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Relatório da Administração 
 
 
 
Senhores Acionistas, 
 
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Atlântica Companhia de 
Seguros, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, elaboradas na forma da legislação 
societária e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas das respectivas Notas 
Explicativas e do Parecer elaborado pelos Auditores Independentes. 
 
Desempenho das operações de seguros  
 
A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no semestre, faturamento de  R$ 16.017.127  
(R$ 31.338.375 em 2010). 
 
Resultado do semestre 
 
A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no semestre, Lucro Líquido de R$ 836.385  
(R$ 1.892.886 em 2010).  
 
Investimentos 
 
Os ativos financeiros estão avaliados a valor de mercado, em atendimento à Circular SUSEP  
no 424, de 29 de abril de 2011. Os efeitos gerados pela avaliação estão detalhados em nota 
explicativa específica.  
 
Governança corporativa  
 
Em consonância e adoção às melhores práticas de Governança Corporativa, dentre outras ações, o 
Grupo Bradesco Seguros  e suas controladas possuem Comitês formalmente instituídos, que 
suportam as operações e conferem transparência na busca constante de padrões de integridade e 
comportamento ético.  
 
Controles internos e compliance 
 
Durante o semestre, com base na política corporativa definida e visando a atender as 
determinações legais sobre o tema, a Atlântica Companhia de Seguros prosseguiu com a 
avaliação e aperfeiçoamento dos seus instrumentos, que integram o Sistema de Controles Internos 
do Grupo Bradesco  Seguros. Os processos são continuamente reavaliados e os testes de 
aderência, para aferir a efetividade dos controles existentes, são regularmente aplicados, em 
conformidade com os principais frameworks de controles. 
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Segurança da informação 
 
O Grupo Bradesco Seguros está respaldado por uma infraestrutura sólida de TI e mecanismos de 
proteção, cujos controles estão relacionados aos aspectos de confidencialidade, integridade e 
disponibilidade, bem como por políticas e normas de segurança da informação, além de 
treinamentos que visam à disseminação do assunto e à conscientização dos colaboradores. 
Essas medidas, dentre outras vantagens, objetivam garantir que os ativos de informação sejam 
salvaguardados de uso indevido, permitindo à empresa o cumprimento de suas atividades de 
forma segura. 
 
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo 
 
A Atlântica Companhia de Seguros possui o compromisso permanente de prevenir e combater a 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, contribuindo assim com as autoridades 
governamentais de controle, nacionais e internacionais. Outrossim, atua constantemente para 
assegurar a conformidade às normas e regulamentações, editadas pelos órgãos competentes, 
relativas ao tema e no relacionamento diferenciado com os clientes enquadrados na condição de 
Pessoas Politicamente Expostas.  
 
Diante desse compromisso, durante o semestre, buscou o aprimoramento e a melhoria das 
ferramentas, dos controles e dos sistemas, que dão suporte ao processo de reporte das 
operações/ocorrências (automáticas e suspeitas) ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF com vistas a prevenir e detectar tais atos ilícitos.  
 
Prevenção a fraude 
 
A Atlântica Companhia de Seguros em consonância com a regulamentação vigente no que diz 
respeito à Prevenção a Fraude, mantém-se vigilante em identificar e minimizar riscos 
operacionais e legais aos quais a empresa possam estar sujeita, caso venham a ser envolvida em 
tentativas para negócios ou práticas de fraudes/crimes de qualquer natureza. 
 
Dentro desse contexto, adota um efetivo sistema e procedimentos de controles internos,  como a 
disponibilização de canais de denúncia a sociedade para que possam relatar à área responsável 
operações ou ocorrências com indícios de cometimento desse ato ilícito e o acompanhamento e 
apuração, quando cabível, das operações que apresentam irregularidades.  
 
Riscos: operacional, crédito, mercado, legal e subscrição  
 
As políticas de gestão dos riscos implementadas estão alinhadas às melhores práticas de 
governança e de modelos adotados no mercado internacional, atendendo às recomendações e 
normas dos órgãos reguladores e de Governança Corporativa. 
 
