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Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas 
QBE Brasil Seguros S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da QBE Brasil Seguros ("Seguradora"), 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 semestre findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da QBE Brasil Seguros em 30 de junho de 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 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 Seguradora, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 
auditor

A administração da Seguradora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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, nossa responsabilidade é a de ler 0 Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras 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.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras 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 livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Seguradora 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 Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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.

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, 
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 Seguradora.

• 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 Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
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financeiras 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 Seguradora a não mais se manter em 
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.

PricewaterhouseCoopers

|
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QBE BRASIL SEGUROS S.A.
Balanço Patrim onial (Em m ilhares de reais)

NOTA 30/06/2017 PASSIVO NOTA 30/06/2017 31/12/2016

244.841 159.195

17.156 12.654

8.4 4.169 3.518

8.5 6.274 3.501

1.968 1.441

8.6 862 963

3.883 3.231

71.988 57.628

5 271

35 120

8.7 14.565 7.339

7.608 4.745

8.8 49.775 45.153

8.9 16.638 3.301

14/15 139.059 85.612

99.696 46.873

39.363 38.739

15.117 20.636

- 3.316

3.316

14/15 9.548 15.983

9.227 14.235

321 1.748

22 2.220 1.337

2.220 1.337

3.349 -

19 119.475 145.252

19 (a) 145.028 117.668

27.360

(25.917) 77

364 147

CIRCULANTE . 

Disponível .

Caixa e bancos .

Aplicações 8.1 54.420 70.533

Créditos das operações com seguros e resseguros.............................. 148.248 98.943

8.2 (a)

8.2 (b)

142.308 96.402

1.799 1.160

4.141 1.381

8.2 (c)

8.2 (d)Ativos de resseguro e retrocessões - provisões técnicas......... ............ 12.786 9.256

Títulos e créditos a receber ...................

Títulos e créditos a receber..................

Créditos tributários e previdenciários .

Depósitos judiciais e fiscais.................

Outros créditos .....................................

Outros valores e bens ....... .....................

Bens a venda .................. .....................

Despesas antecipadas ...........................

154 71

8.3 287 4.614

11 201 201

8.2 (e) 2.616 1.347

626 .

Custos de aquisição diferidos .............................. «...

Seguros....... | ............................................ .................

ATIVO NÀO CIRCULANTE ________....._______

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ____ ________

Aplicações ..............................................................

Créditos das operações com seguros e resseguros ..

Operações com seguradoras ....................................

Títulos e créditos a receber ....................................

Créditos tributários e previdenciários ....................

Depósitos judiciais e fiscais.....................................

Despesas antecipadas .............................................

Custos de aquisição diferidas ..................................

Seguros......! ..............................................................

Bens móveis .............................................................

Outras imobilizações...............................................

Outros intangíveis.....................................................

TOTAL DO ATIVO

626

9 2.918 3.667

10 46.081 35.814

46.081 35.814

88.407 87.153

76.757 75.221

8.1 32.442 8.553

101 101

8.2 (b) 101 101

940 15.945

8.3 114 15.135

11 826 810

9 7.441 11.879

10 35.833 38.743

35.833 38.743

12 1.342 1.440

1.006 1.029

336 411

13 10.308 10.492

10.308 10.492

379.433 325.083

CIRCULANTE _____________ ________________

Contas a pagar .....................................................

Obrigações a pagar.................... .........................

Impostos e encargos sociais a recolher..............

Encargos trabalhistas..........................................

Impostos e contribuições.....................................

Outras contas a pagar.................................... .

Débitos de operações com seguros e resseguros..

Prêmios a restituir...............................................

Operações com seguradoras ..............................

Operações com resseguradoras .........................

Corretores de seguros e resseguros....................

Outros débitos operacionais...............................

Depósitos de terceiros........ .....................

Provisões técnicas - seguros ........

D anos.........................................

Pessoas.......................................

PASSIVO NÀO CIRCU LANTE.. 

Contas a p a g a r .............................

Tributos diferidos..............

Provisões técnicas - seguros ..

Danos...................................

Pessoas................................ .

Outros débitos......................

Provisões judiciais............

Débitos diversos.....................

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........... ............

Capital social........................................

Aumento de capital (em aprovação)....

Reservas de lucros ..............................

Ajuste de avaliação patrimonial..........

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QBE BRASIL SEGUROS S.A.
Demonstrações do Resultado

Exercício Findo em 30 de junho (Em milhares de reais)

Nota 2017 2016

PRÊMIOS EMITIDOS.................................................................

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS , 

PRÊMIOS GANHOS.....................................................................

4.4

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS...............

RESULTADO COM RESSEGURO.................................................

Receita com resseguro.................................................................

Despesa com resseguro................................................................

DESPESAS ADMINISTRATIVAS..................................................

DESPESAS COM TRIBUTOS..........................................................

RESULTADO FINANCEIRO...........................................................

RESULTADO OPERACIONAL.......................................................

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES .

Imposto de renda........................................................................

Contribuição social....................................................................

17

17

194.255

-31.384

-12.511

-12.511

Participações sobre o resultado.....................................................................  2.2.15

PREJUÍZO DO SEMESTRE................................................................................

Quantidade de ações (em milhares).
J|rejuízo_do_exercíciojjoração_(fe 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

-7.139

-6.089

-255

-25.994

403.873
(0,0644)

161.582

-12.128

21 162.871 149.454

1/23 -52.112 -44.887

1 / 23 -91.633 -93.043

23 -7.838 -2.826

23 -2.247 4.729

4.927 7.959

-7.174 -3.229

23 -18.904 -22.177

23 -6.592 -7.414

23 3.944 1.926

-14.238

-14.238

3.326

2.822

-582

-8.672

329.740
(0,0263)
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QBE BRASIL SEGUROS S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
________ Semestres findos em 30 de Junho (Em milhares de reais)______________

junho-17 junho-16

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do sem estre................................................................................................................................................  (25.994) (8.672)

Ajustes p a ra :...........................................................................................................................................................

Depreciações e amortizações...............................................................................................................................  200 185

Amortização de ativos intangíveis......................................................................................................................  1.204 1.083

Variação no valor justo de propriedades para investimento..............................................................................  217 339

Variações das contas patrim oniais.....................................................................................................................

Aplicações............................................................................................................................................................  (7.776) 31.686

Créditos das operações de seguros e resseguros..........................................................................................................  (49.305) (21.217)

Ativos de resseguro e retrocessões - provisões técnicas ...............................................................................................  (3.529) (8.582)

Créditos fiscais e previdenciários........................................................................................................................  19.348 (5.660)

Depósitos judiciais e fiscais..............................................................................................................................................  (16) (21)

Despesas antecipadas......................................................................................................................................................  5.187 (2.510)

Custo de aquisição diferidos..........................................................................................................................................  (7.357) (5.293)

Outros ativos........................................................................................................................................................  (8.932) (10.720)

Impostos e contribuições................................................................................................................................................  3.199 1.566

Outras contas a pagar........................................................................................................................................... 1.336 3.779

Débitos de operações com seguros e resseguros..........................................................................................................  14.360 15.144

Depósitos de terceiros..................................................................................................................................................... 13.337 2.365

Provisões técnicas - seguros e resseguros...................................................................................................................... 47.012 (18.380)

Provisões judiciais............................................................................................................................................................  883 24

Caixa gerado / consumido pelas operações........................................................................................................... 3.374 (24.884)

CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS..................................  3.374 (24.884)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado................................................................................................................................................  (102) (281)

Despesas de desenvolvimento..............................................................................................................................  (1.021) (988)

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO............................................. (1.123) (1.269)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de capital............................................................................................................................................... - 28.441

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.................................................  ....................._____________ 28.441

AUMENTO LIQUÍDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA...............................................................   2.251  2.288

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre.......................................................................................  2.018 738
Caixa e equivalente de caixa no final do semestre........................................................................................  4.269 3.026

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.................................................................................  2.251 2.288

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos cm 31 dc dezembro de 2015 .
Aumento de capital (em aprovação)

Ajuste de avaliação patrimonial.....

Prejuízo do semestre ........................

Reservas Estatutárias......................

Saldos em 30 de junho de 2016.......

Saldos em 31 dc dezembro dc 2016 .
Aumento de capital (em aprovação)

Ajuste de avaliação patrimonial.....

Prejuízo do semestre.......................

Reservas estatutárias.......................

Saldos em 30 de junho de 2017.......

QBE BRASIL SEGUROS S.A. 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Semestres findos em 30 de Junho (Em milhares de reais)

C a p ita l
social

A u m en to  de 
c a p ita l

(em  ap ro v a ç ã o )

R e se rv a  de 
lu c ro

A ju s te  de  
a v a liação  

p a tr im o n ia l

P re ju íz o s
a c u m u lad o s

T o ta l

74.938 14.289 9.942 (386) - 98.783

- 28.441 - - - 28.441

- - - 339 - 339

- - - - (8.672) (8.672)

- - (8.672) - 8.672 0

74.938 42.730 1.270 (47) 0 118.891

117.668 27.360 77 147 145.252

27.360 (27.360) - - - -

- - - 217 - 217

- - - - (25.994) (25.994)

. - (25.994) - 25.994 -

145.028 0 (25.917) 364 - 119.475

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QBE BRASIL SEGUROS S.A. 
Demonstrações do Resultado Abrangente 

Semestres findos em 30 de junho (Em reais)
2017 2016

LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO SEMESTRES................................... -25.994 -8.672

Ajuste de avaliação patrimonial..........................................................
Efeito tributário do ajuste de avaliação patrimonial............................

Outros componentes do resultado abrangente do semestre...............

395
(178)

217

617
(278)

339

Total do resultado abrangente do semestre................................................ -25.776 -8.333

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



Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Com satisfação apresentamos aos nossos acionistas, parceiros de negócios e clientes 
da QBE Brasil Seguros S.A., as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro 
semestre de 2017, encerrado em 30 de junho.

A empresa:

Subsidiaria do grupo segurador australiano QBE e líder no mercado segurador 
Australiano, que está entre os 20 maiores grupos seguradores do mundo.

A QBE Brasil Seguros atua na comercialização, principalmente, de seguros 
massificados, com produtos especialmente desenvolvidos para as necessidades dos 
nossos clientes, tais como: seguro viagem, proteção financeira, diária de internação 
hospitalar, desemprego, roubo de celulares, etc.

Em 2015 a Companhia deu início as operações de seguro de auto, produto diversificado 
em formato simplificado. Em 2016, a Companhia iniciou à comercialização de novas 
linhas de negócio, ampliando o portfólio de produtos no segmento de seguros 
corporativos. Esse novo segmento incorpora produtos de riscos de engenharia, 
patrimonial, transportes, responsabilidade civil, D&O e E&O.

A Companhia tem hoje como seus principais canais de distribuição: Grandes redes de 
varejo, concessionárias de serviços públicos, meios de pagamentos, instituições 
financeiras, cartões e grupos de afinidade intermediados por corretores de seguros.

A partir de 01 de janeiro de 2016 a Companhia deixou de participar do seguro DPVAT.

Políticas de reinvestimento de lucros e de distribuição de dividendos:

Em conformidade com o Estatuto Social da QBE, os acionistas farão jus à dividendos 
mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido que deve ser ajustado em conformidade 
com a lei. Por meio de proposta da Administração, em Assembleia Geral poderá 
deliberar pela diminuição da distribuição de dividendos, podendo inclusive decidir pela 
sua retenção total.



Evolução dos indicadores de desempenho:

Prêmios Ganhos 
(R$ milhares)

Provisões Técnicas

Lucro Líquido 
(R$ milhares)

Sinistralidade (%)

2013 2014 2015 2016 2017

Ativos Totais 
(R$ milhares)

Patrimônio Líquido 
(R$ milhares)

2013 2014

999

2015

-8.672

25.994

2013 2014 2015 2016 2017



Ao final do período apurado, os ativos totais fecharam na soma de R$ 379.433 (R$ 
325.083 em dezembro de 2016), sendo que o patrimônio líquido foi de R$ 119.475 (R$ 
145.252 em dezembro de 2016), com prejuízo líquido de R$ (25.994) (R$ (8.672) em 
junho de 2016). O total das provisões técnicas alcançaram o valor de R$ 148.607 (R$ 
101.595 em dezembro de 2016), sendo que o total de Prêmios ganhos de Seguros em 
30 de junho de 2017 foi de R$ 162.871 (R$ 149.454 em 30 de junho de 2016).

Ainda para o período apurado, ou seja, no primeiro semestre de 2017, a QBE indenizou 
o total de R$ 36,1 milhões (R$ 30,7 milhões em 30 de junho de 2016) aos seus 
segurados e/ou beneficiários, o que é equivalente ao total de 34.761 (35.767 em 30 de 
junho de 2016) sinistros pagos para o mesmo período, refletindo em um índice de 
sinistralidade de 32,0% (30,0% em 30 de junho de 2016).

Investimentos:
O foco da QBE vem se demonstrando no desenvolvimento de novos canais de 
distribuição, otimizando ao máximo as competências em sistemas de gestão e produtos, 
bem como com pessoas capacitadas e experimentadas nesses assuntos, das equipes 
alocadas em outras operações do grupo QBE na América Latina.

