.476 3.958

 Caixa e Bancos 367 88  Obrigações a pagar 14 1.203 2.604
 Impostos e encargos sociais a recolher 332 417

 Aplicações 4, 6 e 17 79.706 73.303  Encargos trabalhistas                    843                    585 
 Impostos e contribuições 98 352

 Créditos das operações com seguros e resseguros 2.236 2.288

 Débitos de operações com seguros e 
resseguros

4 1.973 1.835

 Prêmios a receber 4 e 7a 2.027 1.988
 Resseguradoras 4 e 7b 209 300  Operações com ressegurador 897 790

 Corretores de seguros 573 545
 Outros créditos operacionais 8 6.053 7.854  Outros débitos operacionais 503 500

 Ativos de resseguros 4 470 437  Depósitos de terceiros 4 22 17

 Títulos e créditos a receber 9 824 349  Provisões técnicas - seguros 4, 15 e 17 70.192 65.074

 Títulos e créditos a receber 23 22  Danos 61.778 57.644
 Créditos tributários e previdenciários 10 10  Pessoas 8.219 7.255
 Outros créditos 791 317  Vida Individual 195 175

 Outros valores e bens 90 68 Passivo não circulante 450 790

 Outros valores 90 68  Contas a pagar 4 115                    116 

 Despesas antecipadas 38 8  Obrigações a pagar 14 3                       - 
 Tributos diferidos 112 116

 Custo de aquisição diferido 10 150 198
 Provisões técnicas - seguros 4, 15 e 17                    225                    312 

 Seguros 150 198
 Pessoas 225 312

Ativo não circulante 15.625 17.951  Vida Individual                       -                         - 

Realizável a longo prazo 12.775 14.926  Outros débitos 4 e 19 110 362

 Aplicação financeira 4, 6 e 17 11.091 13.406  Provisões judiciais 110 362

 Títulos e créditos a receber 9                 1.499                 1.271 Patrimônio líquido 20 e 21 30.446 30.870

 Titulos e créditos a receber 938 857  Capital social 20.404 20.404
 Créditos tributários e previdenciários 159 159  Reserva de capital 7.438 7.438
 Depósitos judiciais e fiscais 392 245  Reservas de reavaliação 169 174
 Outros Créditos Operacionais 10 10  Reservas de lucros 2.854 2.854

 Prejuízos acumulados                  (419)                       - 
 Ativos de resseguros 4 91 120

 Custo de aquisição diferido 10 94 129

 Seguros 94 129

 Investimentos 11 415 421

 Participações societárias - não financeiras 167 175
 Outros investimentos 248 246

 Imobilizado 13 2.304 2.491

 Imóveis de uso próprio 1.766 1.802
 Bens móveis 440 540
 Outras imobilizações 98 149

 Intangíveis 13 131 113

 Outros intangíveis 131 113

Total do ativo 105.559 102.544 Total do passivo 105.559 102.544

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras intermediárias.
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Centauro Vida e Previdência S/A

Demonstrações de resultados

Semestres findos em 30 de junho 2017 e 2016

(em milhares de R$, exceto lucro líquido por ação)

 30/06/2017 30/06/2016
(reapresentado)

Prêmios emitidos                    24.469                  29.682 
Prêmios diretos                    10.270                    8.574 
Prêmios do convênio DPVAT                    14.199                  21.108 

Contribuições para cobertura de riscos                            1                           1 

Variações das provisões técnicas de prêmios                        (69)                         71 

Prêmios ganhos                   24.401                  29.754 

Receita com emissão de apólices                     1.251                    1.254 

Sinistros ocorridos                 (16.703)                (21.669)

Sinistros diretos                    (4.421)                   (3.559)
Sinistros do convênio DPVAT                    (8.557)                   (8.646)
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados                    (3.725)                   (9.464)

Custos de aquisição                   (2.995)                  (2.779)

Comissões                    (2.351)                   (2.146)
Variação das despesas de comercialização diferidas                         (83)                      (135)
Outros custos de aquisição                      (561)                      (498)

Outras receitas e despesas operacionais                     3.461                    4.070 

Outras receitas operacionais                      4.874                    7.538 
Outras despesas operacionais                    (1.413)                   (3.468)

Resultado com operação de resseguro                      (334)                     (411)

Receita com resseguro                         500                       248 
Despesa com resseguro                       (834)                      (659)

Despesas administrativas                   (9.972)                  (9.820)

Despesas com tributos                   (1.154)                  (1.567)

Resultado financeiro                     1.654                    1.888 

Receitas financeiras                      5.057                    5.385 
Despesas financeiras                    (3.403)                   (3.497)

Resultado patrimonial                            9                         15 

Resultado operacional                      (382)                       735 

(Perdas) / ganhos com ativos não correntes                        (46)                           3 

Resultado antes dos impostos                       (428)                       738 

Imposto de renda                              -                      (190)
Contribuição social                              -                      (213)

(Prejuízo) / lucro líquido                      (428)                       335 

Quantidade de ações  9.931.294 9.931.294
(Prejuízo) / lucro líquido por ação - R$                      (0,04)                      0,03 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras intermediárias.
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Centauro Vida e Previdência S/A

Demonstrações do resultado abrangente

Semestres findos em 30 de junho 2017 e 2016

(em milhares de R$)

 30/06/2017 30/06/2016
  
(Prejuízo)/lucro líquido no período                  (428) 335
Resultado abrangente total                  (428) 335
Resultado abrangente atribuídos aos acionistas                  (428) 335

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras intermediárias.
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Centauro Vida e Previdência S/A 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Semestre findos em 30 de junho 2017 e 2016

(em milhares de R$)

 Legal Estatutária 

Patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2016 20.404            7.438 185 77 1.065              - 29.169            

Reserva de reavaliação
Realização, por depreciação  -  - (4)  - 8 4 

Lucro líquido do semestre  -  -  -  -  - 335 335 

Patrimônio líquido em 30 de junho de 2016               20.404 7.438 181  77 1.065 343              29.508 

Patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2017 20.404            7.438              174 188 2.666              - 30.870            

Reserva de reavaliação
Realização, por depreciação - - (5) - - 9 4

Prejuízo do semestre - - - - - (428) (428) 

Patrimônio líquido em 30 de junho de 2017 20.404            7.438              169 188 2.666              (419) 30.446            

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras intermediárias.

TotalCapital social
Reservas de 

capital
Reservas de 
reavaliação

Reserva de lucros
Lucros/ 

(Prejuízos) 
acumulados
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Centauro Vida e Previdência S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Semestres findos em 30 de junho 2017 e 2016

(em milhares de R$)

30/06/2017 30/06/2016
(Reapresentado)

Atividades operacionais
(Prejuízo) / lucro do período (428) 335 
Ajustes para:
Provisão imposto de renda e contribuição social do período - 404 
Variações das provisões técnicas 3.795 9.392 
Variação das despesas de comercialização diferida 83 134 
Depreciação 165 171 
Perda na alienação do Imobilizado 51 - 
Provisões judiciais (253) (52) 
Redução ao valor recuperável 14 2 
Outros (12) (15) 
Lucro ajustado 3.415 10.371                

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (4.087) (10.579)                
Créditos das operações de seguros,incluindo ativos oriundos de contratos de seguro 37 71 
Ativos de resseguro (4) 261 
Outros créditos operacionais 1.327 (1.868) 
Créditos fiscais e previdenciários - 81 
Despesas antecipadas (29) (25) 
Títulos e créditos a receber (82) (14) 
Outros ativos (22) (13) 
Custo de aquisição diferido - (21) 
Depósitos judiciais e fiscais (147) 107 
Fornecedores e outras contas a pagar (874) (84) 
Impostos e contribuições 162 373 
Débitos de operações com seguros e resseguros 139 (550) 
Depósitos de terceiros 5 22 
Provisões técnicas- seguros e resseguros 1.236 1.869 

Caixa liquido gerado pelas operações 1.076 1 
Juros pagos (5) - 
Recebimentos de dividendos 9 15 
Impostos sobre o lucro pago (243) - 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 837 16 

Atividades de investimento
Recebimento pela venda: 20 9 
Imobilizado - 1 
Investimento 20 8 

Pagamento pela compra: (51) (127) 
Imobilizado (49) (110) 
Investimentos (2) (17) 

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (31) (118) 

Atividades de financiamento
Dividendos pagos (527) (349) 
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (527) (349) 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 279 (451) 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 88 636 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 367 185 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras intermediárias.
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Centauro Vida e Previdência S/A 

Demonstração do valor adicionado 

Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)

30/06/2017 30/06/2016

Receitas              30.544              38.490 

 Receitas com operações de seguros 24.469             29.682             
 Provisão para devedores duvidosos  (constituição/reversão) (14) (2) 
 Rendas com taxas de emissão de apólices 1.251               1.254               
 Outras receitas operacionais 4.828               7.540               
 Receitas não correntes 9 15 
 Receitas previdência complementar 1 1 