Estão inseridas, nesse contexto, as disseminações da cultura de gestão de riscos operacionais em 
vários níveis, a divulgação de políticas corporativas e estabelecimento de procedimento de 
monitoramento contínuo dos graus de exposição. 
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O Grupo Bradesco Seguros mantém níveis de capital acima dos requerimentos mínimos 
regulatórios. Nos termos da regulamentação vigente, o capital mínimo requerido para 
funcionamento das sociedades seguradoras é composto por um capital base e parcelas adicionais 
para cobertura dos riscos de subscrição, de crédito, de mercado, legal e operacional. Até que o 
CNSP regule o capital adicional pertinente a todos os riscos previstos na regulamentação, a 
eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá ser aferida em relação ao maior dos 
valores entre o capital mínimo requerido e a margem de solvência calculada por meio de 
resolução especifica. 
 
Agradecimentos 
 
Pelos êxitos obtidos, agradecemos o apoio recebido do Órgão regulador. 
 
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2011. 
 
Diretoria 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
Aos 
Administradores e Acionistas da 
Atlântica Companhia de Seguros  
Rio de Janeiro - RJ 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Atlântica Companhia de Seguros 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

 

KPMG Auditores Independentes  
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º 
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 

Central Tel 55 (21) 3515-9400 
Fax    55 (21) 3515-9000 
Internet   www.kpmg.com.br 

 

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

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Atlântica Companhia de 
Seguros em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.  
 
Outros assuntos 
 
Os valores correspondentes ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010, e as 
demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao semestre findo em 30 de junho de 2010, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram 
relatórios datados em 24 de fevereiro de 2011 e 26 de agosto de 2010, respectivamente, que não 
contiveram qualquer modificação. 
 
 
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2011 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-RJ 
 
 
 
 
Luciene Teixeira Magalhães Érika Carvalho Ramos 
Contadora CRC RJ-079849/O-3 Contadora CRC 1SP224130/O-0 S-RJ 



Atlântica Companhia de Seguros

Balanços patrimoniais 

em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 2010

(Em Reais)

Ativo Nota 2011 2010 Passivo Nota 2011 2010

Circulante 48.635.076    46.109.942   Circulante 24.031.717    22.367.580    

Disponível 11.269           -                   Contas a pagar 771.285         1.030.430      

Caixa e bancos 11.269           -                   Obrigações a pagar 668.624         967.558         
Impostos e encargos sociais a recolher 478                977                

Aplicações 4 47.290.331    43.300.916   Impostos e contribuições 7 102.183         61.895           

Créditos das operações com seguros e resseguros 778.025         2.330.380     Débitos de operações com seguros e resseguros 397.976         -                     

Outros créditos operacionais 778.025         2.330.380     Outros débitos operacionais 397.976         -                     

Títulos e créditos a receber 488.249         478.646        Provisões técnicas - Seguros 22.862.456    21.337.150    

Créditos tributários e previdenciários 6 488.249         478.646        Danos 8 22.862.456    21.337.150    

Despesas antecipadas 67.202           -                   Patrimônio líquido 27.987.967    27.151.582    

Capital social 17.000.000    17.000.000    
Ativo não circulante 3.384.608      3.409.220     Reservas de lucros 10.151.582    10.151.582    

Lucros acumulados 836.385         -                     
Títulos e créditos a receber 3.169.157      3.181.701     

Créditos tributários e previdenciários 6 36.507           60.180          
Depósitos judiciais e fiscais 3.132.650      3.121.521     

Investimentos 141.344         155.850        

Outros investimentos 141.344         155.850        

Imobilizado 55.607           55.565          

Bens móveis 39.323           34.955          
Outras imobilizações 16.284           20.610          

Intangível 18.500           16.104          

Outros intangíveis 18.500           16.104          

Total do ativo 52.019.684    49.519.162   Total do passivo e patrimônio líquido 52.019.684    49.519.162    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações de resultados

Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em Reais)

Nota 2011 2010

Prêmios emitidos líquidos 13a 16.017.127    31.338.375       

Variação das provisões técnicas (71.735)         62.906              

Prêmios ganhos 12 15.945.392    31.401.281       

Sinistros ocorridos 13b (13.922.452)  (27.439.760)      

Custos de aquisição 13c (233.676)       (439.549)           

Outras receitas e (despesas) operacionais 13d 33.393           (69.588)             

Despesas administrativas 13e (1.187.270)    (1.936.464)        

Despesas com tributos 13f (495.266)       (985.340)           