O investimento em melhoria contínua dos serviços para permitir um aprimoramento no 
atendimento aos corretores, parceiros de negócios e segurados, fomentado por 
investimentos em Tecnologia da Informação, são um dos pontos estratégicos da QBE 
como um plano de longo prazo.
Também estão sendo realizados consideráveis investimentos para formação de uma 
liderança forte e para capacitação das equipes, fortalecendo a área de recursos 
humanos, como forma de apoiar a execução da estratégia da QBE.

Governança corporativa:
A QBE Brasil Seguros adota localmente os procedimentos de governança corporativa 
de acordo com a diretiva global do Grupo QBE, especialmente no que concerne à 
implementação, desenvolvimento e manutenção de processos de controles internos 
adequados ao negócio e as melhores práticas de mercado no cumprimento de normas 
internas, legislações nacionais e regulamentações dos órgãos competentes.

A QBE Brasil Seguros, através das áreas de Compliance e Jurídico, busca 
continuamente o aperfeiçoamento de suas políticas internas, investindo em programas 
de treinamento de colaboradores e parceiros.

A área de Auditoria Interna do Grupo QBE possui atuação independente, reportando-se 
diretamente ao CEO do Grupo QBE. Os trabalhos de revisão e auditoria interna 
realizados ocorrem anualmente, com base em escopo definido por risk assessment e 
de acordo com as necessidades de controles internos e Compliance, ou ad-hoc, sempre 
priorizando a melhoria do ambiente de controle e o transparente relato de pontos de 
melhoria em nossos processos. A PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria 
externa, é a entidade que presta serviço de auditoria financeira e contábil.



Compromisso e agradecimentos:
O nível de confiança de que a operação está sendo solidificada para um crescimento de 
longo prazo, se torna mais palpável pelo incremento das vendas, da base de clientes e 
ao alcance geográfico e melhorias do ambiente de controles internos.

Ao nosso regulador, nos valemos deste para reiterar nossos votos de estima à 
Superintendência de Seguros Privados -  SUSEP.

Expressamente aos nossos parceiros de negócios, clientes em geral e aos nossos 
colaboradores, reconhecemos o empenho e competência dedicada à QBE Brasil 
Seguros S/A, permitindo um processo contínuo de aprimoramento dos nossos produtos 
e serviços ofertados aos nossos clientes.

As informações financeiras da QBE Brasil Seguros e do Grupo QBE encontram-se 
disponíveis no site www.abe.com.br

São Paulo, 29 de agosto de 2017

A Diretoria

http://www.abe.com.br


QBE Brasil Seguros S.A.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 30 de junho 2017 (Em milhares de reais)_________________________________

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A QBE Brasil Seguros S.A. é uma sociedade constituída sob a forma de sociedade por ações, com 
sede na cidade de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, 108 -  Io andar e que tem como 
objeto social operar em seguros dos ramos elementares, como definidos em lei e em seguros de 
pessoas, em qualquer uma de suas modalidades ou formas. Seu principal acionista é a QBE Latin 
América Insurance Holdings, S.L, detentora de 100% das ações ordinárias e preferenciais.

A Seguradora atua principalmente na comercialização de seguros massificados, em todo território 
nacional, distribuídos principalmente através de concessionárias de serviços públicos, grandes 
redes do comércio varejista, instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito e grupos 
de afinidade, intermediado por corretores de seguros. Opera também em seguros de equipamentos, 
auto simplificado e seguros de transportes nacional e internacional.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 30 de agosto de 2017.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO DAS 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação destas demonstrações estão definidas 
abaixo. Tais políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1 -  Apresentação das demonstrações financeiras

(a) Base de elaboração

As demonstrações financeiras da Seguradora foram preparadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil para entidades supervisionadas pela SUSEP, em conformidade com 
a Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 11.638/07 alterada pela Lei n° 11.941/09), em conjunto 
com os pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e aprovados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) através da Circular n°. 
544/2016, a qual requereu a aplicação integral das disposições e os critérios contidos nos mesmos 
com exceção aos que contrariem a referida Circular SUSEP, bem como com as normas 
regulamentadas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o julgamento por parte da Administração no processo de aplicação de políticas contábeis 
da Seguradora. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota 3.

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Seguradora são avaliados utilizando-se a 
moeda do principal ambiente econômico, no qual a Seguradora atua (moeda funcional). As
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demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Seguradora.

As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da 
Seguradora, utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. Ganhos ou perdas de 
conversão de saldos, denominados em moeda estrangeira, resultantes da liquidação de tais 
transações e da conversão de saldos na data de fechamento de balanço, são reconhecidos no 
resultado.

2.2 -  Principais políticas contábeis

2.2.1 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo e alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, e com risco 
insignificante de mudança de valor.

2.2.2 - Ativos financeiros 

(a) Mensuração e classificação

Os ativos financeiros são classificados e mensurados de acordo com as seguintes categorias: (i) 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, (ii) disponíveis para venda, e (iii) empréstimos 
e recebíveis. A Administração classifica seus ativos financeiros de acordo com a finalidade para 
os quais foram adquiridos em seu reconhecimento inicial.

(i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para 
negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria quando sua finalidade é ser ativa e 
frequentemente negociado. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes, 
independente da sua data de vencimento.

(ii) Ativos financeiros disponíveis para venda

Conforme definido no CPC 38, os títulos e valores mobiliários são classificados, de acordo com 
a inten o de ne ocia o pela Ad inistra o da Se uradora, na cate oria de “ativos financeiros 
dispon veis para venda . Esses ativos s o contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus 
rendimentos auferidos reconhecidos na demonstração de resultado. O ajuste ao valor justo não 
realizado financeiramente é reconhecido em conta específica do patrimônio líquido, líquido dos 
correspondentes efeitos tributários, e quando realizado é apropriado ao resultado e apresentado na 
demonstração do Resultado Abrangente.

A mensuração do valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é obtida conforme os critérios 
abaixo:
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• Títulos públicos federais: com base nas tabelas de referência do mercado secundário da 
ANBIMA -  Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais;

• Quotas de fundos de investimentos: pelos valores das quotas disponibilizados pelos 
administradores de cada fundo para a data do balanço;

(iii) -  Empréstimos e recebíveis

Os empréstimos e recebíveis são os ativos financeiros representados por prêmios a receber de 
segurados, e demais contas a receber, que são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido 
dos custos das transações. Após o reconhecimento inicial, esses ativos financeiros são mensurados 
pelo custo amortizado, ajustados, quando aplicável, por reduções ao valor recuperável.

(b) -  Redução do valor recuperável (impairment)

• Ativos financeiros

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 Seguradora, que leva em consideração o histórico de perdas 
incorridas e os riscos de inadimplência da carteira de clientes e segurados, dentre outros fatores, 
conforme determina a Circular SUSEP n° 544/2016.

• Ativos não financeiros

Os valores dos ativos não financeiros da Seguradora, são revistos no mínimo anualmente, para 
determinar se há alguma indicação de perda considerada pennanente, que é reconhecida no 
resultado, se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder 
seu valor recuperável.

2.2.3 -  Créditos tributários e previdenciários

Os créditos tributários são registrados pelo valor provável de realização e referem-se a prejuízos 
fiscais e a diferenças temporárias na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, 
imposto de renda e contribuição social a compensar, antecipação de imposto de renda e 
contribuição social e PIS e COFINS a compensar, (nota 8.3)

2.2.4 -  Depósitos judiciais e fiscais

Referem-se, basicamente, a garantias de processos judiciais de sinistros em julgamento, cujos 
valores reclamados encontram-se registrados na provisão de sinistros a liquidar, a depósito recursal
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referente a processo trabalhista e a processo fiscal referente à composição das bases de cálculo do 
PIS dos anos de 1997, 1998 e 1999. (nota 11).

2.2.5 - Intangível

Softwares -  São gastos com desenvolvimento de sistemas e licença de uso de software que são 
capitalizados com base nos custos incorridos para aquisição e nos necessários para fazer com que 
os mesmos estejam prontos para serem utilizados. São amortizados pelo método linear, pelo prazo 
de 60 meses.
Os custos relativos ao desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de 
produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Seguradora, são reconhecidos 
como ativos intangíveis.

Outros Intangíveis -  São gastos relacionados com a exploração dos canais de distribuição. Os 
investimentos previstos nos contratos são baseados através das estimativas de produção, 
registrados pelo seu valor justo na data de assinatura dos contratos e amortizados conforme o prazo 
do contrato.

2.2.6 -  Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. Depreciado 
pelo método linear, aplicando-se as seguintes taxas anuais, que contemplam a estimativa de vida 
útil-econômica dos bens: 10% para máquinas, móveis e utensílios (vida útil estimada de 10 anos) 
e 20% para veículos, equipamentos de informática e de telecomunicações, despesas com 
instalações (todos com vida útil estimada de 5 anos) depreciados pelo método linear em 5 anos e 
gastos com adaptação e instalação da sede da Seguradora amortizados de acordo com os prazos 
contratuais de locação.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, no final de 
cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável 
se o valor contábil deste for maior do que seu valor recuperável estimado.
Os ganhos e perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos no rupo “ anhos ou perdas co ativos n o correntes na 
demonstração de resultado.

2.2.7 -  Obrigações a pagar

Referem-se a provisões para pagamentos a fornecedores e a provisão para participação nos lucros 
dos funcionários, (nota 8.4)

2.2.8 -  Depósitos de terceiros

Referem-se, basicamente a prêmios recebidos cujas apólices/faturas ainda não foram emitidas e a 
parcelas ainda não baixadas de prêmios a receber, (nota 8.8)

2.2.9 -  Contratos de seguros



Na adoção inicial do CPC 11, a Seguradora efetuou o processo de classificação de todos os 
contratos de seguro e resseguro com base em análise de transferência de risco significativo de 
seguro entre as partes no contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância 
comercial onde o evento segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento segurado não 
ocorre. A Seguradora emite diversos tipos de contratos de seguros em diversos ramos que 
transferem risco de seguro, risco financeiro ou ambos. Como guia geral, a Seguradora define risco 
significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significativos aos 
segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância comercial) que são maiores do 
que os benefícios pagos caso o evento segurado não ocorra.

Os contratos de resseguro também são classificados segundo os princípios de transferência de risco 
de seguro do CPC 11. Todos os contratos de resseguro foram classificados como contratos de 
seguro por transferirem risco significativo de seguro entre as partes no contrato.

2.2.10 -  Provisões técnicas de seguros

A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela dos prêmios emitidos de 
seguros, bruta e líquida de resseguro, correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos 
contratos de seguros de danos e pessoas.

A Provisão de Prêmios não Ganhos de Riscos Vigentes mas não Emitidos - RVNE é
constituída para apurar a parcela de prêmios ainda não ganhos relativos às apólices ainda não 
emitidas, cujos riscos já estão vigentes. A apuração é efetuada com a estimativa do volume final 
dos prêmios emitidos líquidos de cancelamento por data de início de vigência, considerando os 
atrasos futuros para o cálculo da PPNG-RVNE, utilizando como base de dados o histórico 
das emissões atrasadas já ocorridas. O cálculo é reavaliado mensalmente.

A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base em estimativas de 
indenizações, líquidas de recuperações de cosseguros cedidos e brutas de resseguro, para os 
eventos ocorridos e devidamente notificados pelos segurados e/ou beneficiários até a data do 
balanço e atualizadas monetariamente, quando aplicável.

A Provisão de Sinistros a Liquidar em disputa Judicial (PSLJ) é reavaliada periodicamente e 
a classificação das probabilidades e a respectiva contabilização são efetuadas com base na opinião 
de nossos consultores jurídicos.

A política de provisionamento segue exatamente as expectativas dos nossos consultores jurídicos 
em relação à probabilidade de ganho ou perda de causa, sendo que as mesmas são classificadas 
como (i) perdas prováveis, onde são constituídas provisões de 100% do valor em risco, limitado 
ao valor da IS; (ii) perdas possíveis, onde são constituídas provisões de 50% do valor em risco, 
limitado ao valor da IS; e (iii) perdas remotas, onde são constituídas provisões de 0% do valor em 
risco.

Os sinistros em moeda estrangeira são atualizados mensalmente e é aplicada correção monetária 
em casos específicos. Os honorários de sucumbência são registrados tão logo é exarada a sentença 
final.
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Na nota 18 são apresentadas duas tabelas: i) sinistros judiciais que se tomaram obrigação presente 
e ii) sinistros judiciais pendentes de pagamento, com segregação por faixa de idade.

A Provisão de Despesas relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos valores esperados 
relativos a despesas relacionadas a sinistros.

A Provisão de Despesas relacionadas Judicial (PDRJ) é constituída no percentual de 10% do 
valor em risco para todos os sinistros judiciais, independente da classificação das probabilidades 
de perda.

A Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) é constituída bruta de resseguro 
para a cobertura dos sinistros incorridos e ainda não avisados até a data base das demonstrações 
financeiras. A experiência no desenvolvimento de sinistros de um ramo de seguro ou gmpo de 
seguros pode ser sumarizada numa tabela conhecida por triângulo de run-off. O triângulo tem dois 
eixos -  o eixo de origem, que é definido pelo critério utilizado para agrupar os valores, por 
exemplo, mês de ocorrência do sinistro ou vigência da apólice, e o eixo de desenvolvimento, que 
é o período de movimento dos sinistros e é interligado com os dados resumidos no triângulo.

O triângulo pode resumir tanto os prêmios como os sinistros, montantes como contagens, e os 
intervalos determinados pelos eixos.