Variação das provisões técnicas (69) 71 
 Operações de seguros (69) 71 

Receita líquida operacional               30.475               38.561 

Sinistros            (16.702)            (21.669)
 Sinistros retidos (12.975)            (12.206)            
 Variação da provisão de sinistro ocorridos e não avisados (3.727)              (9.463)              
 Variação de Despesas Relacionadas IBNR - - 

Insumos            (10.983)            (12.948)

 Materiais, energia e outros (6.906)              (9.909)              
 Serviços de terceiros e comissões (3.995)              (2.904)              
 Variação das despesas de comercialização diferida (82) (135) 

Valor adicionado bruto                2.790                3.944 

Retenções (165) (171) 
 Depreciação e amortização (165) (171) 

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 2.625               3.773               

Valor adicionado recebido em transferência 4.723               4.973               
 Receitas financeiras 5.057               5.385               
 Resseguro (334) (412) 

Valor adicionado total a distribuir 7.348               8.746               

Distribuição do valor adicionado 7.348               8.746               

Pessoal
  Remuneração direta 5.342               4.998               
  Benefícios 877 893 
  FGTS 259 308 

Impostos, taxas e contribuições
  Federais 1.127               1.945               
  Estaduais 2 2 
  Municipais 25 23 

Remuneração do capital de terceiros
  Juros 22 90 
  Alugueis 122 152 

Remuneração do capital próprio
 (Prejuízo) / lucros retidos (428) 335 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras intermediárias.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 
 

(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Centauro Vida e Previdência S/A (“Companhia”) tem seu domicílio na Cidade de Curitiba, 

Paraná, na Rua Nilo Cairo, nº 171. Está autorizada a operar em seguros do ramo vida e 

previdência, conforme Portaria nº 67 de 03 de fevereiro de 1993, do Ministério de Estado da 

Fazenda e Portaria SUSEP nº 2.407/2007, e está autorizada a operar em todo o território 

nacional. Tem como acionista a Extraseg Participações S.A. e O.N. International do Brasil 

Participações Ltda, perfazendo 100% de suas ações ordinárias, sem valor nominal. A 

Companhia é integrante do consórcio DPVAT. As demonstrações financeiras intermediárias da 

Companhia referem-se a uma entidade individual. 

 

Em 21 de agosto de 2017 as demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas e 

autorizadas a publicar pelo Conselho de Administração. 

 

2 Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis nas sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), as quais abrangem as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e os 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referenciados pela 

SUSEP. A Administração da Companhia optou por apresentar como informação suplementar, a 

demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 

por entender que essas informações proporcionam uma análise adicional das demonstrações 

financeiras. Estão sendo também apresentados segundo critérios estabelecidos pelo plano de 

contas instituído pela Circular SUSEP nº 517/2015 e suas atualizações posteriores. 

 

Na elaboração das presentes demonstrações financeiras, foi observado o modelo de publicação 

contido na Circular nº 517/15 e respectivas alterações, sendo apresentadas segundo os critérios 

de comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21(R1) - Demonstração 

Intermediária. 

 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de 

apresentação da Companhia. As informações estão expressas em milhares de reais (R$(000)) e 

arredondadas para o milhar mais próximo quando indicado. 

 

Reapresentação de saldos comparativos 
Os valores correspondentes apresentados na Demonstração do resultado referente ao semestre 

findo em 30 de junho de 2016, estão sendo reapresentados para que a despesa de pro-labore de 

corretagem, no montante de R$ 498, anteriormente apresentado na rubrica de “Outras despesas 

operacionais”, passe a ser apresentada na rubrica de “Outros custos de aquisição”. Estas 

reclassificações não provocam alterações no resultado do período.  

 

Os valores correspondentes apresentados na Demonstração do fluxo de caixa referente ao 

semestre findo em 30 de junho de 2016, estão sendo reclassificados para que as Provisões 

Judiciais e Redução ao valor recuperável, no montante de R$ (52) e R$ 2 respectivamente, 

anteriormente divulgados nas variações das contas patrimoniais no grupo de Atividades 

Operacionais, passem a ser demontrados nos ajustes ao Lucro líquido do período, conforme o 
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CPC 03 (R2) - Demontração do Fluxo de Caixa. Esta reclassificação não provoca alteração no 

montante apresentado na linha denominada “Caixa líquido gerado pelas operações” 

demonstrado no período comparativo em relação ao anteriormente divulgado. 

 

3 Resumo das principais práticas contábeis 
 

a. Apuração do resultado 
O resultado é apurado pelo regime de competência observando-se o critério “pro - rata” dia e 

por estimativa para receita de prêmios, nos casos em que o risco coberto só é conhecido após o 

decurso do período de cobertura. Os prêmios de seguros, comissões e os prêmios repassados em 

resseguros, são apropriados ao resultado quando da emissão das respectivas apólices e faturas de 

seguros e apropriados em bases lineares no decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio 

da constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e das despesas de comercialização 

diferidas. 

 

As receitas e despesas decorrentes de operações de seguro do ramo DPVAT são contabilizadas 

com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

 

b. Estimativas contábeis 
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer 

que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. 

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem ajustes a valor 

de mercado dos títulos e valores mobiliários, provisão para riscos de crédito, imposto de renda e 

contribuição social diferidos, provisão para desvalorização, provisões técnicas e provisões para 

contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada 

por valores diferentes das estimativas em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua 

determinação. A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente. 

 

c. Instrumentos financeiros 
A Companhia classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos 

financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o 

vencimento, empréstimos e recebíveis e caixa e equivalentes de caixa. 

 

A Companhia classifica passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos 

financeiros. 

 

(i) Ativos e passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimento  
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na 

data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 

na data da negociação.  

 

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 

caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 

de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos 

os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação 

que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida 

como um ativo ou passivo separado. 
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A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 

cancelada ou expirada. 

 

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 

patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os 

valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 

passivo simultaneamente. 

 

(ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensuração  
 

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado  
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso 

seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do 

reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme 

incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são 

mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos, incluindo ganhos com 

juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do período. 

 

Ativos financeiros mantidos até o vencimento  
Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 

transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros 

mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros 

efetivos. 

 

Empréstimos e recebíveis  
Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 

transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 

pelo custo amortizado utilizando do método dos juros efetivos. 

 

Caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, cujo 

vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e 

apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Companhia 

para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 

 

(iii) Passivos financeiros não derivativos - mensuração  
Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos 

de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 

financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 

 

d. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) 
A Companhia avalia periodicamente se há evidencias objetivas de que determinados ativos 

classificados na categoria de empréstimos e recebíveis, ativos financeiros ou grupo de ativos 

financeiros estejam deteriorados. Caso um empréstimo e recebíveis for considerado deteriorado 

a Companhia registra a perda no resultado do período se houver evidências objetivas de que (i) 

há tendência históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos 

valores de perdas incorridas e/ou (ii) qualquer fator que reflita o julgamento da administração 

quanto as condições econômicas e de créditos atuais, mesmo sendo menores que as tendências 

históricas. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos são 
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incorridos somente se há evidência objetiva de impairment, tais como; (i) desvalorização 

significativa e prolongada de instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, 

(ii) descontinuidade da operação da atividade em que a Companhia investiu. Especificamente 

para os títulos classificados como disponível para venda, o prejuízo cumulativo - medido como 

a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer prejuízo por 

impairment sobre o ativo financeiro reconhecido anteriormente no resultado será retirado do 

patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado.  

 

A redução ao valor recuperável referente aos prêmios a receber é calculada pela Administração 

para cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos apurados, com base na totalidade dos 

prêmios de acordo com metodologia própria e com base em estudo técnico desenvolvido pela 

Administração da Companhia que leva em consideração o histórico de perdas incorridas e os 

riscos de inadimplência da carteira de clientes e segurados, dentre outros fatores, conforme 

permitido pela Circular SUSEP nº 517/2015. 

 

e. Investimentos 
Os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, ajustado ao seu valor de provável 

realização, mediante constituição de provisão para desvalorização. A Companhia possui 

investimento na Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB. 

 

f. Imobilizado de Uso 
Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação acumulada. Corresponde 

aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 

Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que 

transfiram à Companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Os imóveis foram 

reavaliados de forma compulsória em 1998 por força das disposições das Circulares SUSEP nº 

7/1997 e 50/1998, vigentes à época da reavaliação. 

 

As depreciações são calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil - econômica 

estimada dos bens sobre o custo corrigido. As taxas de depreciação utilizadas estão divulgadas 

na nota explicativa 13. 

 

g. Provisões técnicas - Seguros e resseguros 
A regulamentação vigente que institui regras e procedimentos relacionados às Provisões 

Técnicas das Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar é a 

Resolução CNSP nº 321 de 15 de julho de 2015 e suas alterações posteriores. 