Resultado financeiro 13g 1.257.466      1.800.064         

Resultado operacional 1.397.587      2.330.644         

Ganhos e perdas com ativos não correntes (5.248)           -                    

Resultado antes dos impostos e participações 1.392.339      2.330.644         

Imposto de renda 14 (343.199)       (302.029)           
Contribuição social 14 (212.755)       (135.729)           

Lucro líquido do semestre 836.385       1.892.886         

Quantidade de ações 48.279.999 83.277.168

Lucro por ação  - R$ 17,32           22,73                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações de resultados abrangentes

Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em Reais)

2011 2010

Lucro líquido do semestre 836.385  1.892.886   

Ajuste a valoar justo de ativos financeiros disponíveis para venda -             (19.452)       
Efeitos dos impostos -             7.781          

   Total do resultado abrangente do semestre 836.385  1.881.215   

Resultado abrangente total atribuível

Aos acionistas controladores 836.385  1.881.215   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em Reais)

 Capital
social 

  Aumento
de capital

em aprovação 
 Reserva

legal 
 Reserva

estatutária 

Ajustes com
títulos e valores

mobiliários 
 Lucros

acumulados  Total 

Saldos em 1° de janeiro de 2010 325.380.000      (288.380.000)       569.856   8.120.450   19.279                    -                      45.709.585    

Redução de capital:
Portaria SUSEP nº 3.611 de 16/03/2010 (288.380.000)    288.380.000        -              -                  -                              -                      -                     

Ajustes com títulos e valores mobiliários -                        -                          -              -                  (11.671)                   -                      (11.671)          

Lucro líquido do semestre -                        -                          -              -                  -                              1.892.886      1.892.886      

Saldos em 30 de junho de 2010 37.000.000        -                          569.856   8.120.450   7.608                      1.892.886      47.590.800    

Saldos em 1° de janeiro de 2011 17.000.000        -                          665.677   9.485.905   -                              -                      27.151.582    

Lucro líquido do semestre -                        -                          -              -                  -                              836.385         836.385         

Saldos em 30 de junho de 2011 17.000.000        -                          665.677   9.485.905   -                              836.385         27.987.967    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Reservas de lucros
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Atlântica Companhia de Seguros

Demonstrações dos fluxos de caixa 

Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010

(E R i )

12

(Em Reais)

2011 2010
Atividades operacionais

 Recebimento de prêmios de seguros 16.869.599     31.413.759      
 Outros recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e outros) 1.081.485       3.056.145        
 Pagamento de sinistros e comissões (13.050.250)   (52.616.972)    
P t d d õ d (38 930) (179 167) Pagamento de despesas com operações de seguros e resseguros (38.930)        (179.167)         
 Pagamento de despesas e obrigações (1.155.376)     (1.730.214)      
 Outros pagamentos operacionais (1.246.150)     (3.317.585)      
 Recebimentos de juros e dividendos 3.916              9.104               
 Constituição de depósitos judiciais (164.504)        (538.699)         
 Resgates de depósitos judiciais 153.375          47.655             

Caixa gerado/(consumido) pelas operações 2.453.165       (23.855.974)    

 Impostos e contribuições pagos (970.993)        (1.974.238)      

 Investimentos financeiros:
Aplicações (7.866.140)     (68.672.282)    
Vendas e resgates 6.395.237       93.315.669      

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais 11.269            (1.186.825)      

Atividade de investimento

 Pagamento pela compra de ativo permanente -                     (3.771)             

Imobilizado e intangível -                     (3.771)             

Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento -                     (3.771)             

Aumento/(redução) líquido de caixa 11.269           (1.190.596)      

 Caixa no início do semestre -                     1.220.596        
 Caixa no final do semestre 11.269            30.000             

11 269 (1 190 96)Aumento/(redução) líquido de caixa 11.269           (1.190.596)      

Ativos livres no início do semestre 30.780.198     23.214.998      
Ativos livres no final do semestre 24.415.649     29.412.527      

(Redução)/aumento nas aplicações financeiras - Recursos livres (6.364.549)   6.197.529        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Atlântica Companhia de Seguros 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
intermediárias 
 
Semestre findo em 30 de junho de 2011  
 
(Em Reais) 
 
 
 
 
 

1 Contexto operacional 
 
A Companhia é uma subsidiária do Grupo Bradesco Seguros, sociedade anônima de capital 
fechado, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em todas as 
modalidades de seguros e resseguros dos ramos elementares em todo o território nacional. O 
endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe nº 225, Rio de Janeiro. 
 