No cálculo é verificado se há diferença entre o valor final dos sinistros ocorridos antes da data
base e os valores conhecidos para estes sinistros na data-base. Como o valor conhecido é fixo, a 
estimativa do LBNR depende em melhor estimar o valor final destes sinistros já ocorridos. Como 
o objetivo desta provisão é o de estimar os sinistros ocorridos mas não avisados, definimos essa 
provisão e seguindo este raciocínio, utilizamos a data de ocorrência do sinistro para definir o eixo 
de origem.

Para o cálculo desta provisão são utilizadas informações históricas de sinistros ocorridos e 
avisados no período de 60 meses, a partir do mês anterior à data do cálculo, agrupados por 
trimestres de ocorrência e trimestres de maturidade até a data do aviso.

A Provisão Complementar de Cobertura -  (PCC) é constituída quando for constatada 
insuficiência nas provisões técnicas conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos 
- TAP. Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016 não houve necessidade de constituição 
desta provisão.

As provisões técnicas das operações de retrocessão foram constituídas com base nas informações 
recebidas do IRB-Brasil Resseguros S.A.

2.2.11 -  Teste de adequação do passivo (TAP)

Objetivo e resultados obtidos

O teste de adequação do passivo é realizado, com o objetivo de averiguar a adequação do montante 
contábil registrado a título de provisões técnicas, de acordo com a CPC 11 e premissas mínimas 
determinadas pela Circular SUSEP n° 544/2016 e atualizações posteriores.
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O teste foi realizado considerando os fluxos de caixa futuros das obrigações oriundas dos contratos 
e certificados vigentes em 30 de junho de 2017, brutos de resseguro, com premissas atuariais 
atualizadas na data base do teste. Para o grupo de pessoas coletivo, foi considerado seis meses 
futuros de emissão, que corresponde em média aos prêmios devidos até a próxima renovação. 
Todas as despesas incidentes neste prêmio foram consideradas, excluindo despesas referentes à 
venda de novos negócios. A sinistralidade foi projetada utilizando-se o método de 
desenvolvimento de sinistros, podendo ser ajustada pelo método de Bomuetter-Ferguson. Os 
fluxos foram trazidos a valor presente pela taxa a termo livre de risco Pré, obtida a partir de 
parâmetros fornecidos pela SUSEP para junho 2017.

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016 a Seguradora realizou o cálculo do TAP e não 
identificou insuficiência.

2.2.12 -  Provisões para ações judiciais

• As provisões para ações judiciais de natureza cível não relacionadas às indenizações 
contratuais de sinistros, e as de natureza trabalhista são contabilizadas com base na opinião de 
nossos consultores jurídicos. As ações trabalhistas são corrigidas mensalmente pela taxa de 
referência pré-fixada. Os correspondentes depósitos judiciais, quando aplicável, estão 
contabilizados na rubrica “Dep sitos judiciais e fiscais no ativo n o circulante.

• As provisões para as ações judiciais relacionadas a tributos, contribuições e outras obrigações 
de natureza fiscal, objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente e atualizadas 
mensalmente pela SELIC, conforme legislação vigente, e são contabilizadas com base na 
opinião de nossos consultores jurídicos. As mesmas estão contabilizadas na rubrica 
“Provis es judiciais e os correspondentes dep sitos judiciais e “Dep sitos judiciais e 
fiscais no ativo n o circulante e que ta b s o atualizados ensal ente pela SELIC.

• A Seguradora questiona judicialmente a legitimidade de alterações introduzidas na legislação 
fiscal em relação a:

o Não dedutibilidade da contribuição social de sua própria base de cálculo e do imposto 
de renda; e

o Composição das bases de cálculo do PIS nos anos de 1994 a 1999.

• Foram constituídas provisões para os valores não recolhidos relativos aos tributos que a 
Seguradora questiona, independentemente da probabilidade de ganho ou perda. Essas 
provisões estão registradas no exigível a longo prazo, (nota 23)

• Os eventuais ganhos contingentes serão reconhecidos quando da decisão definitiva em favor 
da Seguradora.

2.2.13 - Imposto de renda e contribuição social

A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos referidos inclui as despesas de 
impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. A Seguradora reconhece no resultado do
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período os efeitos do imposto de renda e da contribuição social, exceto para os efeitos tributários 
sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os 
efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.

A provisão para imposto de renda foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescido do adicional de 10%, na forma da lei, e a provisão para contribuição social foi constituída 
à alíquota de 20%, sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da legislação 
vigente.

2.2.14 - Benefícios a empregados

As provisões trabalhistas, principalmente relativas a férias, 13o salário e os respectivos encargos 
sociais são calculadas e registradas segundo o regime de competência.

A Seguradora oferece a seus empregados a opção de participar de um plano de previdência de 
contribuição definida (PGBL -  Plano Gerador de Benefícios Livres). A Seguradora participa com 
até 300% da contribuição do empregado, limitado a 5% do salário bruto. Em 2017 a Seguradora 
contribuiu com R$ 54 (R$ 136 em 30 de junho de 2016).

2.2.15 -  Participação nos lucros e resultados (PLR)

A Seguradora possui plano de participação nos lucros e resultados baseado em metas definidas 
pela Diretoria e o mesmo é registrado no sindicato dos Securitários. Em 30 de junho de 2017 foi 
contabilizado o valor de R$ 255 (R$ 582 em 30 de junho de 2016). As metas e o montante de 
participação de cada funcionário são definidos em reunião anual de planejamento estratégico.

2.2.16 -  Capital social

As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido, quando a 
Seguradora não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros ativos para terceiros.

2.2.17-Reconhecimento da receita

• Apuração do resultado

O resultado é apurado de acordo com as normas emitidas pela SUSEP, e considera os prêmios 
emitidos, as comissões e agenciamentos, os sinistros, as despesas administrativas e os respectivos 
impostos incidentes sobre o resultado.

(a) Reconhecimento de prêmios emitidos de contratos de seguro

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera a apropriação dos prêmios e 
comissões e agenciamentos deduzidos, quando aplicável, dos cancelamentos, restituições e 
cessões em cosseguros e resseguros, de acordo com o prazo de vigência das apólices. O imposto 
sobre operações financeiras (IOF) a recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é registrado 
no passivo da Seguradora e é retido e recolhido simultaneamente ao recebimento do prêmio.
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São reconhecidos com base em estimativas de indenizações, líquidas de recuperações de 
cosseguros cedidos, para os eventos ocorridos e devidamente notificados pelos segurados e/ou 
beneficiários até a data do balanço e atualizadas monetariamente, quando aplicável.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS.

As estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias.

(a) Estimativas utilizadas para avaliação de créditos tributários

Impostos diferidos ativos e passivos são reconhecidos no limite de que seja provável que resultados 
futuros tributáveis estejam disponíveis. Esta área requer a utilização de alto grau de julgamento da 
Administração da Seguradora, na determinação das estimativas futuras quanto à capacidade e à 
determinação de horizonte de geração de resultados futuros tributáveis.

Para esses créditos também são consideradas as normas vigentes previstas na Circular Susep n° 
544/2016.

(b) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros

Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos 
que a Seguradora irá liquidar em última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de 
informações internas e externas disponiveis sobre a experiência passada e indicadores que possam 
influenciar as decisões da Administração, do atuário e dos especialistas da Seguradora para a 
definição de premissas atuarias e da melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros para 
contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Como consequência, os valores provisionados 
podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações.

(c) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provisões para contingências fiscais, 
cíveis e trabalhistas

A Seguradora é parte em processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em aberto na data de 
preparação das demonstrações financeiras. O processo utilizado pela Administração para a 
contabilização das estimativas contábeis leva em consideração a opinião de consultores jurídicos 
e a evolução dos processos e status (ou instância) de julgamento. Além disso, a Seguradora utiliza 
seu melhor julgamento sobre estes casos, informações históricas de perdas em que existe alto grau 
de julgamento aplicado para a constituição dessas provisões segundo o CPC 25.

(d) Estimativas de valor justo de instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é 
determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Seguradora usa seu julgamento para



escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam, principalmente, nas condições de 
mercado existentes na data do balanço.

(e) Estimativas utilizadas para redução ao valor recuperável de ativos financeiros

A Seguradora aplica as regras de análise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado. Nesta área, a Seguradora aplica alto grau de julgamento para determinar o 
grau de incerteza associado com a realização dos fluxos contratuais estimados dos ativos 
financeiros.

A Seguradora utiliza as orientações contidas no CPC 38 para determinar quando um ativo 
financeiro disponível para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento que 
utiliza, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o valor justo de um investimento é 
menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio de curto prazo para a investida, 
incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento e fluxo de caixa operacional e 
financeiro.

4 -  GESTÃO DE RISCOS

Os principais riscos decorrentes dos negócios da Seguradora são os riscos de mercado (taxas de 
juros e risco cambial), de crédito, de liquidez, de riscos de seguros, de concorrência e de risco de 
capital. O gerenciamento desses riscos envolve diferentes departamentos, e contempla políticas e 
estratégias de alocação de recursos consideradas adequadas pela Administração.

4.1 - Gestão de risco financeiro

4.1.1 -  Risco de mercado (taxa de juros)
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É o risco de que o valor de um ativo financeiro se altere em virtude de variações na taxa de juros 
e que possam trazer impactos ao valor justo do portfolio das aplicações financeiras.

A Seguradora adota a política de aplicação em títulos públicos federais e fundos de curto prazo. A 
carteira de aplicações financeiras da Seguradora está, em sua quase totalidade, exposta à flutuação 
das taxas de juros no mercado doméstico.

A metodologia para o gerenciamento do risco de mercado baseia-se no cálculo do TE (Trecking 
Error). Além do cálculo do TE, são realizados testes de stress para verificar a perda esperada em 
cenários extremos. O risco de mercado é acompanhado por meio de relatórios semanais sobre os 
cenários além de análises mensais sobre os investimentos. O conceito de Trecking Error se utiliza 
da volatilidade da diferença dos retornos (Fundo — Benchmark) que para o fundo cambial utiliza 
com Benchmark a PTAX (Dolar). Estas análises são efetuadas pelo gestor do fundo de 
investimento -  Santander.

As aplicações financeiras da Seguradora estão alocadas conforme os limites estabelecidos na 
Resolução CMN 3.308/2005 e Resolução CNSP 343/2016.



A gestão da carteira de investimento é feita por banco de investimentos e os limites de exposição 
são monitorados e avaliados pela área financeira. Qualquer decisão em relação ao risco de crédito 
nos investimentos é realizada pela matriz da Seguradora.

Em 30 de junho de 2017, as aplicações financeiras da Seguradora totalizavam R$ 86.862 (R$ 
79.086 em 31 de dezembro de 2016). Do montante investido 97% dos recursos estão aplicados em 
títulos públicos (LTN) e os demais 3%, exclusivamente em um único fundo de investimento.

Um aumento/redução hipotético de 0,5% na taxa básica de juros, fixada pelo Comitê de Política 
Monetária, impacta os rendimentos da carteira de investimentos em R$ 408 (R$ 153 em 31 de 
dezembro de 2016).

Aplicando-se a metodologia do TE (Trecking Error) com intervalo de segurança de 99% e 95% 
nos fundos de investimentos, o cenário hipotético de perda máxima diária calculada para a carteira 
própria da Seguradora, seria de R$ 172 e R$ 122 (R$ 88 e RS 62 em 31 de dezembro de 2016), 
respectivamente.

4.2 -  Risco de crédito

O risco de crédito pode ser entendido como o risco de não recebimento dos valores decorrentes 
dos prêmios de seguro. Devido às características da operação, comercialização de seguros 
massificados distribuídos principalmente através de concessionárias de serviços públicos, grandes 
redes do comércio varejista, instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito e grupos 
de afinidade, o risco maior está concentrado na capacidade desses parceiros, principalmente redes 
do comércio varejista, de repassarem os valores recebidos à Seguradora.

A Administração adota a política de acompanhamento periódico da situação financeira desses 
parceiros, via dados do SERASA, visando antecipar qualquer problema de inadimplência.

Atualmente a Seguradora tem operação de cosseguro cedido a congêneres no ramo de seguros 
corporativos e sinistros de cosseguro cedidos pendentes. Com relação as operações de resseguro 
são realizadas somente com resseguradores avaliados pelo grupo QBE.

4.3 -  Risco de liquidez

A gestão do risco de liquidez tem como objetivo monitorar os prazos de liquidação dos direitos, 
obrigações e possíveis investimentos em novos programas da Seguradora. A Administração 
elabora análises de fluxo de caixa projetado e revisa, periodicamente, as obrigações assumidas e 
as arrecadações projetadas, para garantir o equilíbrio da Seguradora, sobretudo com relação aos 
ativos garantidores das provisões técnicas e a liquidez necessária para atender à legislação vigente.

A maturidade dos passivos está apresentada nas notas 8 e 14.

4.4 -  Risco de seguro

A Seguradora comercializa em sua grande maioria produtos de baixa importância segurada, todos 
dentro de seu limite de retenção, com prêmios acessíveis e custos reduzidos. Os mesmos são
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comercializados e desenhados de acordo com as características de cada canal de distribuição, para 
adequação ao perfil de seus clientes em alguns casos apesar do risco estar dentro do seu limite de 
retenção a Seguradora utiliza contratos de resseguro cota-parte em função de estratégia comercial.

