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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras 
 
Aos 
Administradores, Conselheiros e Acionistas da 
Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Brasilveículos Companhia de Seguros 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e da 
demonstração dos resultados abrangentes para o semestre findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras  
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
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.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 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 financeiras estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras 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 financeiras tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
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Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasilveículos 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  
 
Conforme mencionado na nota explicativa 1, a operacionalização da parceria entre o Banco do 
Brasil e o Grupo MAPFRE foi concluída em 30 de junho de 2011, dando origem ao Grupo 
Segurador Banco do Brasil & MAPFRE, representado por duas Sociedades Holdings compostas 
por empresas do Banco do Brasil e Grupo MAPFRE, a qual inclui essa Companhia. 
 
Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por 
outros auditores independentes que emitiram relatório datado de, respectivamente, 23 de julho de 
2010, que não conteve nenhuma modificação, e 28 de fevereiro de 2011, que conteve ênfase 
sobre a não distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios sobre o resultado da Brasilveículos 
Companhia de Seguros o qual foi retido com o objetivo de ser capitalizado no patrimônio líquido a 
conta de reserva especial após aprovação na Assembleia Geral Ordinária. 
 
Demonstração do Resultado Abrangente 
 
Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras do semestre findo em 30 de junho 
de 2011, examinamos também a demonstração do resultado abrangente para o semestre findo em 
30 de junho de 2010, que não era requerida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
para este período. Em nossa opinião, esta demonstração  está adequadamente apresentada, em 
todos aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Não 
fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2010 e, 
portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações 
financeiras do semestre findo em 30 de junho de 2010 tomadas em conjunto.  
 
 
São Paulo, 26 de agosto de 2011. 
 
ERNST & YOUNG TERCO  
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 “F” RJ 
 
 
 
Grégory Gobetti  Patrícia di Paula da Silva Paz 
Contador CRC-1PR039144/O-8"S"-RJ  Contador CRC-1SP198827/O-3-"S"-RJ 
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Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Balanço patrimonial 
30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

 
30 junho 2011 31 dezembro 2010 

Ativo 
   Circulante 
 

1.161.948 
 

1.235.433 
Disponível 

 
713 

 
524 

Caixa e bancos (notas 3.1, 7 e 8) 
 

713 
 

524 
Aplicações (notas 3.2, 8 e 24) 

 
283.184 

 
337.462 

Créditos das operações com seguros e resseguros 
 

634.817 
 

678.726 
Prêmios a receber (nota 9) 

 
627.604 

 
668.568 

Operações com seguradoras 
 

1 
 

- 
Operações com resseguradoras 

 
6 

 
1 

Outros créditos operacionais 
 

7.206 
 

10.157 
Títulos e créditos a receber 

 
5.629 

 
4.697 

Títulos e créditos a receber 
 

2.774 
 

2.598 
Créditos tributários e previdenciários (notas 3.5 e 10) 

 
917 

 
932 

Outros créditos 
 

1.938 
 

1.167 
Outros valores e bens (nota 13) 

 
42.752 

 
32.447 

Bens a venda 
 

42.752 
 

32.447 
Despesas antecipadas (notas 3.3 e 18) 

 
84.725 

 
74.092 

Custos de aquisição diferidos (notas 3.16 e 16) 
 

110.128 
 

107.485 
Seguros 

 
110.128 

 
107.485 

Ativo não circulante 
 

900.538 
 

770.828 
Realizável a longo prazo 

 
886.532 

 
755.462 

Aplicações (notas 3.2, 8 e 24) 
 

480.326 
 

386.458 
Títulos e créditos a receber 

 
405.423 

 
368.452 

Créditos tributários e previdenciários (notas 3.5 e 10) 
 

47.335 
 

42.595 
Depósitos judiciais e fiscais (nota 14) 

 
358.088 

 
325.857 

Custos de aquisição diferidos (notas 3.16 e 16) 
 