 

De acordo com esta Resolução, a Companhia constitui as seguintes provisões técnicas:  

 

 Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): constituída para a cobertura dos valores a pagar 

relativos a sinistros e despesas a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos 

assumidos na data-base de cálculo. Em complemento à PPNG, constituí-se a provisão de 

prêmios não ganhos para riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE), considerando uma 

estimativa de reserva para os riscos já vigentes, mas que ainda não foram emitidos. 

 Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): constituída para a cobertura dos valores esperados a 

liquidar relativos aos sinistros avisados até a data-base de cálculo. Contempla também o ajuste 

IBNeR (Sinistros Ocorridos e Não Suficientemente Avisados) para o desenvolvimento agregado 
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dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo do 

processo até a sua liquidação final. A PSL inclui estimativa para cobrir os valores esperados a 

liquidar em decorrência de disputas judiciais em curso, a qual é constituída com base nas 

notificações de ajuizamento recebidas e melhor estimativa do risco envolvido, até a data-base 

das demonstrações financeiras. Seu valor é determinado com base nos critérios estabelecidos 

pela Resolução CNSP nº 321/15. 

 Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR): é constituída para a cobertura dos 

valores esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos e não avisados até a data-base de 

cálculo. É constituída com base em metodologia própria para os ramos onde esta Companhia 

tem experiência em sinistros, e através da utilização da metodologia proposta pela SUSEP para 

os demais ramos. O cálculo dessa provisão considera o histórico de sinistros, incluindo os casos 

em ação judicial. 

 Provisão de Despesas Relacionadas (PDR): constituída para a cobertura dos valores esperados 

relativos a despesas relacionadas a sinistros. Esta provisão contempla todas as despesas 

relacionadas à liquidação de indenizações ou benefícios, em função de sinistros ocorridos, 

avisados ou não. 

Para o ramo DPVAT, a constituição das provisões técnicas (PSL, IBNR e PDR) é realizada com 

base nos montantes informados pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.  

 

h. Classificação de contrato de seguro 
O CPC 11 define as características que um contrato deve atender para ser definido como um 

“contrato de seguro”. Contrato de seguro é um contrato em que a Companhia aceita um risco de 

seguro significativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, 

incerto, específico e adverso. A Administração da Companhia procedeu à análise de seus 

negócios para determinar que suas operações caracterizam-se como “contrato de seguro”. Nessa 

análise, foram considerados os preceitos contidos no CPC 11 e as orientações estabelecidas pela 

SUSEP. 

 

(i) Demais passivos - Circulante e não circulante 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. 

 

(ii) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - Fiscais e previdenciárias 
O reconhecimento e mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações 

legais são efetuados de acordo com as normas vigentes. 

 

 Ativos contingentes - não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração 

possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis 

sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela 

confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro 

exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados em notas 

explicativas, quando aplicável. 

 Passivos contingentes - são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a 

natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento 

dos tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionará uma provável 

saída de recursos para a liquidação das obrigações. Quando os montantes envolvidos forem 
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mensurados com suficiente segurança, os passivos contingentes classificados como perda 

possível não serão reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em nota 

explicativa. Quando individualmente relevantes, e classificados como remotos, não são 

requeridas nem provisão e nem divulgação. 

i. 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 excedente a R$ 240, e a contribuição social sobre o lucro 

líquido (“CSLL”) é calculada à alíquota de 20% sobre o lucro tributável. A despesa com 

imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes. O imposto 

corrente é reconhecido 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 do período calculado com base nas alíquotas vigentes na data de balanço e inclui 

qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. 

 

j. Consórcio DPVAT 
As operações do Consórcio DPVAT, são registradas conforme informados pela Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

 

4 Gerenciamento de riscos 
 

Governança dos riscos 
O modelo de governança de riscos corporativos adotado pela Companhia envolve estrutura de 

Comitês que, em conjunto, contam com a participação dos diretores, gerentes e supervisores das 

diversas áreas da Companhia. Atualmente esta estrutura é composta dos seguintes órgãos: 

Comitê de Risco, Comitê Financeiro e Comitê de Tecnologia. Por princípio e observância das 

melhores práticas da governança corporativa a estrutura contempla os seguintes aspectos de 

riscos envolvidos nos negócios, estrutura operacional, risco operacional, de crédito e de 

liquidez. 

 

Processo de gestão de riscos 
A Companhia considera o gerenciamento de riscos e de capital como um dos valores principais 

para o processo de tomada de decisão. O processo de gestão de riscos envolve fluxo contínuo de 

informações, obedecendo as etapas de identificação do risco, análise dos riscos, ações de 

mitigação e encaminhamentos para discussão e deliberação no Comitê de Risco. As decisões 

são tomadas de forma colegiada nos escalões competentes. 

 

O acompanhamento é realizado pela área de gestão de risco, avaliando o cumprimento das 

deliberações e seus impactos na Companhia, comunicando a situação dessas ações ao fórum 

competente (Comitê de Risco). 

 

A Auditoria interna é responsável por analisar e emitir relatórios periódicos sobre os processos e 

riscos da Companhia. Os pontos identificados pela auditoria interna poderão gerar ações 

administrativas e gerenciais, para tratamento das causas e efeitos de cada risco observado, 

correções e melhoria de processos. 
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Risco de crédito 
O risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não cumprir ou 

sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim 

alguma perda para a Companhia. O risco de crédito inclui o risco decorrente da insolvência ou 

falta de liquidez do ressegurador, segurados, emissores de ativos financeiros, bem como os 

riscos de confiabilidade devido às perdas decorrentes da deficiência de crédito dos devedores. A 

carteira de investimentos de renda fixa é predominantemente composta por títulos públicos e 

títulos privados de primeira linha. A política de investimento define limites com relação a 

classes de rating mínimo e os riscos de concentração. O gerenciamento do risco de crédito inclui 

monitoramento de exposição ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às 

classificações de crédito por companhias avaliadores de risco, tais como Fitch Ratings, Standard 

&Poor`s, Moody`s entre outros. Os ativos classificados na categoria “sem rating” compreendem 

substancialmente valores a serem recebidos de estipulantes que não possuem rating de crédito 

individuais. 

 

Qualidade do crédito dos ativos financeiros 
 

   Rating 30/06/2017 31/12/2016 

          

Disponível           367        88  

          

Disponibilidade em caixa     12       16  

Banco Bradesco S.A. (***) AAA 255       43  

Sicoob  (***) AA-       44        14  

Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A (***) AAA 41        5  

Banco Santander (Brasil) S.A. (***) AAA 10        7  

Caixa Econômica Federal (***) AA+ 5        3  

          

Aplicações          90.797      86.709  

          

Aplicações DPVAT         61.815      57.657  

Banco Bradesco S.A. (***) AAA       18        726  

Banco Santander (Brasil) S.A. (***) AAA      5.665       4.986  

Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A (***) AAA      2.731       2.582  

Barigui Financeira (*) brAA-      1.634       1.176  

Banco BTG Pactual (***) BB-       -       1.061  

Paraná Banco (***) AA-      1.665       2.160  

Caixa Econômica Federal (***) AA+       224        505  

Letras Financeiras do Tesouro (***) BB     12.198      10.550  

Letras do Tesouro Nacional (***) BB      4.847       5.306  

 
(*) Standard & Poors 

(**) Moody's 

(***) Fitch Ratings 

(a) A aplicação financeira DPVAT, sem classificação de "rating", compreende, substancialmente, quotas de fundos de 

investimentos administrados pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
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Risco de liquidez 
Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade de a 

Companhia saldar seus compromissos, quanto aos sacrifícios ocasionados na transformação de 

um ativo em caixa necessário para quitar uma obrigação. O gerenciamento do risco de liquidez é 

realizado por meio da gestão de ativos e passivos considerando principalmente os vencimentos e 

a estrutura de classes dos passivos, em comparação com os ativos. A carteira de investimentos 

da Companhia segue a política de investimentos, a qual determina que ao menos 10% dos ativos 

da carteira de investimentos estejam alocados em ativos de liquidez imediata, visando a 

manutenção da liquidez em níveis mínimos necessários para o pagamento das obrigações da 

Companhia sob qualquer circunstância. O objetivo é equilibrar a liquidez com a otimização da 

rentabilidade dos ativos e manutenção dos riscos de mercado e de crédito adequados à atividade 

da Companhia. 