Para produtos com importância segurada fora do seu limite de retenção, por exemplo 
equipamentos, a Seguradora utiliza contratos de resseguro, cota-parte e excesso de danos visando 
a adequação ao limite de retenção e também a diminuição dos riscos.

Todos os contratos de resseguro vigentes em 30 de junho de 2017 foram realizados com as 
resseguradoras: (Swiss Re Brasil, Munich Re do Brasil, Terra rasis e Lloyd’s).

Foram previstos carregamentos variáveis sobre as taxas puras de cada cobertura, sendo que estes 
são compostos por despesas administrativas, margem de lucro e corretagem com intervalos que 
variam entre 1% e 99%.

A distribuição, efetuada em todo território brasileiro, é um fator chave na operação de 
massifícados, porque se destina a alcançar uma porção da população que não possui acesso a 
seguros.

A concentração de risco da Seguradora estava distribuída pelas regiões da seguinte maneira:
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Prêmios emitidos líquidos - 2017

Ramos Norte Sul
Centro-
Oeste

Nordeste Sudeste DPVAT Total

2.947 1.043 _ 9.301 _ 13.291

...... 165 886 1.981 6.167 9.199

Rendas de eventos aleatórios............. ...... 24 1.744 111 1.701 6.070 - 9.650

Viagem................................................... ...  - 22.215 - - 40.355 - 152.570

Demais ram os........................................ ...... 2.144 9.292 881 3.293 83.935 - 99.545

Total 22333 37.084 2.035 6.975 145.828 - 194.255

P rê m io s  e m itid o s  liq u id o s -2016

Ramos Norte Sul
Centro-
Oeste

Nordeste Sudeste DPVAT Total

DPVAT.................................................. .... - - - - - - -

2.209 807 (4)
2.178

10.167 . 13.179

472 7.354 10.004

3.455 129 1.429 7.333 12.346

Viagem................................................... .... - 23.062 4 49.631 - 72.697

Demais ram os....................................... ...... 2.547 7.663 719 2.934 39.493 - 53.356

Total 2.547 36.861 1.655 6.541 113.978 - 161.582

A frequência da sinistralidade é um fator crítico na gestão de seguro massificado. A Administração 
acompanha esta variável em todos os programas, e existem mecanismos, garantidos em contratos, 
que permitem a correção da taxa quando a sinistralidade atinge determinado patamar. Além disso, 
existem análises internas para acompanhar a evolução da sinistralidade dos programas e para 
auxiliar na implantação de ações corretivas.



Outro fator de risco de seguro consiste na capacidade de nossos parceiros de cumprirem as metas 
de vendas estabelecidas em cada programa, visando garantir o retomo que possa cobrir todas as 
despesas e investimentos, e a rentabilidade esperada pela Administração. Cada novo negócio é 
avaliado pela área de subscrição, que leva em conta principalmente a capacidade do parceiro, tais 
como estrutura, histórico de venda de produtos similares, sistemas de informática, entre outros.

Outro risco é a capacidade do parceiro de repassar os valores recebidos dos segurados, em um 
momento de crise. Esta situação é gerenciada através de acompanhamento da situação financeira 
dos parceiros e do comitê de inadimplência.

4.4.1 -  Análise de sensibilidade dos sinistros ocorridos
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A tabela abaixo apresenta o impacto no resultado de sinistro ocorrido, pelos principais ramos de
atuação, caso haja uma variação na sinistralidade em 
menos nos últimos 12 meses da data base do balanço:

1,5 pontos percentuais para mais ou

Variação no resultado de sinistro ocorrido - (R

para

S mil)
Bruto de resseguro Liquido de resseguro

Ramos Aumento 1,5% Diminuição 1,5% Aumento 1,5% Diminuição 1,5%

Viagem...................................................... 253 (253) 253 (253)
Acidentes pessoa is................................ 10 (10) 10 (10)
Vida em grupo ......................................... 14 (14) 14 (14)
Rendas de Eventos Aleatórios............. 5 (5) 5 (5)
Prestamista.............................................. 21 (21) 20 (20)
Riscos d iversos...................................... 150 (150) 90 (90)
Garantia estendida.................................. 15 (15) 15 (15)
Automóvel............................................... 171 (171) 171 (171)
Transporte Nacional.............................. 39 (39) 35 (35)
Microsseguro D anos............................. 10 (10) 10 (10)
Demais ram os.......................................... 93 (93) 85 (85)

Total 781 (781) 708 (708)

4.4.2 -  Teste de sensibilidade

Com base na metodologia que a Seguradora utiliza na elaboração do TAP foram elaboradas 
análises de sensibilidade, para avaliar o impacto no resultado e no patrimônio líquido alterando-se 
certas premissas utilizadas no modelo.

Especificamente, foi avaliado o impacto da variação de aumento/redução de 10% nos pagamentos 
relativos a sinistros, aumento/redução em 1,0% na taxa de desconto utilizada no cálculo do valor 
presente e aumento/redução de 10% no percentual de inflação utilizada para determinar as 
despesas futuras, tanto para constituição e reversão das provisões técnicas. Seguem os resultados 
dos testes de sensibilidade, líquidos dos efeitos tributários.

(a) Constituição de provisões técnicas



QBE Brasil Seguros S.A

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 30 de junho 2017 (Em milhares de reais)_________________________________

Impacto no resultado e patrim ônio líquido
30/06/2017 30/06/2016

Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
Premissas Resseguro Resseguro Resseguro Resseguro

Aumento de 10% nos pagamentos de sinistros....................................... (54) (9) (253) (253)
Aumento de 1,0% na taxa de desconto no cálculo do valor presente.... (24) (4) (165) (165)
Aumento de 10% no percentual de inflação............................................ (30) (5) (159) (159)

Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
Premissas Resseguro Resseguro Resseguro Resseguro

Redução de 10% nos pagamentos de sinistros........................................ (1) . (72) (72)
Redução de 1,0% na taxa de desconto no cálculo do valor presente..... (31) (5) (154) (154)
Redução de 10% no percentual de inflação............................................. (30) (5) (159) (159)

(b) Reversão de provisões técnicas

Impacto no resultado e patrim ônio líquido
30/06/2017 30/06/2016

Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
Premissas Resseguro Resseguro Resseguro Resseguro

Aumento de 10% nos pagamentos de sinistros....................................... 5.504 4.430 8.030 3.951
Aumento de 1,0% na taxa de desconto no cálculo do valor presente.... 7.824 6.499 8.546 4.234
Aumento de 10% no percentual de inflação............................................ 8.315 6.905 8.697 4.304

Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
Premissas Resseguro Resseguro Resseguro Resseguro

Redução de 10% nos pagamentos de sinistros........................................ 9.758 8.243 9.408 4.683
Redução de 1,0% na taxa de desconto no cálculo do valor presente..... 7.435 6.172 8.881 4.400
Redução de 10% no percentual de inflação............................................. 8.334 6.920 8.734 4.323

4.5 -  Risco de concorrência

A Seguradora opera em um mercado competitivo, concorrendo com diversas outras seguradoras 
na comercialização do seu principal produto, seguros massificados. Apesar do acirramento da 
concorrência, principalmente com a entrada de novos competidores, a Seguradora busca competir 
não simplesmente em preço, mas também em serviços, qualidade e atendimento, sempre, no 
entanto, preservando a lucratividade.

4.6 -  Risco de capital

A Seguradora executa suas atividades de gestão de riscos de capital com o objetivo de atender aos 
requerimentos de capital mínimo regulatório para o seguimento, segundo critérios de exigibilidade 
de capital determinados pela SUSEP.



A gestão de capital da Seguradora tem como objetivos principais: (i) manter níveis de capital 
suficientes para atender aos requerimentos regulatórios mínimos determinados pela SUSEP e (ii) 
otimizar o retomo sobre o capital para os acionistas.

5 -  OPERAÇÕES DE RESSEGURO

A Seguradora atua principalmente em seguros massificados, que consiste na venda de apólices 
com baixa importância segurada, através de canais de distribuição com grande quantidade de 
clientes. Desta forma a maioria dos riscos assumidos está dentro do seu limite de retenção 
aprovado pela SUSEP.

Por esta razão, as contratações de coberturas de resseguro são efetuadas de forma pontual para 
atender a demanda de algumas carteiras, mais especifícamente para a linha de seguro corporativo, 
como, seguro para equipamentos. Nos casos onde o risco excede nosso limite de retenção e 
naqueles em que a Administração entenda que é necessária a contratação de resseguro, são 
utilizados contratos de resseguros quota parte e excesso de danos.

Os planos de resseguro são estabelecidos de acordo com a necessidade de cada produto, levando- 
se em consideração: risco, investimento e capacidade do ressegurador.

6 -  ESTIMATIVA DE VALOR JUSTO

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas aos fornecedores pelo valor 
contábil, menos a perda (redução ao valor recuperável), esteja próxima de seus valores justos.

A Seguradora mensura o valor justo com base nos seguintes níveis:
• Nível 1: Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou 

passivos;
• Nível 2: Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no nível 1 que 

são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente 
(derivados dos preços);

A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros detidos pela Seguradora com suas 
respectivas classificações:
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30/06/2017 31/12/2016
Nivel 1 Nivel 2 Total Nivel 1 Nivel 2 Total

Carteira própria
Títulos dç rçntla fixa

Letras do tesouro nacional............................... 64.874 64.874 76.135 - 76.135

Nota do tesouro nacional.................................. 18.962 - 18.962 - - -
Quotas de fundos de investimentos................ - 3.026 3.026 - 2.951 2.951

Total da carteira própria....................................... ... 83.836 3.026 86.862 76.135 2.951 1'9.086

Total dos ativos Financeiros................... ............... ... 83.836 3.026 86.862 76.135 2.951 79.086

7 -  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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30/06/2017 31/12/2016

Caixa e bancos 4.269 2018

Na data do balanço, a Seguradora não possui operações, cujos vencimentos na data da efetiva 
aplicação sejam iguais ou inferiores a 90 dias.

8 -  ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

A abertura dos saldos contábeis dos ativos e passivos financeiros da Seguradora está representada 
abaixo:

30/06/2017

Disponível para
%

Valor justo por %
Empréstimos e

%venda meio do resultado recebí veis

Ativos financeiros
Aplicações............................................................................ 86.862 100 - - - -
Créditos das operações com seguros e resseguros............. - - - - 148.349 98
Títulos e créditos a receber (*)............................................. - - - - 2.770 2

Total......................................................................................... 86.862 100 - - 151.119 100

Passivos financeiros
Contas a pagar....................................................................... - - - - 20.358 19
Débitos das operações com seguros e resseguros.............. - - - - 71.988 66
Dépósitos de terceiros.......................................................... - - - - 16.638 15

Total......................................................................................... - - - - 108.984 100
(*) Exclui créditos tributários e depósitos judiciais e fiscais

31/12/2016

Disponível para
%

Valor justo por
%

Empréstimos e
%venda meio do resultado recebí veis

Ativos financeiros
Aplicações............................................................................ 79.086 100 - - - -
Créditos das operações com seguros e resseguros............. - - - - 99.044 99
Títulos e créditos a receber (*)............................................. - - - - 1.418 1

Total......................................................................................... 79.086 100 - - 100.462 100

Passivos financeiros
Contas a pagar....................................................................... - - - - 15.970 21
Débitos das operações com seguros e resseguros.............. - - - - 57.628 75

- - - - 3.301 4
Total......................................................................................... - - - - 76.899 100
(*) Exclui créditos tributários e depósitos judiciais e fiscais

A tabela a seguir apresenta o total de ativos financeiros agrupados por classe de ativos e divididos 
entre ativos não vencidos e não impaired e ativos vencidos e não impaired.
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30/06/2017
A tivos não 

ven c id o s e não 0 a 30
A tivos ven c id o s e não ' 

31 a 60 61 a 90
'im p a ire d "  

91 a  180 A cim a de Saldo

C o m p o siç ão  d a  c a r t e i r a  p o r  c la sse  e p o r  c a te g o r ia  co n táb il " im p a ire d " di as di as d ias d ias 180 d ias c o n tá b il

D ispon ível p a ra  venda 

A p lica çõ es  f in a n c e ira s

T ítulos de renda fixa - p ú b lic o s ....................................................... 83.836 - - 83.836

Q uotas de fundos de in v es tim e n to s .............................................. 3 .026 - * 3.026

E m p ré s tim o s  e re c e b ív e is  

C ré d ito s  das o p e ra ç õ e s  co m  se g u ro s  e re s se g u ro s

P rêm ios a r e c e b e r .............................................................................. 97.373 17.326 8.571 10.363 3.083 5.592 142.308

O perações com  seg u rad o ra s ........................................................... 495 118 314 295 678 1.900

O perações com  re sseg u ra d o ras ..................................................... - 712 111 130 970 2.218 4.141

O u tro s  c r é d i to s  o p e ra c io n a is 392 6.510 - 12 1.244 10.262 18.420

T ítu lo s  e c ré d ito s  a re c e b e r

T ítulos e créd ito s a r e c e b e r ............................................................. - 154 - - - - 154

O utros c r é d i to s .................................................................................... 571 71 - 44 864 1.066 2.616

31/12/2016
Ativos não 

vencidos e não 0 a 30
Ativos vencidos e não "im paired"  

31 a 60 61 a 90 91 a 180 Acima de Saldo
Composição da carteira por classe e por categoria contábil "impa ired " di as dias dias dias 180 dias ontábil
Disponível para venda 

Aplicações financeiras
Títulos de renda fixa - p ú b lic o s ....................................................... 76.134 76.134

Valor justo por meio do resultado 

Aplicações financeiras
Q uotas de fundos de in v estim e n to s .............................................. 2.952 2.952

Empréstimos e recebíveis 
Créditos das operações com seguros e resseguros

P rêm ios a re c e b e r .............................................................................. 75.731 11.117 3.110 2.751 2.675 1.018 96.402
O perações com  seg u rad o ra s ........................................................... - 215 198 145 451 252 1.261
O perações com  re sseg u ra d o ras .................................................. . * 79 6 18 29 1.249 1.381

Outros créditos operacionais 353 311 398 93 1.435 8.876 11.466

Titulos e créditos a receber
Títulos e créd itos a r e c e b e r ............................................................. 71 71
O utros c r é d i to s .................................................................................... 170 375 255 266 247 34 1.347

A tabela a seguir apresenta o total dos passivos financeiros com os respectivos períodos de 
vencimentos.