A entidade é controlada diretamente pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e em última 
instância pelo Banco Bradesco S.A. 
 
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo 
Bradesco Seguros, atuando de forma integrada no mercado, e os custos das estruturas operacional 
e administrativa comuns são absorvidos segundo a praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem 
atribuídos, em conjunto ou individualmente. 
 
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas em 26 de agosto de 2011. 
 
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados 
nas demonstrações contábeis. 
 
a. Base de preparação 

 
Em consonância à Circular SUSEP n° 424/11, as demonstrações contábeis intermediárias 
foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos 
pela referida Circular, cuja principal modificação relaciona-se ao formato de apresentação das 
Provisões Técnicas que estão sendo apresentadas por grupo de ramos de seguros. As 
demonstrações contábeis estão sendo apresentadas segundo os critérios de comparabilidade 
estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 21. 



Atlântica Companhia de Seguros 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
intermediárias 
 
(Em Reais) 
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b. Base para avaliação 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais e foram elaboradas de acordo com o 
princípio do custo histórico, com exceção para: 
 
• Ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e 
• Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo. 
 

c. Uso de estimativas e julgamentos  
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é requerida a usar seu 
julgamento na determinação de estimativas que levam em consideração pressupostos e 
premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem 
divergir dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua 
determinação. Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas e julgamentos críticos 
considerados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos significativos nos 
saldos registrados nas demonstrações contábeis e, portanto, existe um risco significativo de 
ajuste material dentro do próximo período financeiro estão descritas nas notas explicativas 
apresentadas abaixo: 
 
• Nota 4 - Aplicações financeiras 
• Nota 6 - Créditos tributários e previdenciários 
• Nota 8 - Provisões Técnicas 
 

d. Caixa e equivalentes a caixa  
 
São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, caixa e depósitos 
bancários, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 
90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo e que são utilizados pela 
Companhia para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 
 



Atlântica Companhia de Seguros 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
intermediárias 
 
(Em Reais) 
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e. Ativos financeiros  
 
A Companhia determina a classificação inicial de seus ativos financeiros no reconhecimento 
inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por meio do resultado, 
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. 
 
i. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado 

 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial.  Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio 
do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de 
investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são 
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. 
 

ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o 
vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o 
vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.  
 

iii. Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias 
anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as 
mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas em 
outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um 
investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é 
transferido para o resultado. 
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iv. Determinação do valor justo 
 
O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das 
quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos.  
 

v. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros 
 
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 financeiro. A evidência 
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode 
incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que 
o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um 
mercado ativo para o título. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 
conta redutora do ativo correspondente.  Quando um evento subsequente indica reversão 
da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 
 

f. Instrumentos financeiros derivativos 
 
A Companhia mantém operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados, 
exclusivamente, à proteção de riscos associados com a variação de taxas de juros dos 
investimentos. As operações com derivativos são registradas e negociadas na BM&FBovespa.  
 
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos 
são mensurados pelo valor justo, e as variações no valor justo são registradas no resultado do 
período e estão classificados na categoria ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. 
 
Para instrumentos financeiros derivativos, cotações de preço de mercado são usadas para 
determinar o valor justo destes instrumentos. O valor justo dos contratos de futuros é 
determinado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em 
bolsa ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo de caixa descontado que usam curvas de 
rendimento, refletindo os fatores de risco adequados. As informações para construir as curvas 
de rendimento são obtidas principalmente na Bolsa de Mercadoria e Futuros - BM&FBovespa 
(BM&FBovespa) e no mercado secundário doméstico. Estas curvas de rendimento são 
utilizadas para determinar o valor justo de taxa de juros. 
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O monitoramento das operações no mercado de derivativos é feito pelo gestor dos fundos, de 
forma ativa, através da mensuração do risco por meio do Value at Risk (VaR).  
 

g. Imobilizado 
 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas e 
utensílios, veículos.  O imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por 
depreciação acumulada e perdas de redução de valor recuperável acumuladas, quando 
aplicável. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos 
líquidos dos custos de transação no resultado do período. 
 
Gastos subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos futuros 
associados e possam ser avaliados com confiabilidade.  
 
Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do período à medida que são 
incorridos. Gastos com reformas e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são 
incorporados ao custo do ativo imobilizado.  
 