 

A gestão dos ativos e passivos permite apontar com antecedência possíveis necessidades na 

alteração das políticas da Companhia, quer por alteração das regras de liquidez, na mudança das 

políticas de crédito ou até mesmo pela indicação de novos aportes de capital. A tabela a seguir 

apresenta todos os ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia classificados segundo o 

fluxo contratual de caixa não descontado. Os passivos de seguros estão alocados no tempo 

segundo a melhor expectativa quanto à data de liquidação destas obrigações, levando em 

consideração o histórico de liquidação de sinistros passados e o período de expiração do risco 

dos contratos de seguro. 
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           Acima Total Total 

  0 - 3 meses 3 - 6 meses 6 - 9 meses 9 - 12 meses 1 - 3 anos  de 3 anos 30/06/2017 31/12/2016 

Ativos financeiros a valor justo por meio do 

resultado                 

Quotas de fundos de investimento - exclusivos DPVAT   61.815     -    -     -      -       -    61.815    57.657 

Titulo de renda fixa privados      -      -     -   3.231    1.651      -     4.882    3.844 

                     

Ativos Financeiros mantidos até o vencimento                    

Titulo de renda fixa públicos    4.574      -    2.405      -     5.721     4.345     17.045    15.856 

Titulo de renda fixa privados    559      -    2.731    1.106     1.025       -     5.421     8.176 

Outras Aplicações - Letras de Cambio    560      -     843     231      -      -     1.634      1.176 

                     

Créditos das operações com seguros e resseguros                     

Prêmios a receber de segurados     2.022      5      -      -      -       -     2.027     1.988 

Valores a receber resseguradoras     209      -      -      -       -       -     209      300 

                     

Outros créditos operacionais    3.485     856     856     856      -      -     6.053     7.854 

                      

Ativos de resseguros     352     54     27     37     91      -      561     557 

                     

Caixa e bancos     367       -      -      -       -       -      367      88 

                     

Total dos ativos financeiros e de seguros    73.943     915    6.862    5.461   8.488    4.345    100.014     97.496 

                     

Provisões Técnicas - Pessoas e Vida Individual    5.964     1.031     701     718      144      81     8.639      7.742 

Provisões Técnicas - Danos    61.778     -      -      -       -       -    61.778     57.644 

                     

Passivos Financeiros                    

Obrigações a pagar    1.603     468     218     187       3       -      2.479      3.958 

Débitos das operações co seguros e resseguros    1.973      -      -       -       -       -     1.973      1.835 

Depósitos de terceiros     22      -      -     -     -      -     22      17  

Tributos diferidos      -      -      -      -     112       -     112       116  

Provisões judiciais     -      -      -      -      110       -      110       362  

                       

Total dos passivos financeiros e de seguros   71.340     1.499     919      905      369       81     75.113      71.674  
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Risco de mercado 
O risco de mercado pode ser entendido como o risco associado a alterações nos preços de 

mercado, em virtude da volatilidade de fatores como taxa de juros, índices de preços (inflação), 

renda variável e derivativos. Nessa linha, o objetivo do gerenciamento de risco de mercado é 

administrar e controlar as exposições a riscos de mercado, buscando otimizar o retorno dos 

investimentos, dentro de limites de risco aceitáveis pela Companhia. 

 

Análise de sensibilidade das aplicações financeiras  
A carteira de investimento (não incluso a posição correspondente à participação no consórcio do 

DPVAT) totalizava R$ 28.982 em 30 de junho de 2017 (R$ 29.052 em dezembro de 2016). 

Desse montante, cerca de R$ 24.100 em 30 de junho de 2017 (R$ 25.208 em dezembro de 2016) 

estão classificados como mantidos até o vencimento, que representa 83% em junho de 2017 

(87% em dezembro de 2016) da carteira de investimento, ou seja, em caso de alterações nas 

taxas de juros, os efeitos desse reconhecimento não teriam impacto significativos no resultado.  

 

A principal metodologia empregada pela Companhia para gerenciamento do risco de mercado 

se baseia no cálculo do VaR (Value at Risk) paramétrico, considerando 95% de confiança e um 

horizonte de tempo de 21 dias. Em 30/06/2017, o VaR foi de 0,0% devido à concentração da 

carteira em títulos pós-fixados, atrelados a Selic e CDI, e da maioria dos ativos estarem 

registrados como mantidos até o vencimento (marcação na curva). 

 

Além do VaR, a Companhia faz uso do ETL (Expected tail loss), métrica amplamente utilizada 

para o mercado de renda fixa. 

 

Risco operacional 
O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e 

sistemas inadequados ou falhos e de eventos externos. Essa definição inclui o Risco Legal, mas 

exclui o Risco Estratégico e o Risco de Imagem. No gerenciamento do risco operacional a 

Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento 

contínuo,visando acompanhar a evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de 

lacunas que possam comprometer a qualidade deste gerenciamento. O processo de Governança 

Corporativa para gerenciamento do risco inclui a gestão do risco operacional onde são 

identificados, mitigados e estabelecidos ações de correção. O acompanhamento é realizado pelo 

Comitê com reunião trimestral. 

 

Estratégia de resseguro 
A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar 

sua perda potencial, por meio da diversificação de riscos. Os passivos relacionados às operações 

de resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações, as quais encontram-se 

registradas no ativo, uma vez que a existência do contrato não exime as obrigações da 

Companhia para com os segurados. Os contratos de resseguro são firmados com Resseguradoras 

locais, com categoria de risco superior a A-, conforme classificação atribuída pela agência 

classificadora A.M. Best, e consideram condições proporcionais e não proporcionais, de forma a 

reduzir a exposição aos riscos isolados. No caso de serem identificados indícios de que os 

valores não serão realizados pelos montantes registrados, estes ativos são ajustados ao seu valor 

recuperável. 
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Casamento de ativos e passivos 
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 

utilizados estratégicas 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 são periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentes 

subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento de ativos e 

passivos. 

 

O monitoramento da carteira de contratos de seguros permite o acompanhamento e a adequação 

das tarifas praticadas bem como avaliar a eventual necessidade de alterações. São consideradas, 

também, outras ferramentas de monitoramento como a análise de sensibilidade e verificação de 

algoritmo e alertas dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros) e casamento de 

ativos e passivos. Além disso, o Teste de Adequação do passivo (TAP) é realizado 

semestralmente como objetivo de averiguar a adequação do montante registrado contabilmente 

a título de provisões técnicas, considerando as premissas mínimas determinadas pela SUSEP. 

 

5 Posição Acionária 
Posição acionária da Centauro -ON 

 
Acionistas Quantidade   % 

        

Extraseg Participações S. A.  4.965.647   50 

O.N. International do Brasil Participações Ltda 4.965.647   50 

        

Total 9.931.294   100 

 

6 Instrumentos financeiros 
 

a. Resumo da Classificação das aplicações financeiras 
 
    30/06/2017   31/12/2016 

                      

    Valor 

Contábil 

Valor 

Justo 

  

% 

  Valor 

Contábil 

Valor 

Justo 

  

%           

                    

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 66.697 66.697   100   61.501 61.501   100 

  Fundo de investimento - Quotas de fundo DPVAT 61.815 61.815   93   57.657 57.657   94 

  Certificado de depósito bancário (CDB) 4.882 4.882   7   3.844 3.844   6 

                    

Ativos financeiros mantidos até o vencimento 24.100 24.112   100   25.208 25.183   100 

  Certificado de depósito bancário (CDB) 2.690 2.691   11   4.533 4.533   18 

  Letras financeiras do tesouro (LFT) 12.198 12.190   51   10.550 10.542   42 

  Letras do tesouro nacional (LTN) 4.847 4.865   20   5.306 5.297   21 

  Letras financeiras (LF) 2.731 2.732   11   3.643 3.635   14 

  Títulos de câmbio (LC) 1.634 1.634   7   1.176 1.176   5 

                    

Total  90.797 90.809   100   86.709 86.684   100 
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b. Composição das aplicações financeiras por prazo 
A composição das aplicações financeiras, classificadas como “valor justo por meio do 

resultado” estão apresentados no ativo circulante independentemente dos prazos de vencimento. 

 

Os títulos que pertencem aos fundos de investimento aberto foram considerados com base no 

percentual de participação da Companhia no fundo. O valor das aplicações em fundos de 

investimento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras 

administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa privados têm seu valor atualizado de 

acordo com os índices pactuados com a instituição financeira e se aproximam ao seu valor de 

mercado. Os títulos de renda fixa público tiveram seu valor obtido a partir das tabelas de 

referência divulgada pela Banco Central do Brasil. 

 

A composição das aplicações financeiras por prazo de vencimento esta demonstrada na nota 

explicativa nº 4, Risco de liquidez. 