Composição da carteira por classe e por categoria contábil 
Empréstimos e recetáveis

Contas a pagar......................................................................
Débitos das operações com seguros e resseguros...........
Depósitos de terceiros.........................................................
Outros débitos......................................................................

Composição da carteira  por classe e por categoria contábil 
Ehipréstimos e recebíveis

Contas a pagar......................................................................
Débitos das operações com seguros e resseguros...........
Dépósitos de terceiros.........................................................
Outros débitos......................................................................

30/06/2017
A vencer em Entre Sem Saldo

até 1 ano 1 e 3 anos vencimento Çontábil

17.156 3.202 . 20.358
71.988 - - 71.988
16.638 - - 16.638

- - 2.220 2.220

31/12/2016
A vencer em Entre Sem Saldo

até 1 ano 1 e 3 anos vencimento Contábil

12.653 3.316 _ 15.970
57.628 - - 57.628
3.301 - - 3.301

. _ 1.337 1.337



8.1 -  Aplicações
Em consonância com a legislação vigente, a totalidade da carteira própria de títulos e valores 
mobiliários foi classificada como “t tulos dispon veis para venda , segundo a intenção de 
negociação pela Administração da Seguradora. O custo atualizado (acrescidos dos rendimentos 
auferidos), o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários e os respectivos vencimentos eram 
os seguintes:

QBE Brasil Seguros S.A.
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30/06/2017 31/12/2016

Descrição Vencimento
Custo

atualizado

Ganhos / 
Perdas não 
realizadas

Valor de 
mercado

Valor de 
mercado

Letras do tesouro nacional (LTN)................. .........  até 1 ano 51.178 216 51.394 67.581
Letras do tesouro nacional (LTN)................. . entre 1 e 2 anos 13.129 351 13.480 8.553

Notas do tesoura nacional (NTN)................ . .....  entre 4 e 6 anos 18.867 95 18.962 -
Quotas de fundos de investim entos............ .. sem vencimento 3.026 - 3.026 2.952

Total das aplicações......................................... 86.200 662 86.862 79.086

*A Seguradora não possui aplicações com derivativos em 30 de junho de 2017 e em 31 de dezembro de 
2016. As Letras do tesouro nacional (LTN) est o classificadas co o “dispon veis para venda .

As taxas de juros das aplicações contratadas estão demonstradas abaixo:
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___________________________________________ 30/06/2017
Tipo do papel_________________________________________  Data de aquisição Data de vencimento Taxas de juros
Letras do tesouro nacional......................................................... 12/12/2014 01/07/2018 12,65%
Letras do tesouro nacional................   30/03/2016 01/07/2018 13,19%
Letras do tesouro nacional.........................................................  05/12/2016 01/10/2017 12,36%
Letras do tesouro nacional......................................................... 02/01/2017 01/01/2018 11,41%
Letras do tesouro nacional.........................................................  02/01/2017 01/10/2017 11,80%
Letras do tesouro nacional.........................................................  30/01/2017 01/01/2018 10,84%
Letras do tesouro nacional.........................................................  31/03/2017 01/01/2019 9,47%
Letras do tesouro nacional.........................................................  30/05/2017 01/07/2018 9,13%
Letras do tesouro nacional.........................................................  28/06/2017 01/04/2018 8,83%
Letras do tesouro nacional.........................................................  28/06/2017 01/01/2018 8,91%
Letras do tesouro nacional.........................................................  28/06/2017 01/10/2017 9,45%
Letras do tesouro nacional.........................................................  30/06/2017 01/10/2017 9,40%
Nota do tesouro nacional - F ...................................................... 22/02/2017 01/01/2021 10,00%
FI Cambial......................................................................................  06/01/2016 Vencto indeterminado -
(*) - Benchmark

___________________________________________ 31/12/2016
Tipo do papel Data de aquisição Data de vencimento Taxas de juros

12,75%
12,65%
15,60%
13,50%
13,19%
13,60%
13,16%
13,00%
13,30%

13,20%

12,77%

13,22%

A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras distribuídas por rating de crédito.

13/11/2014 01/01/2017
Letras do tesouro nacional...................................... 12/12/2014

25/09/2015
01/07/2018
01/01/2017

30/03/2016 01/01/2017

Letras do tesouro nacional...................................... 30/03/2016
10/06/2016

01/07/2018
01/01/2017

14/09/2016 01/07/2017
20/09/2016 01/07/2017
28/10/2016 01/04/2017

..................  29/11/2016 01/04/2017

..................  05/12/2016 01/07/2017

................... 05/12/2016 01/04/2017

FI Cambial.................................................................. ...................  06/01/2016 Vencto indeterminado
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30/06/2017

BB + Standard AA(bra) ISaldo
Composição da carteira por classe e por categoria contábil & Poor's Fitch Ratings (*) contábil
Disponível para venda

Aplicações
Títulos de renda fixa - p ú b lico s................................................... .. 83.836 - 83.836
Quotas de fundos de investim entos.......................................... . - 3.026 5.026

Total...................................................................................... . 83.836 3.026 86.862

31/12/2016

BB + Standard AA(bra) Saldo
Composição da carteira por classe e por categoria contábil & Poor's Fitch Ratings (*) contábil
Disponível para venda

Aplicações
Títulos de renda fixa - pú b lico s .................................................. .. 76.134 - 76.134
Quotas de fundos de investim entos......................................... .. - 2.952 2.952

Total...................................................................................... 76.134 2.952 79.086
(*) Rating do gestor do fundo - Banco Santander Brasil S/A

Abaixo é apresentada a movimentação das aplicações financeiras durante o período.

Aplicações 31/12/2016 Aplicações Resgates Rendimentos 30/06/2017

76.134 54.833 (69.768) 3.675 64.874
18.263 _ 699 18.962

Quotas de fundos de investim entos................... 2.952 - - 74 3.026
T ota l........................................................................... 79.086 73.096 (69.768) 4.448 86.862

Aplicações 31/12/2015 Aplicações Resgates Rendimentos 31/12/2016

Letras do tesouro nacional................................... 40.529 85.815
3.300

(56.154) 5.944
(348)

76.134
2.952

Fundos retidos - IRB............................................
Quotas de fundos de investimentos - DPVAT..

28
44.066

(28)
(44.090) 24 ;

T otal_____ .....__ ____ .........______________ ___ 84.623 89.115 (100.272) 5.620 79.086

8.2 -  Créditos das operações de seguros e resseguros

8.2 (a) Prêmios a receber

Os prêmios a receber contemplam os prêmios diretos e cosseguro aceito.

• Período médio de parcelamento

O prazo médio de recebimento dos principais ramos está distribuído conforme abaixo:
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________________ Ramos
Viagem
Acidentes pessoais 
Vida em  grupo
Rendas de Eventos Aleatórios 
Prestam ista 
Riscos diversos 
Garantia estendida 
Demais ramos

Prazo médio (meses) 
1 
1 
1
1
1

1 e 4 
1

1 e 12

• Prêmios a receber direto por vencimento

Os prêmios a receber direto por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estão distribuídos 
conforme abaixo:

2016
11.117 
3.110 
6.444 

62.783 
3.426 
9.522 

96.402

O saldo dos pr ios a receber dos “Riscos vigentes as n o e itidos foi alocado na faixa “A 
vencer entre 1 e 30 dias , u a vez que, por sua natureza, n o possui abertura anal tica por 
vencimento.

Aging de prêmios direto a receber _______2017
Vencidos entre 1 e 30 d ia s .................................  17.327
Vencidos entre 31 e 60 d ia s ...............................  8.571
Vencidos acima de 60 d ia s ................................  19.038
A vencer entre 1 e 30 d ia s .................................  63.279
A vencer entre 31 e 60 d ia s ...............................  9.102
A vencer acima de 60 d ia s ................................. ............24,991
Total.................................................................. 142.308

• Provisão para redução ao valor recuperável

Em 30 de junho de 2017 foi constituída provisão para redução ao valor recuperável no montante 
de RS 4.788 (RS 2.503 31 de dezembro de 2016).

• Movimentação de prêmios a receber

Prêmios a receber 31/12/2016 Constituições Recebimentos 30/06/2017

Prêmios a receber direto e aceito ......... 96.402 198.843 (152.937) 142.308
Total....................................................... ...  96.402 198.843 (152.937) 142

00o

Prêmios a receber 31/12/2015 Constituições Recebimentos 31/12/2016

Prêmios a receber direto e aceito ......... .... 77.883 339.752 (321.233) 96.402
Total..........................................................  77.883 339.752 (321.233) 96i.402



8.2 (b) -  Operações com seguradoras

Referem-se a prêmios de cosseguro aceitos a receber de congêneres de R$ 1.799 (R$1.160 em 31 
de dezembro de 2016) e recuperação de sinistros de congêneres RS 101 (RS 101 em 31 de 
dezembro de 2016).

8.2 (c) -  Outros créditos operacionais

Referem-se a participação nos lucros a pagar RS 7.631 (RS 7.631 em 31 de dezembro de 2016), 
recuperação de investimento em programa RS 6.074 (RS 0 em 31 de dezembro de 2016), créditos 
a regularizar de sinistro viagem R$ 1.818 (RS 1.825 em 31 de dezembro de 2016), créditos de 
sinistros descontados do valor de repasse efetuados pelos estipulantes RS 1.614 (RS 416 em 31 de 
dezembro de 2016) direito de resgate de capitalização RS 390 (RS 351 em 31 de dezembro de 
2016), restituições a regularizar RS 390 (RS 642 em 31 de dezembro de 2016), ressarcimentos a 
receber RS 500 (RS 500 em dezembro de 2016) e outros valores RS 3 (RS 101 em 31 de dezembro 
de 2016).

8.2 (d) -  Ativos de resseguro e retrocessão -  provisões técnicas
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• Movimentação dos ativos de resseguro.

Saldo  Inicial C onstitu ições
..................  4.488 2.027

Sinistros Pendentes de pagamento ................................... ,................. 533 3.926
..................  27 599

Provisão Despesas Relacionadas - PDR............................ ..................  4.208 307
T o ta l .............................................................. ...... ......... .......................... ....... .......... 9 .256  6.860

Saldo In icia l C onstitu ições

Premio de Resseguro Diferido............................................................................... 1.931 3.511
Sinistros Pendentes de pagamento....................................................... 213 8.594
1BNR Resseguros..............................................................................    - 204
Provisão Despesas Relacionadas - PDR...............................................................  3.205____1.124
Total___________________________________________________________  5349__ 13.434

____________________________ 30/06/2017
R eversões P agam en to  Saldo Final

(1.346) - 5.169
- (1.061) 3.399
- - 626
(61) (862) 3.592

(1.407) (1.923) 12.786

31/12/2016
R eversões P agam en to  Saldo Final

(954) - 4.488
(516) (7.758) 533
(177) - 27
(45) (77) 4.208

(1.692) (7.834) 9.256

8.2 (e) -  Outros créditos

Referem-se a outros créditos a receber R$ 1.935 (RS 1.092 em 31 de dezembro de 2016), 
adiantamento de 13° salário RS 393 (RS 0 em 31 de dezembro de 2016), adiantamento de férias 
RS 186 (RS 170 em 31 de dezembro de 2016), saldos bancários bloqueados RS 66 (RS 27 em 31 
de dezembro de 2016), adiantamentos para viagem RS 44 (R$ 58 em 31 de dezembro de 2016), 
adiantamento de salários RS (7) (R$ 0 em 31 de dezembro de 2016), FGTS adiantamento 13° 
salário RS (1) (RS 0 em 31 de dezembro de 2016).

8.3 - Créditos tributários e previdenciários

A tabela abaixo demonstra a composição dos créditos tributários e previdenciários e os créditos de 
imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo fiscal e base negativa.
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___________________________ Descrição_____________________
Impostos a compensar..........................................................................
IRPJ / CSLL sobre adições temporárias...............................................
IRPJ / CSLL sobre adições temporárias (PIS Contingente)................

Sub-total dos créditos tributários e previdenciários...........................
IRPJ / CSLL sobre prejuízos fiscais e bases negativas.......................

Sub-total dos créditos tributários e previdenciários - prejuízo fiscal 
Total dos créditos tributários......................... ......................................

Curto prazo Longo prazo
30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

287 3.091 - -
- 1.523 - 1.421
- - 114 114

287 4.614 114 1.535
- - - 113.600

- - - 13.600
287 4.614 114 15.135

A tabela abaixo demonstra a movimentação dos créditos tributários durante o período.

