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Relatório da Administração 
 
Prezados Senhores Acionistas, 
 
Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras Intermediárias, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores 
Independentes da Markel Seguradora do Brasil S.A., relativos ao semestre findo em 30 de junho 
de 2017. 
 
A Markel Seguradora do Brasil S.A. ("Markel Seguros") faz parte de um conglomerado de 
empresas sob o controle da Markel Corporation, uma companhia holding de capital aberto e 
pulverizado, sediada nos Estados Unidos, com investimentos diversificados e atuação em 
diferentes mercados de todo o mundo. Sua principal atividade consiste em oferecer produtos de 
seguro para riscos especializados, tendo mais de 80 anos de experiência no setor. A Markel 
Corporation (Markel) tornou-se companhia aberta com valores mobiliários registrados na U.S. 
Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 1986, e suas ações encontram-se listadas na 
Bolsa de Nova York desde 1987. As empresas Markel atuam em diversos países e contam com 
quadros formados por profissionais altamente qualificados e experientes, com reconhecimento 
internacional.  
  
No Brasil, a Markel já vem atuando como resseguradora local e como resseguradora admitida, 
participando ativamente do mercado brasileiro no fornecimento de suporte a sociedades 
seguradoras e resseguradoras que oferecem cobertura a grandes projetos nacionais, adotando 
amplo conceito de sustentabilidade econômica e padrões éticos.  
Com o objetivo de apoiar também os consumidores de seguros, foi constituída a Markel 
Seguradora do Brasil S.A., a qual se encontra em fase pré-operacional e obteve a aprovação junto 
ao regulador através da portaria SUSEP nº 6.780/17, de 12 de janeiro de 2017. 
 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2017, a Companhia apresentou um prejuízo de R$ 6,4 
milhões.  
 
 
A administração da Markel Seguradora do Brasil S.A. fomenta o Programa de Controles Internos 
da Companhia e incentiva o cumprimento do Código de Ética em todos os níveis, como parte de 
seu compromisso com as boas práticas de governança e transparência na condução de seus 
negócios e dos interesses de clientes, parceiros, colaboradores e acionistas. 
 
Oportunamente, a Markel Seguradora do Brasil S.A. agradece aos seus colaboradores pela 
dedicação e desempenho para o cumprimento dos objetivos da Companhia.  
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2017 
 
A Administração



 

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. 

4 

 
 

KPMG Auditores Independentes 

Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro  

20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  

Telefone +55 (21) 2207-9400, Fax +55 (21) 2207-9000 

www.kpmg.com.br 
 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos Administradores e Acionistas da 
Markel Seguradora do Brasil S.A. 
Rio de Janeiro - RJ  
 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias  da Markel Seguradora do Brasil 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado e 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, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas 
apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Markel Seguradora do Brasil 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 intermediárias”. 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. 
 
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.  
  



 

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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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 
intermediárias, 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. 
 
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.  



 

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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• 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.  
 
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2017 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-RJ 
 
 
 
 
Marcelo Nogueira de Andrade 
Contador CRC RJ-086312/O-6 
 

 
 



Markel Seguradora do Brasil S.A. 

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

(Em milhares de Reais)

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

Circulante 44.006      48.532      Circulante 2.744        318            

   Disponível 7               -                 Contas a pagar 8 2.744        318            

   Aplicações financeiras 5 43.726        48.532             Obrigações a pagar 1.822          67               
    Impostos e encargos sociais a recolher 9 180            -                

   Títulos e créditos a receber 273           -                   Encargos trabalhistas 9 535            -                

    Créditos tributários e previdenciários 136              -                      Impostos e contribuições 17               251             
    Outros créditos 137              -                      Outras contas a pagar 190              -                 

Não Circulante 519              -                 Não Circulante 7                  -                 

   Imobilizado 6 230             -                    Contas a pagar 8 7                  -                 

    Bens móveis 162              -                      Tributos diferidos 7                  -                 
    Outras imobilizações 68             -               
   Intangível 7 289           -                Patrimônio líquido 10 41.774      48.214      

     Capital social 48.000        48.000        
    Reserva de Lucros 214           214            
    Ajuste de Avaliação Patrimonial 9                -                
    Lucros ou prejuízos acumulados (6.449)        -                

Total do ativo 44.525      48.532      Total do passivo e patrimônio líquido 44.525      48.532      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Markel Seguradora do Brasil S.A. 