783 
 

552 
Seguros 

 
783 

 
552 

Investimentos 
 

2.228 
 

2.248 
Imóveis destinados à renda  

 
1.718 

 
1.709 

Outros investimentos 
 

510 
 

539 
Imobilizado (nota 3.8) 

 
2.125 

 
2.345 

Bens móveis 
 

1.256 
 

1.398 
Outras imobilizações 

 
869 

 
947 

Intangível (notas 3.10 e 18) 
 

8.304 
 

8.723 
Outros intangíveis 

 
8.304 

 
8.723 

Diferido (notas 3.12, 12 e 18) 
 

1.349 
 

2.050 
Diferido 

 
1.349 

 
2.050 

Total de ativo 
 

2.062.486 
 

2.006.261 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
  



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 junho 2011 

 
31 dezembro 2010 

Passivo 
    Circulante 
 

1.305.072 
 

1.307.639 
Contas a pagar  

 
82.694 90.844 

Obrigações a pagar 
 

34.119 38.203 
Impostos e encargos sociais a recolher  

 
43.222 44.857 

Encargos trabalhistas 
 

2.855 2.103 
Impostos e contribuições 

 
2.485 5.672 

Outras contas a pagar 
 

13 9 
Débitos de operações com seguros e resseguros 

 
74.699 78.503 

Prêmios a restituir 
 

77 272 
Operações com seguradoras 

 
15 - 

Operações com resseguradoras 
 

4 - 
Corretores de seguros e resseguros 

 
74.603 78.188 

Outros débitos operacionais 
 

- 43 
Depósitos de terceiros (notas 3.18, 15) 

 
574 16.176 

Depósitos de terceiros 
 

574 16.176 
Provisões tecnicas - seguros (notas 3.17, 16 e 24) 

 
1.147.105 1.122.116 

Danos 
 

1.147.105 1.122.116 
Passivo não circulante 

 
322.927 

 
292.460 

Exígivel a longo prazo 
 

322.927 
 

292.460 
Contas a pagar 

 
5.793 5.539 

Tributos Diferidos (nota 10) 
 

5.793 5.539 
Provisões tecnicas - seguros (notas 3.17, 16 e 24) 

 
5.881 3.917 

Danos  
 

5.881 3.917 
Outros débitos 

 
311.253 283.004 

Provisões judiciais (nota 14) 
 

311.253 283.004 
Patrimônio líquido (notas 17 e 18) 

 
434.487 

 
406.162 

Capital social  (nota 17.1) 
 

172.431 172.431 
Aumento de capital em aprovação (nota 17.2) 

 
50.000 - 

Reservas de capital (nota 17.3) 
 

1.056 1.056 
Reservas de lucros (nota 17.5) 

 
182.165 232.165 

Ajustes com títulos e valores mobiliários (nota 17.6) 
 

(488) 510 
Resultado do semestre 

 
29.323 - 

   
       
      
        
   Total do passivo 
 

2.062.486 
 

2.006.261 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Demonstração do resultado  
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

  
 

30 junho 2011 
 

30 junho 2010 
Prêmios emitidos líquidos 786.551 

 
779.970 

Variações das provisões técnicas de prêmios (11.063) 
 

(68.436) 
 Prêmios ganhos (nota 20) 

 
775.488 

 
711.534 

 Receita com emissão de apólices 
 

54.996 
 

40.542 
 Sinistro ocorridos (notas 19 e 20) (534.899) 

 
(490.215) 

 Custos de aquisição (notas 19 e 20) (100.172) 
 

(82.539) 
 Outras receitas e despesas operacionais (nota 19) (90.761) 

 
(82.416) 

 Despesa com resseguro (9) 
 

- 
 Despesas administrativas (nota 19) (83.126) 

 
(87.958) 

 Despesas com Tributos (nota 19) (16.737) 
 