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear 
considerando a vida útil estimada dos ativos. As vidas úteis estimadas para os períodos 
correntes e comparativos são as seguintes: 
 
• Móveis, utensílios, máquinas e equipamento: 10 anos. 
• Equipamentos de informática e veículos: 5 anos. 
 

h. Provisões técnicas 
 
As provisões técnicas são contabilizados com base nas recebidas da Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sobre os valores constituídos, são provisionados juros à 
razão de 6% ao ano, a débito da conta de “Despesas financeiras”. 
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Em consonância com o determinado pela Circular SUSEP nº 410/10, o teste de adequação de 
passivo não foi efetuado visto que as operações da Companhia referem-se substancialmente 
ao seguro DPVAT. 
 

i. Imposto de renda e contribuição social 
 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% 
sobre a parcela do lucro tributável semestral excedente a R$ 120 e a contribuição social sobre 
o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e 
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos 
que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto 
corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do período calculado 
com base nas alíquotas vigentes na data de balanço e qualquer ajuste aos impostos a pagar 
com relação aos períodos anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de 
recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social 
diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis 
não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis 
e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido 
são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não 
seja provável. 
 

j. Resultado 
 
As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são 
contabilizadas com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A. 
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3 Gerenciamento de riscos 
 
A Companhia faz parte do Grupo Bradesco Seguros e consequentemente utiliza-se da estrutura de 
gerenciamento de risco do Grupo, administrando seus riscos de forma corporativa. A 
administração desses riscos contempla uma série de políticas e estratégias consideradas 
adequadas pela sua Administração. Essas políticas e estratégias, além de serem reavaliadas 
frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das aplicações 
financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos. O Grupo Bradesco Seguros possui 
controles internos que se destinam a garantir que as políticas e estratégias estão sendo cumpridas, 
de forma que os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos definidos pela 
Administração da Companhia. 
 
 

4 Aplicações financeiras 
 
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras 

 
 30/06/11  %  31/12/10  %
  
Títulos a valor justo por meio do resultado 47.290.331 100 43.300.916  100
   
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento 47.290.331 100 43.300.916  100

  
 47.290.331 100 43.300.916  100
 

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título 
 
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, 
incluindo os títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a 
“valor justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, 
independentemente dos prazos de vencimento. Os títulos que pertencem a fundos de 
investimentos abertos foram considerados com base no percentual de participação da 
Companhia nos fundos. 
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Títulos  

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento
 31 a 

180 dias
 181 a

 360 dias
Acima de  

360 dias 

  Valor 
contábil/

Valor justo 
   
Títulos a valor justo por meio do resultado   41.202.795 1.214.151 318.639 4.554.746  47.290.331
   
Letras financeiras do tesouro  - 1.084.595 318.639 3.571.182  4.974.416
Letras do tesouro nacional  18.328.114 129.556 - 351.950  18.809.620
Notas do tesouro nacional - - - 631.614  631.614
Quotas de fundos de investimentos 22.874.681                -                -                -  22.874.681

   
Total em 30 de junho de 2011 41.202.795 1.214.151 318.639 4.554.746  47.290.331

   
Títulos a valor justo por meio do resultado   34.916.315 3.131.307 881.652 4.371.642  43.300.916
          
Letras financeiras do tesouro  - 3.131.307 881.652 3.535.712  7.548.671
Letras do tesouro nacional  15.041.142 - - 180.134  15.221.276
Notas do tesouro nacional  - - - 655.796  655.796
Quotas de fundos de investimentos 19.875.173                -                -                -  19.875.173
          

Total em 31 de dezembro 2010 34.916.315 3.131.307 881.652 4.371.642  43.300.916

 
c. Cobertura das provisões técnicas 

 
Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os 
seguintes: 
 
 30/06/11  31/12/10
   
Provisões técnicas a serem cobertas  22.862.456  21.337.150
Títulos de renda fixa  22.874.681  33.069.895
 

d. Hierarquia do valor justo 
 
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um 
método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: 
 
• Nível 1: Títulos com cotação em mercado ativo; 
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• Nível 2 - Títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que cuja 
precificação é direta ou indiretamente observável; 
 

• Nível 3 - Títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado 
observável. 
 