Demonstrações de resultados

Semestre findo em 30 de junho de 2017

(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação) 

Nota 30/06/2017

   Despesas administrativas 11.1 (8.800)          

   Despesas com tributos 11.2 (201)             

   Resultado financeiro 11.3 2.568           

Resultado operacional (6.433)          

Resultado antes dos impostos e participações (6.433)          

   Participações no resultado (16)               

Lucro no semestre (6.449)          

   Quantidade de ações 48.000.000  

Prejuízo por ação (em R$) (0,1344)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Markel Seguradora do Brasil S.A. 

Semestre findo em 30 de junho de 2017

(Em milhares de Reais)

30/06/2017

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (6.449)         

      Variação no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda 16               
      Imposto de renda e contribuição social sobre resultados abrangentes (7)                

Total do resultado abrangente do exercício (6.440)         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Demonstrações de resultados abrangentes
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Markel Seguradora do Brasil S.A. 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestre findo em 30 de junho de 2017

(Em milhares de Reais)

Capital 
social Reserva Reserva Ajuste de avaliação Prejuízos

Nota subscrito legal para expansão dos patrimonial acumulados Total
negócios sociais

Saldos em 31 de dezembro de 2016 48.000         14              200                             -                               -                    48.214    

   Títulos e valores mobiliários  -                  -                 -                                9                               -                    9             
   Prejuízo do semestre  -                  -                 -                                 -                              (6.449)            (6.449)     

Saldos em 30 de junho de 2017 48.000         14              200                            9                              (6.449)            41.774    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Reservas de Lucros
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Markel Seguradora do Brasil S.A. 

Demonstrações dos fluxos de caixa (Metodo indireto)

Semestre findo em 30 de junho de 2017

(Em milhares de Reais)

30/06/2017

Atividades operacionais
   Prejuízo do semestre (6.449)         

   Ajustes para:
      Depreciação e amortização 13               

   Variação das contas patrimoniais:
      Ativos financeiros 4.822          
      Créditos fiscais e previdenciários (136)            
      Outros ativos (137)            
      Outras contas a pagar 2.727          
      Impostos e contribuições (234)            

Caixa consumido nas atividades operacionais 606             

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 606             

Atividades de investimento
   Pagamento pela Compra:
      Imobilizado (243)            
      Intangível (289)            

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (532)            

Atividades de financiamento
   Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio (67)              

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento (67)              

(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa 7                

   Caixa e equivalentes de caixa no início do ano -                
   Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 7                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Demonstrações financeiras intermediárias em 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Markel Seguradora do Brasil S.A. (“Markel Seguradora” ou “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na Avenida Rio Branco, nº 1, Conjunto 806 - parte, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ. Seu controle acionário é exercido pela Markel Participações Ltda., 
com 100% de participação societária nas ações ordinárias, e faz parte do Grupo controlado pela 
Markel Corporation, companhia de capital aberto. 
 
A Markel Seguradora tem como objeto social as atividades de seguros em todos os ramos, todas 
as atividades necessárias ao desenvolvimento das atividades de seguros em todos os ramos e 
participação em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou acionista. 
 
Em 16 de janeiro de 2017, foi publicada a Portaria Susep no 6.780, de 12 de janeiro de 2017, 
através da qual a Superintendência de Seguros Privados concedeu à Markel Seguradora do 
Brasil autorização para operar seguros de danos e pessoas em todo o território nacional. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias e base de 
preparação 
 

2.1 Declaração de conformidade e base de preparação 
Em consonância à Circular SUSEP n° 517/15 e respectivas alterações, as demonstrações 
financeiras intermediárias foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados pela SUSEP.  
 

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Esta demonstração financeira é apresentada em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma.  
 

2.3 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações financeiras intermediárias, a Administração utilizou 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do 
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
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2.4 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: 
 

• Os instrumentos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo valor justo.  
 

3 Principais políticas contábeis 
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação da demonstração financeira estão 
demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente para o período 
apresentado na demonstração financeira.  
 

3.1 Disponível 
Considerando as características dos ativos financeiros da Companhia, incluem o dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e equivalentes de caixa. 
 