(17.130) 
 Resultado Financeiro (notas 3.22 e 19) 47.084 

 
36.252 

 Resultado Patrimonial (nota 19) 17 
 

18 
 Resultado operacional (nota 3.22) 

 
51.881 

 
28.088 

 Ganhos e perdas com ativos não correntes  
 

7 
 

(31) 
 Resultado antes dos impostos e participações 

 
51.888 

 
28.057 

Imposto de renda (notas 3.6 e 11) (12.389) 
 

(6.647) 
Contribuição social (notas 3.6 e 11) (7.668) 

 
(4.132) 

Participações sobre o resultado (2.508) 
 

(2.510) 
Lucro líquido do semestre 

 
29.323 

 
14.768 

Quantidade de Ações 63.642.136 
 

63.642.136 
Lucro Líquido por Ação (em R$ mil) 0,4607 

 
0,2320 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Demonstração do fluxo de caixa (método direto) 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 

30 junho 2011 
 

30 junho 2010 
Atividades operacionais 
Recebimentos de prêmios de seguro e outras 840.707 728.525 
Outros recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e outros) 55.022 43.585 
Pagamentos de sinistros e comissões (661.078) (573.781) 
Pagamentos de despesas e obrigações  (81.821) 

 
(93.578) 

Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (243) 
 

(87) 
Outros pagamentos operacionais (70.762) 

 
(75.064) 

Constituição de depósitos judiciais (20.918) 
 

(16.389) 
Pagamentos de participações nos resultados (2.746) 

 
(2.244) 

Caixa gerado pelas operações 58.161 
 

10.967 
Impostos e contribuições pagos (59.560) 

 
(27.027) 

Investimentos financeiros: 2.500 31.850 
Aplicações (485.651) (388.136) 
Vendas e resgates 488.151 419.986 
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 1.101 15.790 
Atividades de investimento 
Pagamento pela compra de ativo permanente: (912) 

 
(1.164) 

Investimentos (67) 
 

- 
Imobilizado (62) 

 
(19) 

Intangível (783) 
 

(1.145) 
Recebimento pela venda de ativo permanente: - 

 
- 

Investimentos - 
 

- 
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (912) 

 
(1.164) 

Atividades de financiamento 
  Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio - (14.498) 

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento - (14.498) 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 189 128 
Caixa e equivalentes de caixa no Início do semestre   524 262 
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre   713 390 
Ativos livres no início do semestre 110.156 174.901 
Ativos livres no final do semestre 105.024 

 
132.595 

Aumento (diminuição) nas aplicações financeiras - recursos livres (5.132) 
 

(42.306) 

 
30-junho-2011 

 
30-junho-2010 

Lucro líquido               29.323                14.768  

 Depreciações e amortizações                 2.446                  2.305  

 Lucro ou prejuízo na venda de investimentos ou imobilizado                      (8)                       31    

 Variação aplicações             (39.590)             (15.952) 

 Variação dos créditos das operações               43.909              (53.600) 

 Variação de títulos e créditos a receber             (37.903)             (21.171) 

 Variação de outros valores e bens             (10.305)             (14.003) 

 Variação das despesas antecipadas             (10.633)             (15.618) 

 Variação dos custos de aquisição diferidos               (2.874)             (11.575) 

 Variação de contas a pagar               (8.062)                 4.653  

 Variação de débitos de operações com seguros e resseguros               (3.804)                 3.458  

 Variação de depósitos de terceiros             (15.602)               (8.974) 

 Variação de provisões técnicas - seguros e resseguros               26.953             110.035  

 Variação de outros passivos contingentes               28.249                21.604  

 Variação de ajustes de TVM (PL)                   (998)                   (171) 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais                 1.101                15.790  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 
  Reservas de lucros 