Descrição 31/12/2016 Constituições Realizações Baixas 30/06/2017
Impostos a com pensar..................................... 3.092 1.908 (4.713) - 287
IRPJ sobre adições temporárias....................... 1.700 195 (196) (1.636) 63
CSLL sobre adições temporárias..................... 1.359 158 (157) (1.309) 51
IRPJ sobre prejuízos fiscais.............................. 7.345 - - (7.345) ‘
CSLL sobre prejuízos fiscais............................ 6.253 - - (6.254)
T otal.................................................................... 19.749 2.261 (5.066) (16.544) 401

Descrição 31/12/2015 Constituições Realizações Baixas 31/12/2016
Impostos a compensar..................................... 2.969 4.601 (4.479) - 3.092
IRPJ sobre adições temporárias....................... 3.133 1.187 (2.620) - 1.700
CSLLsobre adições temporárias.................... 2.505 950 (2.096) - 1.359
IRPJ sobre prejuízos fiscais.............................. 404 6.941 - - 7.345
CSLLsobre prejuízos fiscais............................ 530 5.723 - - 6.253
T otal.................................................................... 9.541 19.402 (9.194) - 19.749

A Companhia baseada na expectativa de não geração de lucros no exercício de 2017 e segundo as 
determinações do artigo 146 da circular n° 517/15, decidiu efetuar a baixa integral do saldo do 
crédito tributário.

8.4 -  Obrigações a pagar
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Referem-se a valores a pagar a fornecedores no montante de R$ 2.945 (R$ 2.067 em 31 de 
dezembro de 2016), participação nos lucros a pagar no montante de R$ 749 (R$ 1.111 em 31 de 
dezembro de 2016) e serviços de assistência R$ 475 (RS 340 em 31 de dezembro de 2016).

8.5- Impostos e encargos sociais a recolher

Referem-se a IOF -  imposto sobre operações financeiras R$ 5.528 (R$ 2.559 em 31 de dezembro 
de 2016), INSS a pagar R$ 309 (R$ 303 em 31 de dezembro de 2016), imposto de renda retido na 
fonte RS 239 (RS 433 em 31 de dezembro de 2016), CSSL serviços de terceiros RS 88 (RS 89 em 
31 de dezembro de 2016), FGTS folha de pagamento RS 76 (RS 94 em 31 de dezembro de 2016), 
imposto sobre serviço ISS RS 34 (RS 23 em 31 de dezembro de 2016).

8.6- Impostos e contribuições

Referem-se a provisão de Cofins no montante de RS 485 (R$ 725 em 31 de dezembro de 2016), 
provisão de PIS no montante de R$ 79 (R$ 118 em 31 de dezembro de 2016), provisão imposto 
de renda -  ganhos não realizados c/TYM de R$ 166 (RS 67 em 31 de dezembro de 2016) e provisão 
contribuição social -  ganhos não realizados c/TVM de R$ 132 (R$ 53 em 31 de dezembro de 
2016).

8.7- Operações com resseguradoras

Referem-se a provisão de prêmios de resseguro a pagar às resseguradoras, Swiss RE ,Munich RE, 
Lloyd’s, Terra rasis e Austral Resseguradora no montante de R$ 14.565 (RS 7.399 em 31 de 
dezembro de 2016).

8.8 -  Débitos de operações de seguros e resseguros - outros débitos operacionais

Referem-se, a provisão para pagamento à estipulantes de seguro de vida em grupo e acidentes 
pessoais coletivo relativo a serviços prestados RS 48.963 (RS 44.842 em 31 de dezembro de 2016), 
participação no resultado de apólices R$ 810 (RS 306 em 31 de dezembro de 2016) e outros débitos 
RS 2 (RS 5 em 31 de dezembro de 2016).

8.9 -  Depósitos de terceiros

O saldo de depósitos de terceiros é composto conforme abaixo:

30/06/2017 31/12/2016

Cobrança antecipada de prêm ios................ ....  16.638 3.301
Total............................................................. .... 16.638 3.301

A seguir é apresentado o “a in dos depósitos de terceiros.
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Aeine - denositos de terceiros 30/06/2017 31/12/2016

Pendente entre 1 e 60 d ia s ................. 14.728 2.668

Pendente entre 61 e 120 d ia s ............. 1.291 531

Pendente entre 121 e 180 d ia s ........... 611 102

Pendente entre 181 e 365 d ia s ........... 8 -

Total.....................................................

9 -  DESPESAS ANTECIPADAS

16.638 3.301

Referem-se a gastos operacionais com estudo, desenvolvimento e divulgação de produto de 
seguros massificados. Tais gastos estão sendo amortizados por período de 36 a 120 meses, 
considerando-se as projeções de resultados futuros a serem auferidos em cada projeto.

Reversões e
Descrição 31/12/2016 Constituições baixas (* *) 30/06/2017

S eguros..........................................  15.538 599 (6.073) 10.064
Outras despesas an tecipadas......  ........................ 8___________ 1.344__________ (1-057)__________ 295
Total..............................................  15.546 1.943 (7.130) 10.359
(*) Inclui a amortização do período

Outras despesas antecipadas referem-se substancialmente a gastos com seguros, honorários de 
auditoria e prêmio mínimo depósito.

10 -  CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO

Referem-se a comissões de seguros e agenciamento para comercialização de seguros massificados 
no montante de R$ 81.914 (RS 74.557 em 31 de dezembro de 2016). Tais gastos estão sendo 
amortizados, de acordo com a vigência do risco, pelo prazo correspondente ao contrato.

A Administração avalia periodicamente a recuperabilidade de cada projeto individualmente. Com 
base nos estudos e avaliações efetuados alguns programas foram baixados para ‘i pair ent’. Em 
30 de junho de 2017 foi baixado o montante de RS 0 (RS 88 em 31 de dezembro de 2016).

A seguir é apresentado o saldo dos custos de aquisição diferidos dos principais ramos de atuação:
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Custo de aquisição diferido

Ramos 30/06/2017 31/12/2016
Acidentes p e s so a is .................... 9.211 11.273

Vida em g ru p o ............................. 7.402 4.438

Viagem.......................................... 13.265 14.342

Rendas de eventos aleatórios ... 2.464 3.249

Garantia estendida patrimonial. 15.291 13.897

Riscos D iversos.......................... 6.715 6.701

A utom óvel................................... 2.750 1.348

T ransporte................................... 1.653 1.288

M icroseguros.............................. 2.186 1.802

Prestam ista................................... 14.869 11.845

Demais ram os.............................. 6.106 4.373

Total 81.913 74.557

A tabela abaixo mostra o prazo médio de amortização dos custos de aquisição diferidos.
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Ramos
Prazo médio de 

amortização (meses)

Acidentes p esso a is ....................... .. 77

Vida em g ru p o ................................ .. 102

Viagem............................................. .. 24

Rendas de eventos aleatórios.... ... 114

Garantia estendida patrimonial.... .. 83

Riscos D iversos............................. .. 65

A utom óvel...................................... .. 41

T ransporte ...................................... .. 7

M icroseguros.................................... 43

Prestam insta................................... .. 107

Demais ram os................................. .. 68

A tabela abaixo demonstra a movimentação dos custos de aquisição diferidos durante o período.

Reversões e
Descrição 31/12/2016 Constituições baixas (*) 30/06/2017

S eguros..................... 74.557________ 16.685__________ (9.329) 81.913
Total...........................  74.557________ 16.685_________(9,329) 81.913

Reversões e
Descrição 31/12/2015 Constituições baixas (*) 31/12/2016

S eguros ...................  56.865 34.313 (16.621) 74.557
Total...........................  56.865________34.313________(16.621) 74.557
(*) Inclui a amortização do período

11 -  DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

A tabela abaixo demonstra a movimentação dos depósitos judiciais e fiscais.

Descrição 31/12/2016 Baixas Atualizações 30/06/2017

S inistros.................................................. .......................................  160 - 6 166
F iscais.............................................................................................  628 - 10 638
Trabalh istas................................................................................... ....................223_____________-_______________;______________223
T o ta l.................................................................................................  .................1.011 - ___________ 16_ 1.027

D escrição 31/12/2015 Baixas Atualizações 31/12/2016

S inistros.....................................................................................................  232 (89) 17 160
F isca is......................................................................................................... 604 - 24 628
T rabalh istas....................................................................... ........... ....................223_____________ _̂______________Z_____________ 223
T ota l________________________________________________  1.05 9 ~ __________(89) 41 1.011
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12-INTANGÍVEL

A tabela abaixo demonstra a movimentação do ativo intangível.

Descrição
Vida útil Valor residual Aquisições/ Amortização Saldo em Custo de Amortização Valor residual

(anos) em 3 I/I2 /2 0 1 6 baixas no exercido 30/06/2017 aquisição acumulada em 30/06/2017
Desenvolvimento de sistemas infom atizados.......... 5 3.152 1.021 (538) 3.635 7.169 (3.534) 3.635

Direito na «çlo ração  de canal de distruibuiçào ( i) ... 5 7.340 (666) 6.673 9.100 (2.427) 6.673

10.492 1.021 (1.204) 10.308 16.269 (5.961) 10.308

Descrição
Vida útil V alor residual Aquisições/ Amortização Saldo em Custo de Amortização Valor resitfaial

(anos) em 31/12/2015 baixas no exercício 31/12/2016 aquisição acumulada em 31/12 /20!6

Desenvolvimento de sistemas infom atizados.......... 5 2.360 1.762 (970) 3.152 6.148 (2.996) 3.152

Direito na exploração de canal de distruibuição ( i) ... 5 8.820 (1.480) 7.340 9.100 (1.760) 7.340

11.180 1.762 (2.450) 10.492 15.248 (4.756) 10.492

(i) Investimentos efetuados em canais de distribuição para co lo ração  de canal de venda

13-IMOBILIZADO

A tabela abaixo demonstra a movimentação do ativo imobilizado.

D escrição
Vida útil 

(anos)
V alor residual 
em 31/12/2016

A quisições/
baixas

D epreciação 
no exercício

Saldo em 
30/06/2017

C usto  de 
aquisição

Depreciação
acum ulada

V alor residual 
em  30/06/2017

Hardware................................................ 5 324 76 (61) 339 1.779 (1.440) 339

Telecomunicações........................... ....... 5 167 26 (29) 164 486 (322) 164

Móveis, máquinas e utensílios................ 10 538 - (36) 502 1.093 (591) 502

Benfeitonas em imóveis de terceiros .. <•> 411 - (74) 337 1.319 (982) 337
(*) Prazo do contrato dc aluguel 1.440 102 (200) 1.342 4.677 (3.335) 1342

Vida útil V alor residual A quisições/ Depreciação Saldo em C usto  de Depreciação V alor residual
(anos) cm 31/12 /2015 baixas no exercício 31/12/2016 aquisição acum ulada e m 3 1 /l 2/2016

Hardware................................................ .....  5 298 143 (115) 326 1.703 (1.379) 324

Telecomunicações................................... .....  5 168 51 (54) 165 460 (293) 167

Móveis, máquinas e utensílios................ ....  10 521 84 (67) 538 1.093 (555) 538

Benfeitorias em imóveis de terceiros....... ...  o 470 86 (145) 411 1.319 (908) 411

(*) Prazo do contrato de aluguel 1.457 364 (381) 1.440 4.575 (3.135) 1.440

14 -  PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS

A seguir, são apresentados os saldos das provisões técnicas dos principais ramos de atuação:

Sinistros a Liquidar Sinistros a Liquidar
AiSntnidrafim lllHirtal

30/06 /2017  31 /12 /2016  30 /06 /2017  31 /12 /2016  30 /06 /2017  31 /12 /2016  30 /06 /2017  31 /12 /2016  30 /06 /2017  31 /12 /2016  30 /06 /2017  31/12 /2016
8 071 9.270 7.516 9.482 364 192 6.842 6.532 98 48 22.891 25.524

A cidenies p e s s o a is ................ ........ ................. .. 379 339 56 61 145 162 206 192 184 109 970 863

Vida em  g r u p o ......... 133 418 141 480 4% 281 269 129 130 1.441 1.036

Rendas de  F.venlos A leatonos 898 1.615 88 71 90 84 123 125 21 27 1.220 1.922

Presiamista 12 354 10.556 244 239 31 21 366 201 166 125 13.161 11.142

R ecos d iv e rs o s ..................- ........... .......... ......... . I046S 10.997 7.431 1.699 160 128 1.819 1.291 148 279 20.023 14.394

Gorantia esiendida 22 325 20.645 64 36 72 69 663 654 39 52 23.163 21.456

A u to m ó v e l................................... 30 988 5.970 5.317 466 62 50 1.149 522 1.160 184 38.676 7.192

T ransporte Nacional . 5 002 2.469 1.558 230 88 27 5 6.675 2.704

Micros seguro D a n o s .......................................... 4 078 3.253 308 58 6 4 2 4.394 3.315

5 947 4.142 1.956 1.381 554 517 1.061 1.254 6.475 4.753 15.993 12.047

100.640 69.256 24.956 13.864 1.964 1.723 12.598 11.040 8.449 5.712 148.607 101.595
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A tabela a seguir demonstra a maturidade dos passivos de seguros da Seguradora.