3.2 Instrumentos financeiros 
A Companhia classifica os instrumentos financeiros não derivativos nas categorias de valor 
justo por meio de resultado, ativos disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis e outros 
passivos financeiros. A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos 
financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus instrumentos 
financeiros no reconhecimento inicial.  
 

3.2.1 Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado 
Ativos financeiros registrados ao valor justo por meio de resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação, e as mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante independentemente da 
data de vencimento. 
 

3.2.2 Ativos financeiros disponíveis para venda 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que não são 
classificados como “Empréstimos e recebíveis”, “Mantidos até o vencimento” ou como “Ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado”. Nessa categoria, os ativos 
financeiros são mensurados ao seu valor justo, sendo seus rendimentos reconhecidos no 
resultado do exercício enquanto que o efeito das valorizações e desvalorizações não realizadas 
financeiramente é reconhecido em conta destacada do patrimônio líquido denominada “Ajustes 
com títulos e valores mobiliários”, líquido dos efeitos tributários, sendo transferido para o 
resultado do exercício quando da efetiva realização pela venda definitiva dos respectivos ativos. 
 

3.2.3 Empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros  
Empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo, acrescidos de quaisquer custos de transação, e, após o reconhecimento inicial, medidos 
pelo custo amortizado, e, quando aplicável, os empréstimos e recebíveis são ajustados ao valor 
recuperável. Os principais recebíveis são prêmios a receber. Os principais passivos financeiros 
são contas a pagar a fornecedores. 
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3.3 Recuperabilidade de ativos financeiros e não financeiros (impairment) 
 

3.3.1 Ativos financeiros 
A Companhia avalia regularmente se há evidências objetivas de que um ativo financeiro ou um 
grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou um grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e as perdas são incorridas somente se há evidência objetiva de redução do valor 
recuperável, como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos 
ativos, e se o valor de perda puder ser mensurado com confiabilidade pela Administração. 
 
Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se há evidência objetiva de uma perda 
por impairment incluem:  
 

• Base histórica de perdas e inadimplência; 

• Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;  

• Quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; 

• Garantia de concessão a um devedor com dificuldades econômicas que um credor não 
consideraria;  

• Possibilidade de que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; e  

• Desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro em virtude das dificuldades 
financeiras. 

A Companhia avaliou os ativos financeiros na data-base destas demonstrações financeiras 
intermediárias e não foi identificada evidência objetiva de perda por redução ao valor 
recuperável.  
 

3.3.2 Ativos não financeiros 
Ativos não financeiros são avaliados para impairment quando ocorrem eventos ou 
circunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja total ou parcialmente 
recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida no resultado do exercício pela diferença 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. O valor recuperável é definido como o 
maior valor entre o valor em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos respectivos custos de 
venda). Para fins de testes de impairment, os ativos não financeiros são agrupados por categoria. 
A Companhia não identificou necessidade de constituição de impairment para os ativos 
supracitados. 
 

3.4 Imobilizado 
 

3.4.1 Reconhecimento e mensuração 
 Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 

que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada 
e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). 

 Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 
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 Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. 

 
3.4.2  Custos subsequentes 

 Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios 
econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. 

 
3.4.3 Depreciação   

 A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido 
de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil 
estimada dos itens.  A depreciação é reconhecida no resultado.  Ativos arrendados são 
depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, 
a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obterá a propriedade do bem 
ao final do prazo de arrendamento.  Terrenos não são depreciados. 

 
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: 
 

Máquinas e equipamentos 3-12 anos 
Móveis e utensílios 5-10 anos 
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 2-3 anos 

 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data 
de balanço e ajustados caso seja apropriado. 

 
3.5 Ativos intangíveis 
 

3.5.1 Reconhecimento e mensuração 
Gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de 
desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou 
processo for tecnicamente e comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuro 
forem prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e recursos suficientes para concluir 
o desenvolvimento e usar ou vender o ativo.  Os demais gastos com desenvolvimento 
são reconhecidos no resultado conforme incorridos.  Após o reconhecimento inicial, os 
gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da 
amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.   
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis 
finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.  
 

3.5.2 Gastos subsequentes 
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios 
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam.  Todos os 
outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
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3.5.3 Amortização 
 A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 

itens, líquido de seus valores residuais estimados.  A amortização é geralmente 
reconhecida no resultado. 