 

c. Composição títulos de renda fixa por taxa de juros contratada 
 
  30/06/2017   31/12/2016 

            

Título 

Taxa de juros 

Contratada - % 

Custo mais 

rendimentos   

Taxa de juros 

Contratada - % 

Custo mais 

rendimentos 

          

Títulos privados de renda fixa     11.937          13.196  

CDB BRADESCO 100% CDI       -    100% CDI      709  

CDB-BRADESCO 93% CDI       18    93% CDI       17  

CDB SANTANDER BMBR 102% CDI      3.534    102% CDI      4.986  

CDB SANTANDER BMBR 100% CDI      1.008        

CDB SANTANDER BMBR 99% CDI      1.123        

CDB PARANABANCO 109% CDI      1.665    109% CDI      2.161  

CDB CAIXA 100% CDI      224    100% CDI      504  

LC BARIGUI 112% CDI      1.074    112% CDI       -  

LC BARIGUI 110% CDI      560    110% CDI      1.176  

LF BTG Pactual 106,75 % CDI       -    106,75 % CDI      1.061  

LF ITAU 102% CDI      2.731    102% CDI      2.582  

            

Títulos públicos de renda fixa     17.045          15.856  

LFT 100% SELIC     12.198    100% SELIC     10.550  

LTN 13,05% a.a.       -    13,05% a.a.      715  

LTN 11,55% a.a.      3.486    11,55% a.a.      3.303  

LTN 11,79% a.a.      1.361    11,79% a.a.      1.288  

            

Total        28.982          29.052  
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d. Movimentação das aplicações financeiras 
 

  Mantidos até o vencimento   

Valor justo por meio de 

resultado     

  

Títulos 

Privados   

Títulos 

Públicos   

Fundos de 

Investimento 

DPVAT   

Títulos 

Privados   Total 

                              

  2017 2016   2017 2016   2017 2016   2017 2016   2017 2016 

                              

Saldo inicial 9.352 15.229   15.856 14.448   57.657 41.578   3.844 422   86.709 71.677 

(+) Aplicações 3.130 3.079   1.005 495   5.978 14.471   2.600 8.070   12.712 26.115 

(-) Resgates 5.895 10.577    715  921   5.108  5.335   1.823 4.971   13.541 21.804 

(+) Rendimentos 468 1.621   899 1.834   3.288 6.943   261 323   4.917 10.721 

                              

(=) Saldo final 7.055 9.352   17.045 15.856   61.815 57.657   4.882 3.844   90.797 86.709 

 

e. Hierarquia do valor justo 
Compreendem: 

 

 Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados livres; 

 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); e 

 Nível 3 - Premissas, para o ativo, que não são baseados em dados observáveis de mercado 

(inputs não observáveis). 

    30/06/2017   31/12/2016 

                

Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado Nível 1 Nível 2 Total   Nível 1 Nível 2 Total 

                  

  Fundo de investimento - Quotas de fundo DPVAT    -  61.815  61.815       -  57.657  57.657  

  Certificado de depósito bancário (CDB)    -  4.882   4.882       -  3.844   3.844  

                  

Ativos financeiros mantidos até vencimento             

  Certificado de depósito bancário (CDB)     -  2.691   2.691        -  4.533   4.533  

  Letras financeiras do tesouro (LFT) 12.190    -   12.190    10.542     -   10.542  

  Letras do tesouro nacional (LTN) 4.865    -    4.865    5.297     -    5.297  

  Letras financeiras (LF)    -  2.732   2.732        -  3.635   3.635  

  Títulos de câmbio (LC)    -  1.634   1.634        -  1.176   1.176  

                  

Total 17.055 73.754  90.809    15.839 70.845  86.684  
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7 Créditos das operações 
 

a. Prêmios a receber  
Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta líquido da redução ao valor 

recuperável. O período médio de parcelamento dos prêmios da Companhia é de 30 dias. 

 
  30/06/2017   31/12/2016 

                

 Ramos  

 Prêmios 

a receber  

 Provisão para 

riscos sobre 

créditos  

 Prêmios 

a receber 

líquido    

 Prêmios 

a receber  

 Provisão para 

riscos sobre 

créditos  

 Prêmios 

a receber 

líquido  

                

Seguro Funeral 134 (2) 132   141 (2) 139 

Prestamista 380 - 380   328 - 328 

Educacional 13 - 13   - - - 

Acidentes Pessoais 422 (8) 414   428 (6) 422 

Doenças Graves 27 - 27   42 - 42 

Eventos Aleatórios 33 (2) 31   32 (1) 31 

Vida em Grupo 955 (20) 935   927 (12) 915 

Vida Individual 103 (8) 95   116 (5) 111 

                

Total 2.067 (40) 2.027   2.014 (26) 1.988 

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada 

data de balanço, para apurar perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 

recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 

reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos 

fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável, tal como 

dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor. 

A provisão para riscos de crédito de prêmios a receber é constituída com base em estudo técnico 

desenvolvido pela Administração da Companhia que leva em consideração o histórico de perdas 

incorridas e os riscos de inadimplência da carteira de clientes e segurados, dentre outros fatores, 

conforme permitido pela Circular SUSEP nº 517/2015. 

Prêmios vencidos e vincendos 

Vencido 30/06/2017   31/12/2016 

        

Até 30 dias      97         206  

De 31 a 60 dias      22         27  

De 61 a 180 dias      19         26  

        

Total     138        259  

        

Vincendo       

Até 30 dias    1.865       1.627  

De 31 a 60 dias      55         85  

De 61 a 180 dias      5         41  

De 181 a 365 dias      5         2  

mais de 365 dias      -         -  

        

Total    1.930       1.755  

        

Redução ao valor recuperável     (40)       (26) 

        

Total    2.027       1.988  



 

Centauro Vida e Previdência S/A 
Demonstrações financeiras intermediárias 

em 30 de junho de 2017 

28 

Movimentação dos prêmios a receber  
  30/06/2017 31/12/2016 

      

Saldo inicial 1.988 1.735 

Prêmios Emitidos 11.990 18.116 

IOF 38 67 

Cancelamentos   (1.720)    (570) 

Recebimentos   (10.255)    (17.346) 

Reversão / constituição redução ao valor recuperável    (14)     (14) 

Saldo final 2.027 1.988 

 

b. Ressegurador 
Sinistros pagos e pendentes de recebimento do Ressegurador 
  30/06/2017   31/12/2016 

        

Prestamista       52          33  

Acidentes Pessoais       10          23  

Eventos Aleatórios       65          34  

Vida em Grupo       82          210  

Total      209         300  

 

8 Outros créditos operacionais 
Composição da carteira de outros créditos com operação e Níveis de Risco 

  30/06/2017 31/12/2016 

      

Seguradora Líder - consórcio (a)      344      686  

Seguradora Líder - regulação de sinistros (b)     5.709      7.168  

      

Total     6.053      7.854  

(a) Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente a participação no Consórcio DPVAT. 

(b) Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente ao serviço de regulação dos sinistros do seguro 

DPVAT - categorias 1, 2, 9 e 10 e categorias 3 e 4. Estes valores são realizados quando do encerramento do processo 

de regulação dos sinistros. 

9 Títulos e créditos a receber 
  30/06/2017 31/12/2016 

      

Títulos e créditos a receber (a)      938      857  

Créditos diversos (b)       395 72 

Depósitos e bloqueio judiciais (c)      392      245  

Saldo bancário bloqueado 208 150 

Adiantamentos administrativos (d)      187      95  

Créditos tributários e previdenciários      170      170  

Outros créditos operacionais 33 32 

      

Total      2.323      1.621  

(a) Valores a receber referente ações de regresso decorrente de sinistros Categorias 3 e 4, por não representar risco 

contratado pela Centauro - ON. 

(b) Contempla principalmente patrocínios e despesas com viagem a serem apropriados nos meses seguintes. 

(c) Referente principalmente a sinistros Categorias 3 e 4 do Consórcio DPVAT os quais não representam riscos 

assumidos pela Centauro Vida e Previdência S.A. 

(d) Contempla principalmente adiantamento de férias, seguro saúde, auxílio transporte, alimentação e refeição a serem 

apropriados no mês seguinte. 
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10 Custo de aquisição diferido 
Os custos de comercialização são compostos por montantes referentes a comissões e 

agenciamentos relativos a comercialização de seguros de vida. O montante diferido refere-se a 

comissões por ocasião da emissão do contrato ou apólice e apropriado ao resultado, de forma 

linear, pelo decurso da vigência. Em 30 de junho de 2017 a vigência média foi de 298 dias (310 

dias em 31 de dezembro de 2016). 

 

Movimentação do custo de aquisição diferido  
 
  Saldo inicial   Constituições   Apropriações   Saldo final 

                        

Ramo 2017 2016   2017 2016   2017 2016   2017 2016 

                        

Seguro Funeral 1 1   9 10   (9) (10)   1 1 

Prestamista 284 456   72 87   (152) (259)   204 284 

Acidentes Pessoais 9 8   44 47   (45) (46)   8 9 

Doenças graves 1 4   3 5   (4) (8)   - 1 

Eventos Aleatórios 3 5   12 14   (13) (16)   2 3 

Vida em Grupo 12 7   93 100   (94) (95)   11 12 

Vida Individual 17 21   82 98   (81) (102)   18 17 

                        

Total 327 502   315 361   (398) (536)   244 327 

 

11 Investimentos societários 
A Companhia possui participação societária na Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S A, detendo 1,00807% de participação, correspondendo ao valor de investimento R$ 

167 (R$ 175 em dezembro de 2016). A Companhia possui investimento no Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB na qualidade de cooperado, onde o investimento 

corresponde em R$ 234 . (R$ 231 em dezembro de 2016), e em outros investimentos R$ 14 (R$ 

14 em dezembro de 2016). 