Capital 
social 

Aumento de 
capital em 
aprovação 

Reservas 
de 

capital 
Reserva 

legal 

Reserva de 
retenção de 

lucros 
Reserva 
especial 

Ajustes 
com títulos 
e valores 

mobiliários 
Lucros 

acumulados Total 
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2009 172.431 - 1.056 30.941 115.330 - 416 - 320.174 
Ajuste de avaliação patrimonial (nota 17.6) (171) (171) 
Dividendos intermediários (1.802) (1.802) 
Resultado líquido do semestre 14.768 14.768 
Patrimônio líquido em 30 de junho de 2010 172.431 - 1.056 30.941 113.528 - 245 14.768 332.969 
  
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2010 172.431 - 1.056 34.486 176.641 21.038 510 - 406.162 
Aumento de capital em aprovação 
conforme AGE de 31 de março de 2011                 

(nota 17.2) 50.000 (50.000) - 
Ajuste de avaliação patrimonial (nota 17.6) (998) (998) 
Resultado líquido do semestre 29.323 29.323 
Patrimônio líquido em 30 de junho de 2011 172.431 50.000 1.056 34.486 126.641 21.038 (488) 29.323 434.487 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Demonstração de resultado abrangente  
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

  
 

30 junho 2011 
 

30 junho 2010 
Resultado líquido do semestre 29.323 14.768 
Outros resultados abrangentes 

 Variação líquida no valor justo de ativos disponíveis para venda 
 

(1.664) (285) 
Imposto de renda e contribuição social sobre resultados abrangentes 

 
666 114 

Resultado abrangente 
 

28.325 14.597 
  

  Resultado abrangente atribuível aos: 
  Acionistas controladores 
 

28.325 14.597 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



 
 

 
 
 
Brasilveículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
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1. Contexto operacional 
 
A Brasilveículos Companhia de Seguros (doravante referida também como 
“Brasilveículos” ou “Companhia” é uma sociedade anônima de capital fechado, 
sediada no Rio de Janeiro, à Rua Senador Dantas, 105 – 29º parte, 30º e 31º andar, 
Centro, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em 
seguros de danos e de pessoas, especializando-se, entretanto, na modalidade 
automóvel em todo o território nacional. A Companhia iniciou suas operações de 
seguros no mês de setembro de 1997. 
 
A Brasilveículos, no desenvolvimento de suas atividades, atua de forma integrada 
com o Banco do Brasil, e empresas a ele ligadas (doravante denominada “BB”), 
mantendo com essas empresas operações, as quais estão detalhadas em nota 
explicativa nº 23. 
 
Em 05 de maio de 2010 o Banco do Brasil (BB) firmou acordo de parceira com a 
MAPFRE Brasil Participações S.A. (Grupo MAPFRE), por meio da BB Seguros 
Participações S.A. (subsidiária integral do BB) para atuação conjunta em certos 
segmentos do mercado segurador.  
 
Em 17 de novembro de 2010, por decisão da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) 
da BB Aliança REV Participações S.A., foi aprovado o laudo de avaliação, de 25 de 
outubro de 2010, das ações representativas de 70% do capital social da 
Brasilveículos, que foram conferidas pela BB Seguros ao capital social da 
Companhia. A mesma Assembléia aprovou o aumento do capital social da BB Aliança 
REV e as decisões da referida AGE foram homologadas pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) em 24 de fevereiro de 2011. Como parte da 
reorganização societária e operacional inerente ao estabelecimento da parceria a BB 
Aliança REV Participações S.A. passou a ter a totalidade das ações da Brasilveículos 
Companhia de Seguros. 
 