 
 As vidas úteis estimadas são as seguintes: 
  

custos de desenvolvimento capitalizados 2-5 anos 
 
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado.   

 
3.6 Imposto de renda e contribuição social 

Na Companhia a provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída à alíquota de 
15% acrescida de adicional de 10% acima dos limites específicos, e a provisão para contribuição 
social à alíquota de 20% do lucro para fins de tributação nos termos da legislação em vigor. 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados pela aplicação das alíquotas 
vigentes de cada imposto sobre as respectivas bases e são reconhecidos levando-se em conta a 
expectativa da Administração da Companhia sobre a utilização desses ativos no futuro, baseada 
em projeções elaboradas para o período máximo de dez anos.  
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreendem as apurações correntes e 
diferidas.  
 

3.7 Capital social 
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 
 
Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para 
a subscrição de novas ações resultantes de aumento do capital social, observado o disposto no 
artigo 171 e parágrafos da Lei nº 6404/76, que será exercido no prazo de 30 dias, contados da 
publicação da ata da respectiva Assembleia. 
 

3.8 Distribuição de dividendos 
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido 
ajustados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. A distribuição de dividendos é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no 
estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é destinado na data em 
que são aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral. 
 

3.9 Dividendos 
Os dividendos são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando de sua efetiva 
distribuição ou quando sua distribuição é aprovada pelos acionistas, o que ocorrer primeiro. O 
Conselho de Administração, ao aprovar as demonstrações financeiras anuais, apresenta a sua 
proposta de distribuição do resultado do exercício. O valor dos dividendos propostos pelo 
Conselho de Administração é refletido em subcontas no patrimônio líquido e apenas a parcela 
correspondente ao dividendo obrigatório é reconhecida como um passivo nas demonstrações 
financeiras anuais. 
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3.10 Reservas de lucros 
 

3.3.1 Reserva legal 
Observado o disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76, do lucro líquido do exercício, 5% (cinco 
por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, 
que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. A Companhia poderá deixar de 
constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das 
reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder 30% (trinta por cento) do capital 
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá 
ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. 
 

3.3.2 Reserva estatutária 
Observado o disposto no artigo 194 da Lei 6.404/76 e no estatuto da Companhia em seu artigo 
27 parágrafo único, determina que o montante do lucro não destinado à remuneração dos 
acionistas será retido em Reserva de Expansão constituída com a finalidade de fazer frente aos 
investimentos de expansão dos negócios da sociedade, até o limite do capital social, observado o 
disposto no artigo 199 da Lei nº  6404/76, vigente quando de sua destinação. 
 

3.11 Apuração do resultado 
O resultado é apurado de acordo com regime contábil de competência. 
 

3.12 Participações nos lucros 
O plano de participações dos empregados e administradores nos lucros é baseado em uma 
métrica de resultados, entre a holding e demais empresas do grupo Markel, e considera o 
desempenho departamental e individual. 
 
As participações nos lucros são contabilizadas em bases mensais. 
 

3.13 Novas normas e interpretações contábeis ainda não adotadas 
A Administração da Companhia não espera que novas normas, interpretações e alterações, que 
ainda não entraram em vigor, tenham efeito relevante sobre as Demonstrações Financeiras 
intermediárias a partir de sua adoção, exceto pelo IFRS 9 Financial Instruments que pode 
modificar a classificação e mensuração de ativos financeiros que entrará em vigor a partir de 
01/01/2018. 
As novas normas serão implementadas somente a partir da aprovação da SUSEP. 
 

4 Gerenciamento de riscos 
O Gerenciamento de Riscos é fundamental em todas as atividades. Ele é usado para agregar 
valor ao negócio enquanto fornece suporte para as áreas, além de criar valor para os acionistas. 
O Gerenciamento de Riscos protege a reputação da Companhia e também nos ajuda a antecipar 
e mitigar potenciais perdas inerentes à atividade de seguro. 
 