 

12 Reavaliações dos imóveis 
Os imóveis foram reavaliados de forma compulsória em 1998 por força das disposições das 

Circulares SUSEP nº 7/1997 e 50/1998, vigentes à época da reavaliação. Em 30 de junho de 

2017, o saldo de reavaliação dos imóveis totalizava R$ 169 (R$ 174 em dezembro 2016), 

líquido das depreciações e da provisão para tributos. O efeito no resultado, devido à realização 

da reserva mediante depreciação, foi de R$ 10 (R$ 19 em dezembro 2016). 
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13 Imobilizado  
A seguir, demonstramos a movimentação do ativo imobilizado 

 
      Movimentações   

Imobilizado 

Taxa de 

Depreciação 31/12/2016 Adições Baixas Depreciação 30/06/2017 

              

Imóveis de Uso Próprio   1.802 20 - (56) 1.766 

Terrenos   320 - - - 320 

Edificações 4% 1.191 20 - (46) 1.165 

Edificações - Reavaliação 4% 291 - - (10) 281 

Equipamentos   254 26 (8) (50) 222 

Informática 25% 217 16 - (45) 187 

Telecomunicações 20% 7 8 - (2) 13 

Refrigeração 13% 30 2 (8) (3) 21 

Móveis, Máquinas e Utensílios   212 2 (30) (30) 154 

Móveis, Máquinas e Utensílios 11% 212 2 (30) (30) 154 

Outras Imobilizações   96 - (13) (29) 54 

Outras Imobilizações   96 - (13) (29) 54 

Total Imobilizado Centauro-ON    2.364 48 (51) (165) 2.196 

              

Equipamentos   52 - (6) (3) 43 

Informatica DPVAT Risco   44 - (5) (3) 36 

Telecomunicações DPVAT Risco   2 - - - 2 

Refrigeração DPVAT Risco   6 - (1) - 5 

Móveis, Máquinas e Utensílios   18 1 (1) (1) 17 

Móveis, Máquinas e Utensílios DPVAT Risco   18 1 (1) (1) 17 

Veículos   4 2 (2) - 4 

Veículos DPVAT Risco   4 2 (2) - 4 

Outras Imobilizações   53 1 (5) (5) 44 

Outras Imobilizações DPVAT Risco   53 1 (5) (5) 44 

Total Imobilizado DPVAT   127 5 (15) (9) 108 

Total Imobilizado   2.491 52 (65) (174) 2.304 

 

14 Obrigações a pagar 
Apresentamos a seguir a composição conta obrigações a pagar: 

 
  30/06/2017 31/12/2016 

      

Regulação DPVAT       575      1.521 

Fornecedores diversos       317        330  

Dividendos        -        527  

Participações nos Lucros       110  - 

Honorários e remuneração        194        214  

Outras Pagamentos        7        12  

      

Total      1.203       2.604  
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15 Provisões técnicas 
 

a. Composição das provisões técnicas 
  30/06/2017   31/12/2016 

        

Provisão de prêmios não ganhos       768    957 

Provisão de sinistros a liquidar       4.799    4.049 

Provisão de sinistros ocorridos e não avisados       3.008    2.670 

Provisão de despesas relacionadas        64          66  

Total provisões diretas 8.639   7.742 

        

Provisões DPVAT 61.778   57.644 

Total das provisões de seguros 70.417   65.386 

        

b. Movimentação de provisões técnicas - Pessoas e Vida 

  

                      

Prêmios não 

Ganhos   

Sinistros a 

Liquidar (*)   

Provisão 

IBNR   

Provisão de 

Despesas 

Relacionadas 

                      

2017 2016   2017 2016   2017 2016   2017 2016 

                        

Saldos inicial 957 1.617   4.049 4.271   2.670 2.687   66 60 

Constituição decorrente de prêmios 489 1.118   - -   - -   - - 

Apropriação pelo decurso de vigência (678) (1.778)   - -   - -   - - 

Aviso de sinistros - -   4.107 7.926   - -   - - 

Pagamentos de sinistros - -   (3.971) (8.646)   - -   - - 

Atualização monetária e juros - -   92 369   - -   - - 

Outras constituições - -   522 129   338 (17)   (2) 6 

                        

Saldo final 768 957   4.799 4.049   3.008 2.670   64 66 

 
(*) Inclui IBNER no montante de R$ 384 (R$ 129 em dezembro de 2016), não contemplado nas tabelas de 

desenvolvimento de sinistros. 

c. Movimentação de provisões técnicas - danos (DPVAT) 
 
  Provisão de Sinistros a 

Liquidar 

  

Provisão IBNR 

  

Outras Provisões       

                  

  2017 2016   2017 2016   2017 2016 

                  

Saldos inicial 11.577 14.849   45.625 26.415   442 302 

Capitalização 629 2.255   2.639 4.630   21 58 

Baixa redistribuição (703) (708)   (2.819) (1.287)   (16) (8) 

Redistribuição 139 546   590 1.116   5 14 

Transferência - -   532 5.517   (221) (152) 

Constituição 916 3.534   3.593 10.232   274 362 

Reversão (1.227) (8.899)   (203) (998)   (16) (134) 

                  

Saldo final 11.332 11.577   49.957 45.625   489 442 
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16 Desenvolvimento de sinistros 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, 

comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o 

sinistro foi avisado. A parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer 

dos anos. A provisão varia à medida que as informações mais precisas a respeito da frequência e 

severidade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos 

montantes com os saldos contábeis, excluindo os valores de IBNER reconhecidos em 30 de 

junho de 2017, no montante de R$ 384. 
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Valores brutos de resseguros Ano de aviso de sinistro 

                

Montante estimado para os sinistros a liquidar 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                        

Até 2011 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 

                          

No semestre do aviso  23.821   4.318   3.887   4.180   3.988   3.569   4.458  3.839   3.978   3.375   4.486   3.878  

Um semestre mais tarde  23.838   4.136   3.865   4.074   3.956   3.365   4.054   3.671   4.029   3.328   4.488     - 

Dois semestres mais tarde  23.698   4.116   3.774   4.017   3.914   3.012   3.841   3.574   3.937   3.138     -     -  

Três semestres mais tarde  23.690   3.998   3.886   3.882   3.863   3.248   3.927   3.585   3.971     -     -     -  

Quatro semestres mais tarde  23.772   4.159   3.890   3.908   3.920   3.310   4.033   3.831     -     -     -     -  

Cinco semestres mais tarde  23.956   4.182   3.901   3.947   3.999   3.309   4.065     -     -     -     -     -  

Seis semestres mais tarde  23.972   4.137   3.903   3.937   3.987   3.342     -     -     -     -     -     -  

Sete semestres mais tarde  24.075   4.129   3.938   3.959   3.991     -     -     -     -     -     -     -  

Oito semestres mais tarde  24.223   4.165   4.053   4.141     -     -     -     -     -     -     -     -  

Nove semestres mais tarde  24.221   4.184   4.177     -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Dez semestres mais tarde  24.297   4.175     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Onze semestres mais tarde  24.427     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Estimativa de sinistros a liquidar em 30 de junho de 2017  24.427   4.175   4.177   4.141   3.991   3.342   4.065   3.831   3.971   3.138   4.488   3.878  

Pagamentos de sinistros efetuados  23.852   4.052   3.753   3.854   3.911   3.126   3.763   3.463   3.748   3.010   4.127   2.550  

Estimativa de sinistros na data base  575   123   424   287   80   216   302   368   223   128   361   1.328  
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Valores liquidos de resseguros Ano de aviso de sinistro 

                

Montante estimado para os sinistros a liquidar 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                        

Até 2011 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 

                          

No semestre do aviso  22.433   4.174   3.427   3.461   3.444   3.181   3.743   3.650   3.479   3.180   4.107   3.575  

Um semestre mais tarde  22.449   4.054   3.405   3.355   3.419   3.101   3.683   3.489   3.517   3.130   4.068     -  

Dois semestres mais tarde  22.351   4.034   3.346   3.298   3.377   2.748   3.510   3.391   3.428   2.939     -     -  

Três semestres mais tarde  22.343   3.916   3.410   3.198   3.326   2.961   3.596   3.402   3.462     -     -     -  

Quatro semestres mais tarde  22.425   4.021   3.414   3.220   3.383   3.023   3.695   3.647     -     -     -     -  

Cinco semestres mais tarde  22.609   4.045   3.414   3.259   3.462   3.022   3.726     -     -     -     -     -  

Seis semestres mais tarde  22.625   4.000   3.435   3.249   3.449   3.055     -     -     -     -     -     -  