Os atos societários para operacionalização da parceria entre o Banco do Brasil e o 
Grupo MAPFRE foram concluídos em 30 de junho de 2011, dando origem ao Grupo 
Segurador Banco do Brasil & MAPFRE, representado por duas Sociedades Holdings, 
conforme composição acionária abaixo: 
 
a) BB MAPFRE SH1 Participações S.A., com foco de atuação nos segmentos de 

seguros de pessoas, imobiliário e agrícola. 
 
b) MAPFRE BB SH2 Participações S.A., com atuação nos segmentos de seguros de 

danos, incluídos os seguros de veículos e excluídos os seguros imobiliário e 
agrícola



 
 

 
 
 
BrasilVeículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
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1. Contexto operacional—Continuação 
 

“Em homologação pela SUSEP” 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
BrasilVeículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
 

a)  Declaração de conformidade 
 

Em 29 de abril de 2011, a SUSEP emitiu a Circular nº 424 que dispõe sobre as 
alterações das Normas Contábeis a serem observadas pelas entidades abertas de 
previdência complementar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras 
e resseguradoras locais, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2011. 
Essa circular homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP nºs 379/08, 
385/09, 406/09 e 408/10. Nesse sentido, para fins de comparabilidade alguns 
saldos foram reclassificados, conforme descrito na nota 2 (b).  

 
Desta forma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os 
dispositivos da Circular SUSEP nº 424/11 e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 

 
A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando 
atendem as seguintes premissas:  

 
• Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido 

no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da entidade; 

• Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; e 
• Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço. 

 
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 26 de agosto de 2011. 

 
b)  Comparabilidade 

 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21 e 
instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial, utilizou-se as 
informações constantes no período findo imediatamente precedente (31 de 
dezembro de 2010), e para as demais peças, utilizou-se o mesmo período 
intermediário do ano anterior (semestre findo em 30 de junho). Em atendimento a 
esta legislação foram reclassificados os seguintes saldos contábeis:  

  



 
 

 
 
 
BrasilVeículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras--
Continuação 
 
b)  Comparabilidade--Continuação 

 
i)   A companhia reclassificou os seus créditos tributários diferidos, conforme 

adoção em 01 de janeiro de 2010 e 
 

ii) Custo de emissão de apólice (outras receitas e despesas operacionais) para 
receita com emissão de apólice. 

 
c) Continuidade 

 
A administração avaliou a habilidade da Companhia em continuar operando 
normalmente e está convencida de que a Companhia possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem 
o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. 

 
d)  Base para mensuração 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, 
com exceção dos seguintes itens materiais no balanço patrimonial: 

 
(i) Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 
(ii)  Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; e 
(iii)  Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. 

 
e)  Moeda funcional e de apresentação: 

 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia. Exceto quando indicado, as informações estão 
expressas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais 
próximo. A Companhia não possui ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras--
Continuação 
 
f)  Uso de estimativas e julgamentos 

 
A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as normas 
homologadas pela SUSEP exige que a Administração registre determinados 
valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais 
são estabelecidas a partir de julgamentos 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. Informações sobre áreas em 
que o uso de premissas e estimativas é significativo para as demonstrações 
financeiras e nas quais, portanto, existe um risco significativo de ajuste material 
dentro do próximo semestre financeiro estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas: 
 
Revisões contínuas são feitas sobre as estimativas e premissas e o 
reconhecimento contábil de efeitos que porventura surjam são efetuados no 
resultado do período em que as revisões ocorrem. 
 
Informações adicionais sobre as estimativas encontram-se nas seguintes notas: 

 
• Nota 3.20 Contratos de seguros; 
• Nota 3.16 Custo de aquisição diferidos; 
• Nota 3.17 Provisões técnicas; 
• Nota 3.2 Ativos financeiros; 
• Nota 9 d) Prêmios a receber (no que se refere a provisão para risco de crédito); e 
• Nota 14.3 Provisões judiciais. 

 
 

3.  Principais políticas contábeis 
 

As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos 
apresentados nas demonstrações financeiras. 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.1. Caixa e equivalente de caixa 
 

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista, investimentos 
temporários de curto prazo - com até 90 dias da data da aplicação ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os 
quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços, que não exceda o seu valor de mercado 
ou de realização. 