Como uma Empresa do Grupo Markel, a Companhia faz parte do Segmento Markel 
Internacional ("MINT") e consequentemente conta com o suporte da estrutura de gerenciamento 
de riscos do Segmento.  
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Não obstante o fato da Seguradora, por meio do Grupo Markel, contar com um suporte em sua 
estrutura de gerenciamento de risco, em 30 de junho de 2017, em razão da Seguradora 
encontrar-se em fase pré-operacional, seus ativos encontram-se alocados em aplicações 
financeiras, e de forma geral está exposta aos seguintes riscos, originados de suas operações: (i) 
Risco de Liquidez; (ii) Risco de Mercado; e (iii) Risco de Crédito. As informações relacionadas 
a cada risco estão apresentadas a seguir: 
 

4.1 Risco de liquidez 
Um objetivo-chave do gerenciamento do risco de liquidez da Companhia é monitorar os prazos 
de liquidação de direitos e obrigações. 

A tabela a seguir apresenta os ativos e passivos financeiros e de contratos de seguros existentes 
classificados segundo o fluxo contratual de caixa não descontado. 
 
Fluxos de caixa contratuais não descontados em 30 de junho de 2017 
 

   
0 - 1 
ano   

2 - 5 
anos   Total

            
Ativos financeiros disponíveis para venda (*)  -   43.726   43.726
            
            
Total de ativos financeiros  -   43.726   43.726
            
Passivos financeiros           
 Contas a pagar  2.744   -   2.744
            
Total de passivos financeiros  2.744   -   2.744

 
Fluxos de caixa contratuais não descontados em 31 de dezembro de 2016 
 

   
0 - 1 
ano   

2 - 5 
anos   Total

            
Ativos financeiros disponíveis para venda (*)  -   48.532   48.532
            
            
Total de ativos financeiros  -    48.532    48.532 
            
Passivos financeiros           
 Contas a pagar  318   -   318
            
Total de passivos financeiros  318   -    318 

 
(*) Esses ativos estão apresentados na tabela com base nos vencimentos originais, entretanto possuem alta liquidez. 

4.2 Risco de mercado 
O principal fator de risco de mercado ao qual a Companhia está exposta na data do balanço é a 
taxa de juros (Selic). A Administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado 
com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para 
proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas. 
  



Markel Seguradora do Brasil S.A 
Demonstrações financeiras intermediárias em 

30 de junho de 2017 

19 

A tabela demonstrada a seguir apresenta uma análise de sensibilidade para riscos sobre ativos 
financeiros da Companhia, levando em consideração a melhor estimativa da Administração 
sobre uma razoável mudança esperada destas variáveis e dos impactos potenciais sobre o 
resultado do exercício e do patrimônio líquido. 
 
     30/06/2017 
           

Classe  Premissas %  
Saldo 

contábil  

Impacto no 
patrimônio 

líquido/ 
resultado   

Novo 
saldo

            
Ativos Pré-Fixados Privados            
 Certificado de Depósito Bancário (CDB)  Redução de 1% no CDI  43.726  (29)   43.697
            
Total     43.726  (29)   43.697

 Impacto líquido de Efeito Tributário          
 
 
     31/12/2016 
           

Classe  Premissas %  
Saldo 

contábil  

Impacto no 
patrimônio 

líquido/ 
resultado   

Novo 
saldo

            
Ativos Pré-Fixados Privados            
 Certificado de Depósito Bancário (CDB)  Redução de 1% no CDI  48.532  (35)   48.497
            
Total     48.532  (35)   48.497

 Impacto líquido de Efeito Tributário          
 

4.3 Risco de crédito 
Para a Companhia, as contrapartes-chave dentro do risco de crédito são segurados, 
cosseguradoras, resseguradoras e corretoras de seguro e de resseguro. 
 
O Grupo Markel tem políticas para garantir que limites ou certas exposições a risco de crédito 
não sejam excedidas através de monitoramento e controle utilizando indicadores-chave de risco 
e cumprimento da política de risco de crédito para os ativos financeiros individuais ou coletivos 
que compartilham riscos similares e levando em conta a capacidade financeira da contraparte 
em honrar suas obrigações e da dinâmica de fatores de mercado. 
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A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros mantidos pela Companhia distribuídos 
por rating de crédito, de acordo com as agências classificadoras de risco: Moody’s, A.M. Best, 
Standard & Poors e Fitch.  
 