Sete semestres mais tarde  22.728   3.992   3.467   3.271   3.454     -     -     -     -     -     -     -  

Oito semestres mais tarde  22.877   4.027   3.580   3.418     -     -     -     -     -     -     -     -  

Nove semestres mais tarde  22.874   4.046   3.702     -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Dez semestres mais tarde  22.950   4.038     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Onze semestres mais tarde  23.080     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Estimativa de sinistros a liquidar em 30 de Junho de 2017  23.080   4.038   3.702   3.418   3.454   3.055   3.726   3.647   3.462   2.939   4.068   3.575  

Pagamentos de sinistros efetuados  22.585   3.914   3.310   3.170   3.374   2.861   3.557   3.287   3.244   2.817   3.710   2.268  

Estimativa de sinistros na data base  495   124   392   248   80   194   169   360   218   122   358   1.307  
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17 Cobertura das reservas técnicas 
  30/06/2017 31/12/2016 

      

Provisões técnicas 70.417 65.386 

(-)Recuperação de Sinistros ocorridos  328 300 

Total a ser coberto 70.089 65.086 

      

Composição dos ativos vinculados     

Título de renda fixa - Públicos 14.912 15.856 

Título de renda fixa - Privado 2.692 13.178 

Quotas de fundos de investimentos - DPVAT 61.815 57.657 

      

Total dos ativos vinculados 79.419 86.691 

      

Do total de aplicações em títulos de renda fixa, R$ 11.378 (R$ 18 em dezembro de 2016) não 

estão oferecidos em garantia das provisões técnicas. 

 

18 Teste de adequação do passivo 
O Teste de adequação do passivo (TAP) foi realizado em conformidade com a Circular SUSEP 

Nº 517/15 e suas alterações posteriores. As projeções efetuadas são expectativas produzidas a 

partir dos estudos realizados com base nos contratos vigentes na data base de 30 de junho de 

2017 até a data de sua extinção, sem considerar renovações automáticas. 

 

Descrição dos aspectos técnicos atuariais 
Tendo como base as orientações dispostas por meio da Circular 517/2015, a taxa de desconto 

utilizada neste processo foi o modelo de Interpolação e Extrapolação da ETTJ (Estrutura a 

Termo de Taxas de Juros) livres de risco no Brasil, estimada através de metodologia ANBIMA, 

tendo como referência Cupom de IPCA para a data base 30/06/2017. 

 

Projeções 
Para avaliar a suficiência do passivo referente às provisões técnicas da Companhia foi 

necessário projetar os fluxos de caixas das obrigações futuras, utilizando premissas realísticas, 

com o intuito de atestar que as reservas constituídas em 30/06/2017 são suficientes para os 

fluxos de obrigações futuras estimados. 

 

Também para atendimento à Circular SUSEP, projetamos os fluxos referentes aos prêmios não 

registrados.  

 

Ressaltamos que só foram avaliadas as obrigações decorrentes dos contratos vigentes no 

momento da apuração dos resultados, não estando prevista a entrada de novos segurados. 

 

Critérios utilizados 
Foram efetuadas projeções dos sinistros a ocorrer, com base na sinistralidade apurada nos 

últimos 12 meses, assim como premissas de cancelamentos, comissões e despesas. Realizamos 

também projeções de pagamentos futuros e despesas relacionadas, com base no comportamento 

atual da nossa carteira. 

 

Conclusão 
O teste de adequação do passivo não apontou necessidade de complementação das provisões 

técnicas atuais. 
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19 Contingências  
 

a. Passivos contingentes  
A Companhia é parte integrante em processos judiciais de natureza civil decorrentes do curso 

normal de suas atividades. As questões discutidas nas ações normalmente não constituem 

eventos capazes de causar impacto representativo no resultado do periodo. Não existem em 

curso passivos contingentes relevantes para os quais as chances de perdas sejam prováveis que 

não tenham sido razoavelmente estimados. As provisões foram constituídas levando em conta a 

opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, 

a complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda foi avaliada como 

provável. A Administração da Seguradora entende que as provisões constituídas são suficientes 

para fazer face a eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos. 

 

Ações cíveis e trabalhistas 
 
    30/06/2017   31/12/2016 

                  

Probabilidade   Quantidade 

Valor 

 Reclamado Provisionado   Quantidade 

Valor  

Reclamado Provisionado 

                  

Provável   5     247      110     8    354      362  

Possível   13     853       -    17    838       -  

Remoto   5     213       -    6    266       -  

Total   23    1.312      110    31    1.458      362  

 

 
  Ações Cíveis   Ações Trabalhistas 

            

  2017 2016   2017 2016 

            

Saldo inicial    354     389        8      -  

Total pago     -    (138)       -      -  

Novas constituições (R$)     -      3       11     8  

Quantidade de ações referentes a novas constituições     2      1        2     1  

Alteração de estimativas     -     50        -      -  

Atualização monetária e juros     4     66        -      -  

Baixa por êxito     -    (16)       -      -  

Transferência de ações   (267)     -        -      -  

Saldo final    91     354       19     8  
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b. Sinistros judiciais 
Referem-se à estimativa global de perdas com ações relativas a sinistros cujos valores estão 

sendo discutidos judicialmente pela Companhia. Não existem em curso passivo contingente 

relevante para os quais as chances de perdas sejam prováveis que não tenham sido 

razoavelmente estimados. A Companhia possui um total de 229 ações, sendo 22 ações com 

classificação de risco “remota”, 126 ações com classificação de risco “possível” e 81 ações com 

classificação de risco “provável”, cujo provisionamento é de R$ 2.742 (R$ 2.315 em dezembro 

de 2016). Pela participação no Consórcio DPVAT, a Companhia provisionou R$ 9.532 (R$ 

9.411 em dezembro de 2016) referentes a ações de sinistros em questionamentos judiciais sob a 

gestão da Seguradora Líder S.A. 

 
    30/06/2017   31/12/2016 

                  

Probabilidade   Quantidade 

Valor 

Reclamado Provisionado   Quantidade 

Valor 

Reclamado Provisionado 

                  

Provável   81    2.600      2.742    78    2.315      2.315  

Possível   126    4.586       -    101    3.949       -  

Remoto   22     345       -    20    251       -  

Total   229    7.531      2.742    199    6.515      2.315  

 

 
  2017 2016 

      

Saldo inicial      2.315       2.171  

Total pago       (262)       (682) 

Quantidade de ações pagas        9        20  

Novas constituições      1.002        2.077  

Quantidade de ações referentes a novas constituições       41        81  

Alteração da provisão por estimativas ou probabilidade       (708)      (1.531) 

Alteração da provisão por atualização monetária e juros       128        280  

Transferência de ações       267         -  

      

Saldo final      2.742       2.315  

 

20 Patrimônio líquido 
 

Capital Social 
Em 30 de junho de 2017, o capital social subscrito e integralizado era de R$ 20,4 milhões  

(R$ 20,4 milhões em dezembro de 2016), representado por 9.931.294 ações ordinárias 

nominativas e sem valor nominal. 

 

Dividendos 
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias 

Gerais, sendo garantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada 

exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira. 

 

Reservas de Capital 
Ágio na subscrição de ações referente aumento de capital deliberado pela 45ª Assembleia Geral 

Extraordinária, datado de 06/06/14. 
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Reservas de Reavaliação e de Lucros 
    30/06/2017 31/12/2016 

        

Reserva de Reavaliação (*)          169         174  

Imóveis Próprios          169         174  

        

Reserva de Lucros          2.854        2.854  

Legal          188         188  

Estatutária         2.666        2.666  

(*) Nos termos do Art 6º, capítulo 22, da Lei nº 11.638/2007, a Seguradora optou por manter os saldos existentes nas 

reservas de reavaliação até sua efetiva realização. O prazo remanescente depreciação é de 15 anos. 

21 Patrimônio líquido ajustado 
É calculado de acordo com as Resoluções vigentes: 
  30/06/2017   31/12/2016 

        

Patrimônio Líquido 30.446   30.870 

(-) Part. sociedades financeiras e não financeiras 167   175 

(-) Despesas antecipadas 38   8 

(-) Ativos intangíveis 131   113 

(-) Obras de arte 14   14 

        

Patrimônio Líquido Ajustado 30.096   30.560 

        

Capital Base (I) 15.000   15.000 

Capital Adicional (II) 5.753   5.556 

Capital Adicional de Risco de Subscrição 4.562   4.240 

Capital Adicional de Risco de Crédito 1.514   1.668 

Risco Operacional 260   262 

Risco de Mercado 54         65  

Correlação       (637)         (679) 

Capital Mínimo Requerido (CMR) - maior entre (I) e (II) 15.000   15.000 

        

Suficiência de Capital 15.096   15.560 

A Companhia apurou o capital mínimo requerido em conformidade com a resolução CNSP nº 

283/13 e 321/15, apresentando plena suficiência em relação ao patrimônio líquido ajustado. 