 
3.2.  Instrumentos financeiros 

 
Classificação e mensuração 

 
Os ativos financeiros são classificados e mensurados, conforme descritos a 
seguir: 

  
I) Títulos e valores mobiliários mensurados ao valor justo por meio do 

resultado 
 

Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e 
freqüentemente negociados são contabilizados pelo valor de custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos no período, ajustados ao valor justo e 
classificados no ativo circulante. Os rendimentos, as valorizações e 
desvalorizações sobre esses títulos e valores mobiliários são reconhecidos 
no resultado. 

 
II) Títulos e valores mobiliários disponíveis para a venda 

 
Os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias 
“mensurados ao valor justo por meio do resultado”, “empréstimos e 
recebíveis” ou “mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo valor de 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são 
reconhecidos no resultado e ajustados aos correspondentes valores justos. 
As valorizações e desvalorizações não realizadas financeiramente são 
reconhecidas em conta específica no patrimônio líquido, líquidas dos seus 
correspondentes efeitos tributários e, quando realizadas, são apropriadas 
no resultado, em contrapartida da conta específica do patrimônio líquido. 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.2.  Instrumentos financeiros 
 

III) Empréstimos e Recebíveis--Continuação 
 

São ativos financeiros representados pelos prêmios a receber e demais 
contas à 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 no valor recuperável. 

 
3.3. Despesas antecipadas 

 
Refere-se basicamente aos honorários de serviços prestados a SAEPAR 
Serviços e Participações, obedecendo ao regime de competência. A Companhia 
registrou o valor de R$ 84.725 em 30 de junho de 2011 (R$ 74.092 em 31 de 
dezembro de 2010). 

 
3.4. Outros valores e Bens 

 
A Companhia detém estoques de salvados recuperados após o pagamento de 
sinistros aos segurados. Quando da estimativa inicial adotamos o procedimento 
de contabilizar para os veículos recuperáveis 43,65 % da Tabela FIP e os 
veículos irrecuperáveis 14,00 % da Tabela Fip. Posteriormente esses ativos são 
avaliados ao valor justo, deduzido de custos diretamente relacionados à venda 
do ativo e que são considerados necessários para que a titularidade do ativo 
seja transferida para terceiros em condições de funcionamento. As despesas 
que são de responsabilidade do cliente, como despesas de leilão do ativo, não 
são deduzidas do valor justo do ativo. Quando a Companhia elabora o teste de 
adequação dos passivos (LAT) de contratos de seguros, as recuperações 
estimadas de salvados referentes aos pagamentos futuros de sinistros são 
consideradas como um elemento do fluxo de caixa. 

 
3.5. Créditos e passivos tributários diferidos 

 
A Companhia mensura os seus créditos e passivos tributários decorrentes de 
diferenças temporárias entre critérios contábeis e fiscais, aplicando, para o 
período das demonstrações financeiras, as alíquotas de 25% para o imposto de 
renda e 15% para a contribuição social, conforme legislação vigente. 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.6. Imposto de renda e contribuição social 
 

A provisão para imposto de renda corrente é calculada à alíquota de 15% sobre 
o lucro tributável acrescido de adicional de 10% sobre a parcela do lucro 
excedente a R$ 240 ao ano e a provisão para contribuição social corrente é 
calculada sobre o lucro antes do Imposto de Renda à alíquota de 15%, ambos 
apurados conforme legislação vigente.  
 
De acordo com a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a Companhia 
alterou os critérios contábeis previstos na legislação vigentes até 31 de 
dezembro de 2007, registrando no resultado os projetos e suas amortizações, 
que anteriormente eram registrados no Ativo Diferido, conforme determinado 
pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 
A Companhia optou pelo RTT (Regime Tributário de Transição) conforme Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009 e dessa forma, os ajustes temporários oriundos 
das alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 
tiveram seus efeitos anulados para fins de apuração do lucro real e da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
 

3.7. COFINS 
 

Pela Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e Emenda Constitucional nº 20, 
promulgada em 16 de dezembro de 1998, foi instituída a COFINS para as 
Instituições Financeiras, Sociedades Seguradoras, de Capitalização e 
Entidades Abertas de Previdência Privada. 
 