   30/06/2017 
        

Composição da carteira por classe e categoria contábil 
 Moody's 

AA+   
Saldo 

contábil 
        
        
 Ativos Pré-Fixados Privados   43.726   43.726
        
        
Exposição máxima ao risco de crédito  43.726   43.726

 
 
   31/12/2016 
        

Composição da carteira por classe e categoria contábil 
 Moody's 

AA+   
Saldo 

contábil 
        
        
 Ativos Pré-Fixados Privados   48.532    48.532
        
        
Exposição máxima ao risco de crédito  48.532    48.532

 

5 Aplicações financeiras 
 
Composição das aplicações financeiras 
 
    30/06/2017 
                          

    Aquisição   Vencimento   
Custo 

atualizado   

Valor 
Justo 

contábil   
% 

aplicado   

% taxa de 
juros 

contratada 
                          
                          
                          
Títulos privados - renda fixa - CDB 30/11/2016   18/11/2019   43.710   43.726   100%   98,75% CDI 
                          
Total títulos disponíveis para venda         43.710   43.726         
                          
Total das aplicações financeiras         43.710   43.726         

                          
Circulante           43.710   43.726         

 
    31/12/2016 
                          

    Aquisição   Vencimento   
Custo 

atualizado   

Valor 
Justo 

contábil   
% 

aplicado   

% taxa de 
juros 

contratada 
                          
                          
                          
Títulos privados - renda fixa - CDB 30/11/2016   18/11/2019     48.532      48.532    100%   98,75% CDI 
                          
Total títulos disponíveis para venda           48.532      48.532          
                          
Total das aplicações financeiras           48.532      48.532          

                          
Circulante             48.532      48.532          
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Movimentação das aplicações financeiras 
 
    CDB 
 Saldo em 31/12/2015   - 
     
Aplicações    48.000 
Rendimentos     532 
     
Saldo em 31/12/2016   48.532 
     
Aplicações   - 
Resgates (Principal)   (7.057) 
Resgates (Rendimentos)   (336) 
Imposto de renda retido   73 
Ajuste de avaliação patrimonial   16 
Rendimentos   2.498 
     
Saldo em 30/06/2017   43.726 

 
Hierarquia de valor justo de instrumentos financeiros 
De acordo com o CPC nº 40 (R1), os instrumentos financeiros devem ser classificados por 
níveis de hierarquia, sendo: 
 

a. Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos; 

b. Nível 2 - Classificado quando se utiliza uma metodologia de precificação do ativo com base em 
dados de mercado e quando todos esses dados são observáveis no mercado aberto; e 

c. Nível 3 - Ativo ou passivo que não é calculado com base em dados observáveis do mercado 
(fato não observável). 

A tabela a seguir apresenta a classificação dos instrumentos financeiros detidos pela Companhia 
mensurados ao valor justo e de acordo com o nível de hierarquia: 
 

 30 de Junho de 2017 31 de Dezembro de 2016 

Títulos  Nível 2  Total  Nível 2   Total
            
Disponíveis para venda           
Certificado de Depósito Bancário (CDB)  43.726  43.726  48.532   48.532
            
            
   43.726  43.726  48.532   48.532
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6 Imobilizado 
 

a. Conciliação do valor contábil 
 

Em milhares de Reais Nota 
Máquinas e 

equipamentos 
Móveis e 
utensílios 

Benfeitorias 
em imóveis de 

terceiros Total 
        
Custo       
Em 1º de janeiro de 2017  - - - - 
Adições - 105 64 74 243 

Em 30 de junho de 2017 
 

- 105 64 74 243 
Depreciação acumulada e 
perdas por redução ao valor 
recuperável       
Em 1º de janeiro de 2017  - - - - 
Depreciação - (6) (1) (6) (13) 

Em 30 de junho de 2017 
 
 (6) (1) (6) (13) 

 

7 Intangível 
 

Em milhares de Reais Nota 
Custo de 

desenvolvimento Total 
     
Custo    
Em 1º de janeiro de 2017  - - 
Adições - 289 289 

Em 30 de junho de 2017 
 

- 289 289 

 

8 Contas a pagar 
O saldo de contas a pagar é composto por: 
 
Obrigações a pagar 
 

   30/06/2017   31/12/2016 
        
Fornecedores  1.400   - 
Dividendos  -   67 
Participação nos lucros a pagar  16   - 
Honorários, remunerações e gratificações a pagar  406   - 
        
Subtotal   1.822   67 
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Impostos e encargos sociais a recolher 
 