22 Principais ramos de atuação 
Prêmios Ganhos, Sinistralidade e Comercialização por ramos:  

 
  Prêmios ganhos   Sinistros Retidos % (*)   Comercialização % 

                  

Ramos 30/06/2017 30/06/2016   30/06/2017 30/06/2016   30/06/2017 30/06/2016 

                  

Seguro Funeral 717 594   66% 35%   22% 19% 

Prestamista 1.694 1.738   42% 25%   35% 20% 

Educacional 72 -   104% -   21% - 

Acidentes Pessoais 2.413 2.212   29% 23%   26% 23% 

Doenças Graves 115 113   6% -5%   47% 17% 

Eventos Aleatórios 141 77   132% 99%   37% 18% 

Vida em Grupo 4.897 4.033   53% 61%   25% 23% 

Vida Individual 410 182   6% 8%   32% 27% 

Previdencia 1 1   - -   0% - 

DPVAT 13.941 20.804   86% 86%   1% 1% 

                  

Total 24.401 29.754   - -   - -  

(*) A oscilação nos percentuais de sinistros retidos e comercialização são devidos ao início de operação. 
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23 Créditos das operações com seguros e resseguros 
 

Ramo Prêmios Emitidos   Resseguro   

Prêmios Líquidos de 

Resseguro 

                  

  30/06/2017 30/06/2016   30/06/2017 30/06/2016   30/06/2017 30/06/2016 

                  

Seguro Funeral 714    583      -      -       714     583 

Prestamista    1.560     1.340       109     137      1.451     1.203 

Educacional    72      -        16      -        56      - 

Acidentes Pessoais    2.408    2.189       141      105       2.267     2.084 

Doenças Graves    112      80        37      20       75      60 

Eventos Aleatórios    137      85       58     28       79      57 

Vida   4.864    4.036       391     334      4.473    3.702 

Vida - Individual   403    261      82    35      321   226 

                  

Total  10.270    8.574      834    659     9.436   7.915  

 

24 Detalhamento de contas da demonstração de resultados 
 

a. a. Variação das provisões técnicas 30/06/2017   30/06/2016 

        

  Provisão de prêmios não ganhos     260        304  

  Riscos vigentes não emitidos     (71)       71  

  Outras provisões - DPVAT    (258)       (304) 

  Total     (69)   71 

        

b. b. Sinistros retidos       

 Sinistros diretos    (4.421)      (3.559) 

 Sinistros - DPVAT    (8.557)      (8.646) 

 Variação da provisão dos sinistros ocorridos mas não avisados    (3.725)      (9.464) 

 Total   (16.703)     (21.669) 

        

c. c. Custos de aquisição       

 Despesas de comissão e agenciamento    (2.184)      (1.850) 

 Despesas de comissão - DPVAT    (167)      (296) 

 Despesas com administração de apólices    (561)       (498)  

 Variação de comissão diferidas     (83)      (135) 

 Total   (2.995)      (2.779) 

        

d. d. Outras receitas operacionais       

 Receitas com regulação de sinistros - DPVAT     4.850       7.500  

 Receitas participação Consórcio DPVAT      24         38  

 Total     4.874       7.538  

        

e. e. Outras despesas operacionais       

 Despesas com regulação de sinistros - DPVAT     249       (1.660) 

 Despesas - Consórcio DPVAT    (1.499)      (1.624) 

 Provisões cíveis      (4)       52  

 Outras despesas     (159)      (236) 

 Total    (1.413)      (3.468) 

        

f. f. Resultado com operações de resseguro       

 Prêmios cedidos em resseguro     (752)      (665) 

 Indenização de Sinistro     382        212  

 Variação das Provisões      (8)        6  

 Receitas com participações em lucros      44        36  

 Total     (334)      (411) 
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g. g. Despesas administrativas 30/06/2017   30/06/2016 

        

 Pessoal próprio     (6.477)      (6.198) 

 Serviços de terceiros    (1.082)      (759) 

 Localização e funcionamento    (1.067)      (1.373) 

 Depreciações/amortização     (136)      (140) 

 Despesas com propaganda e publicidade    (293)      (277) 

 Despesas consórcio DPVAT    (695)      (716) 

 Outras despesas administrativas      (222)      (357) 

 Total    (9.972)      (9.820) 

        

h. h. Despesas com tributos        

 COFINS    (843)      (1.197) 

 Taxa de fiscalização    (146)      (146) 

 PIS      (137)      (194) 

 Outras despesas com tributos      (28)       (30) 

 Total    (1.154)      (1.567) 

        

i. i. Receitas financeiras       

 Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento      1.374       1.973  

 Juros sobre ativos financeiros designados a valor justo por meio de resultado     3.549       3.252  

 Receitas com operações de seguros      28         23  

 Consórcio DPVAT     102        118  

 Outras receitas financeiras       4         19  

 Total     5.057       5.385  

        

j. j. Despesas financeiras       

 Atualização monetária operações consórcio DPVAT    (3.288)      (3.252) 

 Ajuste ao valor de mercado (7)   (70) 

 Outras despesas financeiras      (108)      (175) 

 Total    (3.403)      (3.497) 

 

25 Transações com partes relacionadas  
 

a. Remuneração dos administradores 
Remuneração de pessoal-chave da Administração compreende: 

 
  30/06/2017 30/06/2016 

      

Benefícios de curto prazo     1.738  1.587 

Outros benfícios de longo prazo      57  53 

      

Total     1.795      1.640  

 

Remuneração do pessoal-chave da administração inclui ordenados, seguro de vida, seguro 

saúde, décimo terceiro, férias, vale alimentação e vale refeição. Outros benefícios de longo 

prazo inclui contribuições para um plano de previdência privada. 
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b. Outras transações com partes relacionadas  
Os diretores da Companhia controlam 100% das quotas da empresa Extraseg Administração e 

serviços Ltda. 

 

Esta entidade conduziu negócios com a Companhia durante o ano. Os termos e condições dessas 

transações não foram mais favoráveis que aquelas disponíveis, ou que razoavelmente espera-se 

que estivessem disponíveis, em transações semelhantes em condições usuais de mercado com 

entidades não relacionadas ao pessoal chave da Administração. 

 
  30/06/2017 30/06/2016 

      

Venda de produtos e serviços      55       23  

      

Total      55       23  

 

26 Provisão para imposto e contribuição social 
A reconciliação dos encargos com o Imposto de Renda e a Contribuição Social está 

demonstrada a seguir: 

 

Imposto de renda e contribuição social incidentes sobre as operações do periodo: 

 
  30/06/2017   30/06/2016 

        

Resultado antes da tributação sobre o lucro (após as participações)     (428)   738 

        

Encargos do imposto de renda e da contribuição social às alíquotas de 25% e 

20%, respectivamente       -        (332) 

Exclusões (adições) permanentes       -          12  

Outros       -         (83) 

        

Imposto de renda e contribuição social devidos sobre o resultado do período      -        (403) 

 

Composição das contas de despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
  30/06/2017   30/06/2016 

        

Impostos diferidos - Constituição no período, sobre adições temporárias       -         (25) 

Impostos correntes - Imposto de renda e contribuição social correntes       -         (378) 

        

Total       -        (403) 

 
(*) Valor da alíquota da Contribuição Social ajustada através da MP 675/2015, que entrou em vigor em Setembro/2015, e 

convertida para a Lei nº 13.169/2015 em Outubro/2015. 

27 Outros Assuntos 
 

Benefícios a empregados 
A Companhia contribui para um plano de previdência privada complementar para seus 

colaboradores na modalidade de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL. O PGBL é um 

plano previdenciário do tipo de contribuição variável que permite acumular recursos financeiros 

ao longo da carreira profissional do participante mediante contribuições pagas pela empresa 

patrocinadora e pelo colaborador, sendo os recursos investidos em um Fundo de Investimento 

Exclusivo (FIE). A contribuição a cargo do colaborador pode ser feita na modalidade de Plano 

Gerador de Benefício Livre - PGBL ou Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL. 
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A contribuição para os planos de previdência (PGBL/VGBL) no semestre findo em junho de 

2017 foi de R$ 93 (R$ 81 em junho de 2016). Além desse benefício a Companhia oferece aos 

seus funcionários e administradores seguro saúde, seguro de vida e acidentes pessoais. 

 

Cobertura de Seguros 
Face à natureza de suas atividades a Companhia adota a política de contratar cobertura de 

seguros dos seus bens em níveis adequados para os riscos envolvidos. 

 

Os Ativos da Companhia apresentam-se segurados conforme abaixo: 

 

 Coberturas contratadas para Seguro Empresarial (Incêndio, roubo/furto, danos elétricos, 

responsabilidade civil) para sua Matriz e filias; 

 Coberturas contratadas para Responsabilidade Civil dos Diretores e Administradores da 

Companhia. 
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