30/06/2017

Pa^siws de seguro Até 1 ano 2 até 3 anos 4 até 6 anos Mais de 6 anos Saldo contábil
Provisão de prêmios não ganhos e RVNE................. 91.092 9.548 - - 100.640
Sinistros a liquidar...................................................... 23.053 1.676 544 1.647 r  26.920
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados.... 10.787 784 255 771 12.598
Provisão de despesas relacionadas........................... 7.235 526 171 517 8.449

Total dos passivos de seguros 132.168 12.535 970 2.936 148.607

31/12/2016

Passivos de seguro Até 1 ano 2 até 3 anos 4 até 6 anos Mais de 6 anos Saldo contábil
Provisão de prêmios não ganhos e RVNE................. 53.273 15.796 187 - 69.256
Sinistros a liquidar...................................................... 12.966 1.967 495 158 15.587
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados.... 9.184 1.393 351 112 11.040
Provisão de despesas relacionadas........................... 4.751 721 181 58 5.712

Total dos passivos de seguros 80.174 19.877 1.215 329 101.595

Foram vinculados para garantia das provisões técnicas os seguintes títulos e valores mobiliários:

______________________ Descrição_________________________30/06/2017 31/12/2016

(+) Total das provisões técn icas................................................  148.607 101.595

(-) Carregamento de comercialização - extensão de garantia .. (19.283) (11.147)

(-) Provisão de Resseguro - PPNG........................................................ - (36)

(-) Recuperação de sinistros - Prov.sinistros a liquidar........... (6.987) (4.740)

(-) Recuperação de sinistros - IBNR..........................................  (627) (27)

(-) Provisões retidas pelo IR B .....................................................  - -
(-) Depósitos judicias vinculados a s in is tro s ........................... (66) (64)

(-) Direitos Creditórios.................................................................. (33.219) (11.621)

(-) Direitos Creditórios RVNE......................................................  (19.686) (15.828)

Provisões técnicas para g a ra n tia ..............................................  68.740 58.133

Ativos vinculados
Letras do tesouro nacional (LTN)............................................  83.836 76.135

Quotas de fundos de investim entos........................................  3.026 2.952

Quotas de fundos de investimentos - DPVAT................................  - -

Total dos ativos vinculados.................................................................  86.862 79.086

Sufic iência.................................................................................... 18.122 20.953
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15 - MOVIMENTAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS

A tabela abaixo demonstra a movimentação das provisões técnicas durante o período.

Provisões Técnicas

Provisão d e  prêmios não ganhos e R V N E................................
Provisão de sin istros à liq u id a r...................................................
Provisão de s in istros ocorridos mas não  av isados - IBNR .. 

Provisão de d esp e sas  re la c io n ad a s ...........................................

Saldo em 
31/12/2016

69.256
15.587
11.040
5.712

Constituições

36.665
59.443
2.309
7.026

Reversões e 
baixas

(5.281)
(14.110)

(751)
(2.460)

Encargos
financeiros

318

Pagamentos
efetuados

(34.318)

(1.829)

Convênio
DPVAT 30/06/2017

100.640
26.920
12.598
8.449

Total..................................................................................... 101.596 105.443 (22.602) 318 (36.147) - 148.607

2016

Saldo em _ ..... Reversões e Encargos Pagamentos Convênio SaidQçm

Provisões Técnicas 31/12/2015 baixas financeiros efetuados DPVAT 31/12/2016

Provisão de prêmios não ganhos e RVNE................................ 46.841 23.349 (934) - 69.256
Provisão d e  sin istros à liq u id a r................................................... 19.508 95.332 (10.869) 187 (72.833) (15.738) 15.587
Provisão de sin istros ocorridos mas não  av isados - IB N R .. 36.271 3.155 (389) - - (27.996) 11.040
Provisão de d esp e sas  re la c io n ad a s............................................ 4.032 5.464 (2.000) - (1.784) 5.712
O utras p ro v is õ e s ............................................................................. 320 . - - - (320) -

Total....... — ----------------------------------------------------- ----------- 106.972 127.299 (14.192) 187 (74.617) (44.054) 101.595

16-TABELA DE DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS

As tabelas abaixo refletem a evolução da provisão de sinistros nos últimos dez anos, e estão sendo 
apresentadas de acordo com o ano de ocorrência de cada sinistro, bruto e liquido de resseguro.

O saldo de sinistros a liquidar contempla sinistros ocorridos anteriormente a 2007. Como a tabela 
de desenvolvimento de sinistros é apresentada com sinistros ocorridos a partir de 2007, a descrição 
na tabela -  provisão bruta -  período anterior, é apresentado para conciliar o saldo desta provisão. 
A descrição na tabela -  Responsabilidade -  bruto de resseguro -  reconhecidos em 2017 e 
Responsabilidade -  líquido de resseguro -  reconhecidos em 2017, representam os montantes bruto 
e líquido que foram reconhecidos no resultado do semestre.
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Evolução da provisão de sinistros - bruto de resseguro
r  2007' 2008 ' 2009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Total

Estimativa da provisão - bruto de resseguro

No final do periodo 5.906 2.740 4.180 4.354 4.003 4.650 7.383 23.504 41.516 68.518 34.513
Um ano depois 5.735 3.718 4.525 4.736 3.887 3.646 6.265 29.968 62.443 84.475

Dois anos depois 5.612 4.111 4.855 4.868 3.960 3.732 6.684 31.225 63.403
Três anos depois 5.821 4.104 4.868 4.986 4.075 3.786 6.804 31.520

Quatro anos depois 6.060 4.140 4.8% 5.060 4.019 3.892 6.832
Cinco anos depois 6.252 4.105 5.025 5.037 4.115 3.921
Seis anos depois 6.222 4.172 5.038 5.037 4.150
Sete anos depois 6.284 4.199 5.042 5.041
Oito anos depois 6.626 4.210 5.047

Nove anos depois 6.376 4.211
Dez anos depois 6.441

Movimentação no período 65 1 5 4 35 29 28 295 960 15.957 34.513 51.892

Estimativa acumulada 6.441 4.211 5.047 5.041 4.150 3.921 6.832 31.520 63.403 84.475 34.513

Pagamentos acumulados (6.369) (4.179) (5.149) (5017) (4.120) (3.885) (6.689) (30.798) (54.908) (69.428) (16.371)

Provisão de S inistros no período 72 32 ('<«> 24 r 30 36 143 722 8.495 15.047 18.142 42.641

Reconciliação da tabela de desenvolvimento de sinistros
Provisão bruta 2007 e anos subsequentes 42.641 Responsabilidade reconhecida referente a 2007 e anos subsequentes 51.892

Correção monetária c variação carríbial no período (13) Responsabilidade reconhecida referente a períodos anteriores a 2007  220
Provisão bruta - período anterior a 2007 5.339 Responsabilidade - bruto de resseguro -reconhecida  em 2017

Provisão de sin istros - bruto de resseguro  ^ ^ 4 7 9 6 7

Evolução da provisão de sinistros - líquido de resseguro
'  2007' 2008 ' 2009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Total

Estimativa da provisão - liquida de resseguro

No final do periodo 5.730 2.740 4.180 4.353 4.000 4.646 7.366 23.504 41.354 60.088 30.050
Um ano depois 5.501 3.718 4.525 4.731 3.872 3.642 6.244 29.968 62.190 75.916

Dois anos depois 5.393 4.111 4.855 4.864 3.%1 3.724 6.664 31.219 63.178
Três anos depois 5.603 4.104 4.868 4.983 4.076 3.778 6.782 31.510

Quatro anos depois 5.839 4.140 4.8% 5.057 4.020 3.883 6.810
Cinco anos depois 6.009 4.105 5.025 5.035 4.116 3.913
Seis anos depois 5.973 4.172 5.038 5.035 4.151
Sete anos depois 6.035 4.199 5.042 5.038
Oito anos depois 6.178 4.210 5.047
Nove anos depois 6.134 4.211
Dez anos depois 6.188

Movimentação no periodo 54 1 5 3 35 30 28 291 988 15.828 30.050 47.313

E stim ativa acum ulada 6.188 4.211 5.047 5.038 4.151 3.913 6.810 31.510 63.178 75.916 30.050

P ag am en to s  acum ulados (6.114) (4.179) (5.149) (5.014) (4.121) (3.885) (6.688) (30.795) (54.682) (61.327) (15.649)

Provisão de S inistros no período 74 32 (102) 24 r 30 28 122 ' 715 8.4% 14.589 14.401 38.409

Reconciliação da tabela de desenvolvimento de sinistros
Provisão liquida 2007 e anos subsequentes 38.409 Responsabilidade reconhecida referente a 2007 e anos subsequentes 47.313

Correção monetária e variação cambial no período 981 Responsabilidade reconhecida referente a períodos anteriores a 2007  149
Provisão liquida - período anteriora 2007  960 Responsabilidade - líquida de resseguro -reconhecida  em 2017

Provisão de s in istros - liquido de resseg u ro  40,350

17 -  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

a) Encargos sobre o resultado:
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Descrição ______Imposto de renda___________ Contribuição Social

Resultado antes de irrpostos e participações............................................
Participações sobre o resultado..................................................................
Adições / (exclusões) permanentes............................................................
Adições / (exclusões) temporárias..............................................................

30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016
(12.511)

(255)
697

2.499

(14.238)
(582)

1.467
(3.068)

(12.511)
(255)
123

2.499

(14.238)
(582)
711

(3.068)
Resultado fiscal do exercício...................................................................... (9.571) (16.421) (10.144) (17.178)
Tributos calculados pelas alíquotas oficiais.............................................. (2.381) (4.093) (2.029) (3.436)
Constituição/(reversão) de créditos tributários diferidos........................ (625) 767 (500) 614
Efeito da reversão - créditos tributários - artigo 146 Circular 517/2015 .. 10.144 - 8.617 -
Encargos sobre o resultado do exercício................................................... 7.139 (3.326) 6.089 G1.822)

18 -  SINISTROS JUDICIAIS

A tabela a seguir demonstra os sinistros judiciais que foram liquidados, em função de terem se 
tomado obrigação presente para a Seguradora.

Sinistros judiciais 
30/06/2017 31/12/2016

Quantidade s in is tro s..........................................  114 302

Valor abertura....................................................... 99 429

Valor pagam ento.................................................  424 1.420

Prazo médio pagamento (an o s)..................................  1,3 1,1

A tabela a seguir detalha o saldo de sinistros judiciais pendentes de pagamento, com segregação 
por faixa de idade.

Provisão para sinistros à liquidar judicial - por período de vencimento
_________________________________________________ 30/06/2017

Período Quantidade Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro

Até 1 a n o ...................................  134 317 317
l a 3 a n o s ...................................  194 546 539
3 a 7 a n o s ...................................  52 218 217
mais de 7 a n o s .......................... 23 883 883

Total............................................  403__________________1.964___________________ 1.956

_________________________________________________ 31/12/2016
Período Quantidade Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro

Até 1 a n o ...................................  171 328 325
1 a 3 a n o s ................................  125 351 349
3 a 7 a n o s ...................................  30 153 151
mais de 7 a n o s .......................... 25 891 892

Total............................................ 351 1.723 1.717
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19 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social -  O capital social, subscrito e integralizado no valor de R$ 145.028 (R$ 117.668 
em 31 de dezembro de 2016), está dividido em 201.936.261 (164.870.123 em 31 de dezembro de 
2016) ações ordinárias e 201.936.261 (164.870.121 em 31 de dezembro de 2016) ações 
preferenciais, sem valor nominal, e não conversíveis de uma espécie em outra. As ações 
preferenciais não têm direito a voto e gozam de prioridade no reembolso do capital, no caso de 
dissolução ou liquidação da Seguradora.

20 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO E CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO

A resolução CNSP n° 343/2016 estabelece os critérios de exigência de capital a serem observados 
para operação de seguros.
O critério estabelecido define que o PLA da Seguradora deverá ser maior ou igual ao capital 
mínimo requerido (CMR) no fechamento mensal de seus balancetes. O CMR é composto pelo 
capital base e capital de risco e seu valor será o maior entre os dois valores.