    30/06/2017 
     
Imposto de renda retido dos funcionários   50 
Impostos retidos sobre serviços   10 
Contribuições previdenciárias   94 
Contribuições para o FGTS   25 
Outros impostos e encargos a recolher   1 
     
Subtotal   180 

     

Encargos Trabalhistas 
 
    30/06/2017 
     
13º salário a pagar   136 
Férias a pagar   260 
Encargos sociais a recolher   139 
     
Subtotal   535 

 
Outras contas a pagar 
 
    30/06/2017 
     
Previdência privada   150 
Taxa de Fiscalização SUSEP   40 
     
Subtotal   190 

 
Impostos e contribuições 
 
   30/06/2017   31/12/2016 
        
Imposto de renda  4   125 
Contribuição social  3   101 
PIS e COFINS  17   25 
        
Subtotal  24   251 

        
Circulante  2.744   318 
Não Circulante  7    
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9 Partes relacionadas 
As principais transações com partes relacionadas estão resumidas a seguir: 
 
    Passivo  Despesa 

Descrição  Categoria Controladora 30/06/2017 31/12/2016  30/06/2017 30/06/2016

Markel Participações Ltda. (a) 
Controladora  
direta 

Alterra 
Capital Brazil 
Limited - 67  - -

Markel Resseguradora do  
Brasil S.A. (b) Ligada 

Markel 
Participações 
Ltda 715 -  2.369 -

Total   715   2.369  -

(a) Valor referente a dividendos pagos ao acionista; 

(b) Valor referente ao rateio de custo de despesas relativas à utilização de sistemas operacionais e estrutura 
administrativa. 

10 Patrimônio líquido 
 
Capital social e Reservas 
Em 30 de junho de 2017, o capital social subscrito e integralizado, no valor de R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), está dividido em 48.000.000 (quarenta e oito 
milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre 
os sócios:  
 

Sócios  
Nº de quotas  

  
Valor 

detidas nominal (R$) 
        
Markel Participações Ltda.  48.000.000    48.000.000 
        
Total  48.000.000    48.000.000 

 

11 Detalhamento das contas da demonstração do resultado 
 

11.1 Despesas administrativas 
 

     30/06/2017 
      
Pessoal próprio (a)    (3.456) 
Serviço de terceiros    (2.212) 
Localização e funcionamento    (372) 
Publicidade e propaganda    (315) 
Despesas de rateio de custo    (2.369) 
Outras despesas administrativas    (76) 

Total    
 

(8.800) 
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(a) Em 30/06/2017, os benefícios aos funcionários estão representados basicamente por: 

     30/06/2017 
      
Remunerações    (1.052) 
Gratificações    (498) 
13ºsalário/férias    (490) 
Encargos sociais    (573) 
Vale alimentação, refeição e transporte    (80) 
Seguro de vida, saúde e odontológico    (127) 
Previdência privada    (623) 
Outros benefícios    (13) 

Total    
 

(3.456) 

 
11.2 Despesas com tributos 

 
     30/06/2017 
      
COFINS    (103) 
PIS    (17) 
Outros tributos    (81) 

     
 

(201) 

 
11.3 Resultado financeiro 

Em 30 de junho de 2017, o resultado financeiro corresponde, basicamente, aos rendimentos das 
aplicações do CDB, remunerados à taxa de 98,75% do CDI ao mês, no montante de R$ 2.571.  
 

12 Imposto de renda e contribuição social 
Conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas. 
 

    
Imposto de 

Renda   
Contribuição 

Social 
         
    30/06/2017   30/06/2017 
         
Resultado antes das participações   (6.433)   (6.433) 
Participações sobre o lucro   (16)   (16) 

Resultado antes dos impostos   
 

(6.449)   (6.449) 

Adições/Exclusões    
 

973   973 
         
Base de cálculo   (5.476)   (5.476) 

 
  



Markel Seguradora do Brasil S.A 
Demonstrações financeiras intermediárias em 

30 de junho de 2017 

26 

Conforme o § 2º, inciso II, art. 146 da Circular Susep nº 517/15, a Companhia optou por não 
constituir os créditos tributários decorrentes de diferença temporárias ou de prejuízos fiscais de 
imposto de renda e/ou de bases negativas de cálculo da contribuição social sobre o lucro.   
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