 30/06/11  31/12/10 
       

 Nível 1 Total Nível 1  Total
      

Valor justo por meio do resultado 47.290.331 47.290.331 43.300.916  43.300.916
    
Letras financeiras do tesouro 4.974.416 4.974.416 7.548.671  7.548.671
Letras do tesouro nacional 18.809.620 18.809.620 15.221.276  15.221.276
Notas do tesouro nacional 631.614 631.614 655.796  655.796
Quotas de fundos de investimentos 22.874.681 22.874.681 19.875.173  19.875.173

      
Total 47.290.331 47.290.331 43.300.916  43.300.916
 

e. Movimentação das aplicações financeiras 
 
Saldo em 31 de dezembro de 2010 43.300.916
   
(+) Aplicações 7.866.140 
(-) Resgates (  6.395.237)
(+) Rendimentos   2.518.512 
   
Saldo em 30 de junho de 2011 47.290.331

 
 



Atlântica Companhia de Seguros 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
intermediárias 
 
(Em Reais) 
 
 
 
 
 
 
 

22 

5 Instrumentos financeiros derivativos 
 
Em 30 de junho de 2011, a Seguradora possuía em fundos de investimentos contratos futuros de 
DI, que totalizavam R$ 4.071.257 - posição vendida (R$ 1.575.009 em 31 de dezembro de 2010 - 
posição comprada), como valor de referência, sendo que os diferenciais a pagar ou a receber dos 
contratos futuros são liquidados diariamente. O objetivo de atuação no mercado de derivativos, 
seja através de posições ativas ou proteção (hedge), sempre visa administrar a exposição a riscos 
de mercado, de moeda ou taxa de juros e proteção das posições detidas à vista. 
 

Fundo de investimento Mercadoria  Quantidade 
Ano de 

vencimento
Tipo de 

 compromisso 

Valor de 
referência

em 30/06/11
   
Bradesco FIF Negocial DI1 42 2012 Venda (3.984.684)
Bradesco FIF Negocial DI1 6 2013 Compra 147.031
Bradesco FIF Negocial DI1 2 2014 Venda (   151.625)
Bradesco FIF Negocial DI1 1 2015 Venda (     81.979)
   
Total Bradesco FIF Negocial  (4.071.257)
   
Resultado do período          3.104
 

Fundo de investimento Mercadoria  Quantidade 
Ano de 

vencimento
Tipo de 

 compromisso 

Valor de 
referência

em 31/12/10
  
Bradesco FIF Negocial DI1 2 2011 Venda (   224.882)
Bradesco FIF Negocial DI1 24 2012 Compra 1.799.891
   
Total Bradesco FIF Negocial  1.575.009
   
Resultado do período         5.495
 
DI1 - Contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de 1 dia. 
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6 Créditos tributários e previdenciários 
 
 30/06/11 31/12/10 
    

 
Até 

1 ano 
Acima 

de 1 ano Total
Até 

1 ano
Acima 

de 1 ano  Total
    
Diferenças temporárias (i)  - 36.507 36.507 30.090 60.180  90.270
Impostos a compensar  488.249           - 488.249 448.556           -  448.556
    

Total  488.249 36.507 524.756 478.646 60.180  538.826
 
Os créditos tributários foram contabilizados levando em consideração o histórico de rentabilidade 
e sua previsão de realização, fundamentada por estudo técnico, pode ser assim demonstrada: 
 
 2014
  

Previsão de realização - %  100
 
(i) Movimentação de tributos diferidos  

 

 
Saldo em 
31/12/10 Baixas 

Saldo em 
30/06/11

 
Provisão sobre publicação legal 90.270 (53.763) 36.507
     

Total dos créditos tributários sobre diferenças  
temporárias  90.270 (53.763) 36.507
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7 Impostos e contribuições 
 
 30/06/11  31/12/10
    

Imposto de renda  40.186  33.450
Contribuição social  24.948  21.270
COFINS  31.870  6.173
PIS     5.179    1.002
    

Total  102.183  61.895
 
 

8 Provisões técnicas 
 
a. Composição 

 
 30/06/11  31/12/10
   
Provisão de sinistros a liquidar - DPVAT   16.442.064  20.021.962
Provisão de IBNR - DPVAT  6.326.445  1.265.847
Outras provisões - DPVAT        93.947         49.341
     

Total das provisões 22.862.456  21.337.150
 

b. Movimentação das provisões técnicas 
 
Saldo em 1º janeiro de 2011  21.337.150

  
(+) Constituições    8.022.159
(-) Reversões     (  7.696.377)
(+) Atualização monetária    1.199.524