QBE Brasil Seguros S.A.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 30 de junho 2017 (Em milhares de reais)

______________________________ Descrição________________________________ 30/06/2017 31/12/2016

Patrimônio líquido ajustado (ajustes contábeis).................................................... 102.144 109.283
Patrimônio líquido...........................................................................................................  119.475 145.252
(-) Despesas antecipadas............................................................................................... (10.359) (15.546)
(-) Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais (nota 8.3)............................. - (13.600)
(-) Outros intangíveis...................................................................................................... (10.309) (10.492)
(+) 50% dos intangíveis ref. a contratos de ponto de v en d a ............................  3.337 3.669

Ajustes associados à variação dos valores econômicos ((5)+ (10))...................  194_________ 408
Superávit de fluxos prêmios/contribuições não registrados apurado no TAP

1 - Saldo do fluxo: saldo dos fluxos não registrados no TAP (+/-)..............  1.856 2.983
2 - Capital risco de mercado sem as vig. não reg. dos fluxos (RM_F) (+).... 1.466 3.068
3 - Capital mínimo requerido considerando o RM_F (CMR_F) (+ )........................  86.347 75.725
4 - Capital mínimo requerido (CMR) (+ ).................................................................... 86.338 75.718
5 - Limite = maior (0, CMR-CMR_F) (+ )....................................................................... - -

Superávit entre provisões e fluxo realista de prêmios/cont. registradas............
6 - PPNGconstituída (+ )............................................................................................ 100.640 69.256
7 - CAD da PPNGdeduzida da PPNGna apuração do TAP (+ )............................ 35.145 33.126
8 - Ativo de resseguro da PPNG constituído (+ )............................................ 5.171 4.490
9 - CMR desconsiderando o valor do risco de mercado (CMR M) (+ )..............  86.144 75.310

10 - Limite = (CMR - CRM_M + (5)) (+ )..........................................................   194_________ 408
PLA (total) = PLA (subtotal) + ajustes assoe, à var. valores econômicos...........  ^ 1 0 2 3 3 8  ^ 1 0 9 ^ 6 9 1

Capital-base (a )......................................................................................................................  15.000 15.000

Capital adicional de risco de subscrição............................................................... 80.656 71.961
Capital adicional de risco de crédito ...................................................................... 7.660 4.059
(-) Beneficio da diversificação........................................................................................ (4.135) (3.091)
Capital adicional de risco operacional................................................................... 1.397 1.235
Capital adicional de risco de m ercado................................................................... 769 1.560

Capital de Risco (b )............................................................................................................... 86.347___ 75.724

Capital mínimo requerido (CMR) - maior valor entre (a) e (b)............................ 86347______ 75.724

Suficiência de capital = (PLA - CMR)...................................................................  15.991______ 33.967

Ativos vinculados à cobertura das Provisões Técnicas...................................  86.862 79.086

Total das Provisões Técnicas a ser coberto ......................................................... 68.740 58.133

Excesso a necessidade de cobertura de Provisões Técnicas * ............................. 18.122 20.953
20% do capital de risco (CR)................................................................................... *  17.269 *  15.145

Sufiência /(Insuficiência) em relação ao (CR)......................................................   853_______ 5.808

Limites de retenção

O limite de retenção é o valor máximo de responsabilidade que a Seguradora pode reter em cada 
risco isolado, determinado com base no valor dos respectivos patrimônios líquidos ajustados. Em 
30 de junho de 2017, os limites de retenção praticados pela Seguradora foram R$ 1.097 (R$ 752 
em 31 de dezembro de 2016) para os ramos:0115, 0173, 0195, 0234, 0433, 0435, 0457, 0526, R$
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2.742 (R$ 1.880 em 31 de dezembro de 2016) para os ramos :0520; 0542, 0745, 0746, 0747,0750, 
0775,0776, 0929, 0980, 1164, 1329, 1380, 1381, 1391, 1601, 1602 e RS 5.485 (RS 3.579 em 31 
de dezembro de 2016) para os ramos: 0111, 0114, 0116, 0118, 0141, 0167, 0171, 0196, 0310, 
0351,0378,0531,0553,0621,0622,0627,0632,0638,0652,0654,0655, 0656, 0658,0739,0740, 
0748,0749, 0969,0977,0981,0982,0984,0987,0990,0991,0993,1369,1377,1384,1387,1390.

21 -  PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO

Ramos

Prêmios
ganhos

Sinistros
ocorridos

Custode
aquisição

índice
S in istr alidade 

(% )

índice
Comissioname

(*/.)
nto

30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016
Viagem........................................... 63.770 73.214 16.869 23.536 39.320 48.299 26,5 32,1 61,7 66,0
Acidentes pessoais ..................... 9.160 10.207 671 1.006 7.776 7.252 7,3 9,9 84,9 71,0
Vida em grupo ............................... 13.158 13.180 963 379 9.197 7.983 7,3 2,9 69,9 60,6
Rendas de Eventos Aleatórios .... 10.366 12.441 297 248 6.665 7.831 2,9 2,0 64,3 62,9
Prestamista..................................... 16.456 17.161 1.422 648 11.856 11.881 8,6 3,8 72,0 69,2
Riscos diversos............................. 13.292 10.710 9.981 12.944 5.601 4.440 75,1 120,9 42,1 41,5
Garantia estendida........................ 6.906 6.212 973 1.106 4.142 3.443 14,1 17,8 60,0 55,4
Automóvel..................................... 12.255 1.518 11.414 1.135 1.040 190 93,1 74,8 8,5
Transporte Nacional..................... 4.129 242 2.626 9 983 165 63,6 3,9 23,8 68,1
Microsscguro D anos.................. 3.162 109 688 54 2.122 101 21,8 49,7 67,1 92,1
Demais ram os............................... 10.217 4.460 6.208 3.822 2.931 1.458 60,8 85,7 28,7 32,7

Total 162.871 149.454 52.112 44.887 91.633 93.043 32,0 r 30,0 '  56,3 623

22 - CONTINGÊNCIAS E OBRIGAÇÕES LEGAIS

As contingências passivas são demonstradas abaixo:

a) Fiscais

Saldos em Atualização Saldos em
Descrição____________________________  31.12.2016_______ monetária_______ 30.06.2017

IRPJ - 1998 - dedução da CSLL da base............................... ..........  33 _ 33
PIS - 1994 e 1995 - base de cálculo..................................... ...........  260 4 264
PIS - 1996 a 1999 - base de cálculo..................................... ........... 822 12 834

Total___________________________________________  1.115__________ 16________1.131

b) Trabalhistas -  A contingência foi realizada quanto ao processo trabalhista que se 
encontra em fase de execução com cálculos já  realizados pela Vara e respectivo depósito 
da quantia em conta judicial a disposição dos reclamantes.

c) Cíveis -  Os processos de natureza cível versam principalmente quanto à inconformidade 
com questões securitárias, resultando em perdas e danos, bem como danos morais.

d) Garantias contratuais -  No contexto das negociações para aquisição do controle acionário da 
Seguradora BMC S.A. ocorrido em 1999, os vendedores ofereceram garantias de cobertura de 
eventuais insubsistências ativas ou superveniências passivas que venham a ser identificadas e 
sejam atribuídas ao período anterior à operação.

A Seguradora possui as seguintes quantidades de ações judiciais, segregadas segundo a sua 
natureza, probabilidade de perda, valores estimados e provisionados:
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30/06/2017
* Quantidade Valor em risco Valor contábil

Fiscais (i)
V

Remota............. .....r 1 264 264
Possível........... .....r 2 834 834
Provável........... .....r 2 34 34

Total................ .....r 5 1.132 1.132

Cíveis
Provável 221 732 805
Possível........... .....  5 25 15
Remota............. ..... 15 1.518 42
Total................ .....  241 2.275 862

Trabalhista
r

Provável.......... .....r i 226 226

Total................. .....r i 226 226

Total Geral...... .....  ̂ 247 3.633 2.220

31/12/2016
Quantidade Valor em risco Valor contábil

Fiscais (i)
Remota............. ..... 1 260 260
Possível........... 2 821 821
Provável.......... 1 33 33

Total................ .....  4 1.114 1.114

Cíveis
Remota............. ..... - - -

Total................ - - -

Trabalhista
Possível........... ......  1 223 223

Total................ .....  1 223 223

Total Geral..........  5 1.337 1.337

(i) Referem-se a obrigações legais.

A tabela abaixo demonstra a movimentação das provisões durante o período.
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30/06/2017

Saldo Inicial Constituições Reversões
Atualização

monetária Saldo]Final
Fiscais

r

Valor em risco ......................
r 1.115

r
-

r r 16 r i .131
Valor provisionado...........

r
1.115

r
-

r r 16 r 1.131

Cíveis
r

Valor em ris c o ..................
r

-
r

2.275
r ¥ ¥

21.275
Valor provisionado.........

r
- 862 862

Trabalhista
r

Valor em ris c o .................. 222 - 4 r 226
Valor provisionado...........

r 222 r
-

r ¥ 4 ' 226
31/12/2016

Atualização
Saldo Inicial Constituições Reversões monetária Saldo Final

Fiscais
r

Valor em risco .....................
r 1.074 r

-
r ¥ 41 " 1.115

Valor provisionado...........
r 1.074 r

-
r ¥ 41 r 11.115

Cíyeis
r

Valor em risco .....................
r 118 r

-
r

(118) '
¥

-

Trabalhista
r

Valor em risco .....................
w 214 r

-
r r 8 r 222

Valor p ro v is io n ad o ...........
r 214 r

-
r ¥

8 ' 222
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23 -  DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS CONTAS DAS DEMONSTRAÇÕES DO 
RESULTADO

30/06/2017 30/06/2016

a) Prêm io Ganho
Prêmios d ire to s ........................................................................................ 199.956 157.156
Prêmios de cosseguros aceitos de congêneres............................... 2.143 1.529
Prêmios - riscos vigentes não em itidos.....................................................  (7.861) 2.982
Prêmios cedidos em co sseg u ro ........................................................... 17 (85)
Variação das Provisões Técnicas de Prêmio.....................................  (31.384)______(12.128)

T o ta l..............................................................................................................  162.871 149.454
b) S inistros ocorridos

Sinistros diretos e de cosseguro ace ito .............................................  (54.202) (41.566)
Serviços de assistência .........................................................................  (1.209) (549)
Salvados e ressarcim entos................................................................... 782
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados .. _____ 2.517_______(2.779)

T o ta l..............................................................................................................  (52.112) (44,887)
c) Custo de aquisição

C om issões................................................................................................  (9.930) (5.122)
A genciam ento......................................................................................... (9.951) (8.340)
Pro-Labore............................................................................................... (79.175) (84.992)
Variação dos custos de aquisição d iferidos.....................................   7.423________ 5.411

T o ta l..............................................................................................................  (91.633) (93.043)
d) O utras receitas e despesas operacionais

Com cobrança de seguros e outras receitas operacionais............  35 8
Despesas com administração de apólices (* ) ....................................  (3.361) (6.281)
Lucros atribuídos...................................................................................  (788) 4.456
Outras despesas operacionais....................................................................   (3.724) __(1 -009)

T o ta l..............................................................................................................  (7.838) (2.826)

(*) O montante das despesas com administração de apólices refere-se a despesas com angariação 
e manutenção de negócios R$ 1.948 (R$ 5.594 em 30 de junho 2016) e amortização de despesas 
dos programas RS 1.413 (RS 687 em 30 de junho de 2016).
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e) Resultado com resseguro
Indenizações de S in istros.............................................................................  3.930 7.659
Despesas com S inistros........................................................................  158 300
Var. Provisão Sinistros Ocorr não A v isad o s.............................................. 600 -
Var. Despesas Relacionadas - 1BNR.............................................................  87 -
Resseguros C ed idos.......................................................................................   152_____ -

Receita com R esseguro 4.927 7.959
Prêmios de R esseguros................................................................................. (7.730) (3.899)
Variação da Despesa de R esseguro ...................................................  681 669
Salvados............................................................................................................   (125)_____ -

Despesa com Resseguro (7.174)_____ (3.230)
T o ta l.....................................................................................................................  (2.247) 4.729

=  ■ ■■■ =
f) Despesas administrativas

Pessoal p róprio ......................................................................................  (13.967) (13.252)
Serviços de terceiros ............................................................................  (2.148) (5.070)
Localização e m anutenção....................................................................  (947) (860)
Locom oção.............................................................................................. (305) (908)
Depreciação e am ortização................................................................... (1.404) (630)
Com unicação........................................................................................... (287) (199)
Outras despesas adm inistrativas..................................................................   154__ (1.258)

T o ta l..............................................................................................................  (18.904) (22.177)
---------------  ---------------

g) Despesas com tributos

COFINS....................................................................................................  (5.087) (4.752)

P IS .............................................................................................................  (827) (772)

Taxa de Fiscalização da SUSEP........................................................... (540) (828)

Outros T ribu to s.....................................................................................  (138) (1.062)

T o ta l..............................................................................................................  (6.592) (7.414)

h) Resultado Financeiro
Renda fixa - títulos púb licos................................................................. 4.374 2.713

Renda fixa - títulos p riv ad o s................................................................ 74 (351)

Com operações de se g u ro s ..................................................................  (310) (194)

Com operações de seguros - DPVAT................................................  - (24)

Outras receitas financeiras...................................................................  97 31

Atualização monetária de trib u to s .....................................................  (17) (20)

Outras despesas financeiras................................................................ (274) (229)

T o ta l..............................................................................................................  3.944 1.926

24 - PARTES RELACIONADAS
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A Seguradora mantém contrato de prestação de serviços de consultoria financeira e de negócios 
co a “Q E Mana e ent Services PTY Li ited . Possui ta b valores a pa ar “Q E 
Insurance Group Li ited , os quais est o re istrados na rubrica “Outras contas a pa ar do passivo 
circulante, relacionados principalmente à remuneração da diretoria.

30/06/2017 31/12/2016
Passivos Despesas Passivos Despesas

QBE Management Services PTY Limited....... 224 (6) 224 6.548
QBE Insurance Group Limited.......................... 3.571 (625) 2.929 (1.329)
QBE Group Sservice PTY Limited.................... 61 5 70 (70)

A remuneração global do pessoal-chave da Administração no semestre foi de R$ 3.449 (R$ 4.112 
em 31 de dezembro de 2016) que compreende substancialmente benefícios de curto prazo.

Diretoria

Peter Rebrin
Diretor Presidente

Pedro Gutemberg 
Diretor Comercial -  Affinity

Omar Santana da Silva Junior Ariel Yanitchkis Couto 
Diretor de Adm. e Finanças Diretor de Commercial Lines

Fernando Galan
Diretor de Operações, Sinistros e TI

Cláudio Silva Duarte da Paz 
Atuário MIBA 761

Luis Fernando dos Santos 
Superintendente de Controladoria 
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