  
Saldo em 30 de junho de 2011  22.862.456
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c. Aging de sinistros judiciais 
 
Faixa (anos) PSL Judicial (R$) Quantidade
 
0-1 6.987.713 1.186
1-2 4.185.776 618
2-3 2.211.918 323
3-4 543.562 87
4-5 68.698 12
Acima de 5       16.456        3

 
Total 14.014.123 2.229

 
 

9 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social e dividendos 
 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, já considerados os atos societários 
abaixo, é representado por 48.279.999 (83.277.168 em 30/06/2010) ações escriturais, 
ordinárias e nominativas, sem valor nominal. 
 
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembléias 
Gerais, sendo garantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de 
cada exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira. 
 

b. Reserva legal 
 
Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento do capital social. 
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c. Reserva estatutária 
 
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a 
constituição de reserva legal, é efetuada ao final de cada exercício social, até atingir o limite 
de 95% do capital social, estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral. 
 
 

10 Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência 
 
Nos termos das Resoluções CNSP nº 222/10, 227/10 e 228/10 o capital mínimo requerido (CMR) 
para funcionamento das companhias é composto por um capital base e um capital adicional 
baseado no risco de crédito.  Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais 
riscos identificados na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado 
deverá ser aferida em relação ao maior dos valores entre a soma dos capitais base e adicional e a 
margem de solvência calculada na forma estabelecida pela Resolução CNSP nº 55/01 como 
demonstrado abaixo para a data-base de 30 de junho de 2011: 
 
Patrimônio líquido contábil 27.987.967 
  
Despesas antecipadas (       67.202)
Ativos intangíveis (       18.500)
  
Patrimônio líquido ajustado (a) 27.902.265 
  
Capital mínimo requerido (b) 15.319.886 
  

Capital base 15.000.000 
Capital adicional de risco de crédito 319.886 

  
Margem de solvência  12.280.158 
  
Suficiência (a) - (b) 12.582.379 
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11 Transações e saldos com partes relacionadas 
 

 

 Ativo/(passivo)   Receita/(despesa) 
   
 30/06/11 31/12/10 30/06/11  30/06/10

Disponibilidades     
Banco Bradesco S.A.   11.536 43.290 - -

     
Valores a receber    

Bradesco Seguros S.A  - 6.582 - -
     
Valores a pagar    

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros  (         70) - - -
     
Dividendos a pagar     

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros  (455.152) (455.152) - -
      
Outras despesas (i)     

Banco Bradesco S.A.               -            - (3.000) (3.000)
      
Total  (443.686) (405.280) (3.000) (3.000)

 
(i) Despesas com taxa de custódia e serviços de ações escriturais. 
 
Remuneração do pessoal-chave da administração  
 
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é fixado o montante global anual da remuneração dos 
Administradores, que é distribuída em Reunião de Diretoria, conforme determina o Estatuto 
Social, sendo que os administradores abdicaram do direito de recebimento da remuneração, posto 
que receberam honorários de outra empresa da Organização. 
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12 Principais ramos de atuação 
 
 30/06/11 
       

Ramos 
Prêmios 
ganhos

Sinistralidade 
%  

Comercialização 
%

  
DPVAT  15.945.392 87,31  1,47
  

Total 15.945.392  
  
 30/06/10 
      

Ramos 
Prêmios 
ganhos

Sinistralidade 
%  

Comercialização 
%

  
DPVAT  31.401.281 87,38  1,4
  

Total 31.401.281
 
 

13 Detalhamento das contas de resultado 
 
a. Prêmios emitidos líquidos 

 
 30/06/11  30/06/10
    

Prêmios Convênio DPVAT  16.017.127  31.338.375
   

 16.017.127  31.338.375
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b. Sinistros ocorridos  
 
 30/06/11  30/06/10
   
Sinistros retidos - DPVAT  10.569.315  16.732.762
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados    3.353.137  10.706.998
   
 13.922.452  27.439.760
 

c. Custos de aquisição 
 
 30/06/11  30/06/10
   
Comissões sobre prêmios emitidos - DPVAT 233.676  439.549
   
 233.676  439.549
 

d. Outras receitas e despesas operacionais  
 
 30/06/11  30/06/10
   
Receita/despesas com DPVAT - (*) 74.109 86.144
Outras  (40.716) (155.732)
   
 33.393 (  69.588)
 
(*) Refere-se substancialmente a custo com bilhete e despesa com cobrança. 
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e. Despesas administrativas 
 
 30/06/11  30/06/10
    

Despesas com serviços de terceiros  33.520  35.948
Despesas com localização e funcionamento  194.123  14.260
Despesas com publicações  35.294  144.799
Despesas com donativos e contribuições  29.946  142.776
Despesas administrativas do convênio DPVAT  891.940  1.598.194
Outras        2.447            487
    

 1.187.270  1.936.464
 

f. Despesas com tributos 
 
 30/06/11  30/06/10
    

Despesas com COFINS  317.799  735.084
Despesas com PIS  51.642  119.451
Despesas com taxa de fiscalização  124.828  128.084
Impostos federais/estaduais/municipais         997      2.721
      

 495.266  985.340
 

g. Resultado financeiro 
 
i. Receitas financeiras 
 

 30/06/11  30/06/10
      

Receitas com títulos de renda fixa  2.518.512  3.710.898
Receitas com créditos tributários  21.554  -
Receitas com títulos de renda variável  3.916  9.104
Outras      45.112     103.657
    

 2.589.094  3.823.659
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ii. Despesas financeiras 
 

 30/06/11  30/06/10
    

Despesas de operações com seguros  (1.185.775)  (1.817.039)
Tributação sobre operações financeiras (   120.211)  (   177.588)
Despesas com taxa de custódia (     20.114)  (       6.401)
Outras  (       5.528)  (     22.567)
       

 (1.331.628)  (2.023.595)
      

Total 1.257.466  1.800.064
 

h. Resultado financeiro por categoria 
 
 30/06/11  30/06/10
   
Resultado de instrumentos financeiros    
Ativos disponíveis para venda  3.916  1.822.547
Ativos a valor justo por meio do resultado  2.518.512  1.897.455
       

Total  2.522.428  3.720.002
 

i. Despesas de imposto de renda e contribuição social 
 
 30/06/11  30/06/10
    

Impostos diferidos   
Constituição (realização) no semestre sobre adições temporárias  (  53.762)  32.064

   

Subtotal  (  53.762)  32.064
    

Impostos correntes    
Imposto de renda e contribuição social devidos  (502.192)  (469.822)

    

Imposto de renda e contribuição social devidos  (555.954)  (437.758)
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14 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 
 
 30/06/11  30/06/10
    

Resultado antes de impostos e participações  1.392.339  2.330.644
    

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas de 25% e 15% (556.935)  (932.258)
Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:   
Efeito do diferencial da alíquota da contribuição social (1)  5.644  (4.810)
Receitas não tributáveis, líquidas de despesas indedutíveis   (32.802)  482.499
Outros  28.139  16.811
        

Imposto de renda e contribuição social contabilizados no  
  semestre  (555.954)  (437.758)
 
(1)  Refere-se à equalização da alíquota efetiva da contribuição social em relação à alíquota 

(40%) demonstrada. 
 
 

15 Informações complementares 
 

a. Relatório do comitê de auditoria  
 
Em consonância com a Resolução CNSP nº 118/2004, o resumo do relatório do Comitê de 
Auditoria foi divulgado junto com as demonstrações contábeis do Banco Bradesco S.A. 
(acionista controlador) em 27 de julho de 2011. 
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b. Conciliação do lucro líquido com as atividades operacionais 
 
 2011  2010
     
Lucro líquido do semestre    836.385    1.892.886
    
(+/-) Prejuízo na venda de investimento 5.248  -
(+/-) Variação das aplicações (3.989.415)  20.588.459
(+/-) Variação de crédito das operações 1.559.173  1.441.712
(+/-) Variação dos títulos e créditos a receber 2.940  (     372.252)
(+/-) Variação das despesas antecipadas (     67.202)  (       85.432)
(+/-) Variação de contas a pagar (   259.143)  (     630.239)
(+/-) Variação de outros débitos operacionais 397.976  (  1.165.048)
(+/-) Variação das provisões técnicas   1.525.307  (22.845.240)
(+/-) Ajuste TVM                  -  (       11.671)
    
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades  
  operacionais      11.269  (  1.186.825)

 
*          *         * 
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