À semelhança de diversas empresas do setor, a Companhia obteve, em junho 
de 1999, liminar em mandado de segurança, conforme art. 151, Inciso IV do 
CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a partir do fato gerador 
de maio de 1999.  
 
Em outubro de 2005, foi publicado acórdão do TRF - 2ª Região à Brasilveículos 
Companhia de Seguros, determinando o recolhimento integral do tributo, com 
base na totalidade das receitas (receita bruta), fazendo com que a Companhia 
passasse a depositar integralmente o valor do tributo. 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 
3.7. COFINS--Continuação 

 
Em 2006, o STF decidiu favoravelmente aos contribuintes, julgando 
inconstitucional o alargamento da base de cálculo da COFINS, constituindo 
precedente jurisprudencial favorável à tese defendida pela Companhia. 

 
Face à publicação da Lei nº 11.941/09 revogando o §1º art. 3º da Lei nº 
9.718/98, que definia receita bruta como a totalidade das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica e devido às novas informações disponíveis, tais como: parecer 
PGFN/CAT/nº 2.773/07, probabilidade de perda remota indicada pelos 
advogados patrocinadores da ação, jurisprudência favorável, a Companhia a 
partir de outubro de 2010 passou a considerar para suas provisões e depósitos 
judiciais somente as receitas advindas da operação de seguro, revertendo a 
provisão atualizada referente ao alargamento da base de cálculo (receitas 
financeiras) para o período de maio de 1999 a setembro de 2010. 

 
3.8. Imobilizado 

 
Os itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável 
acumuladas, quando houver. A Administração optou por não divulgar o 
imobilizado pela sua imaterialidade. 

 
3.9. Depreciação 

 
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com 
relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item no imobilizado, já 
que esse método é o que mais reflete o padrão de consumo de benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo. 

 
3.10. Intangível 

 
Outros Intangíveis adquiridos pela Companhia têm vidas úteis finitas e são 
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por 
redução ao valor recuperável acumuladas. A Administração optou por não 
divulgar o Intangível pela sua imaterialidade. 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.11. Amortização 
 

Amortização é calculada sobre o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 
custo, deduzido do valor residual. 
 
Amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com 
relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que 
estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete 
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 
 

3.12. Diferido 
 

Composto pelas despesas incorridas no desenvolvimento e implantação de 
sistemas de processamento de dados e projetos. Conforme disposto no 
Pronunciamento do CPC 13, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, a Companhia efetuou as reclassificações previstas e optou por 
manter o saldo remanescente até a sua completa amortização.  

 
3.13. Amortização 

 
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com 
relação às vidas úteis estimadas. Ela é calculada sobre o custo de um ativo e 
deduzido do valor residual. 

 
3.14. Redução ao valor recuperável 

 
a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) 

 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado anualmente, para apurar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido 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 caixas futuros projetados que 
podem ser estimados de uma maneira confiável. 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.14. Redução ao valor recuperável--Continuação 
 

a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)--Continuação 
 
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido 
pelo custo amortizado é calculada com a diferença entre o valor contábil e o 
valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa 
efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas 
em uma conta de provisão contra recebíveis.  
 
Perda de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros 
disponíveis para venda é reconhecida pela reclassificação da perda 
cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no 
patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada 
de outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o 
custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de 
principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de 
valor recuperável previamente no resultado. As mudanças nas provisões de 
perdas por redução ao valor recuperável atribuível ao método de juros 
efetivos são refletidas como um componente de receitas financeiras. 
 

b) Ativos não financeiros 
 
Os valores dos ativos não financeiros são revistos a cada data de 
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. 
No caso de ativos intangíveis com vida útil indefinida ou em desenvolvimento 
que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado 
anualmente. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor 
contábil de um ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor 
são reconhecidas no resultado.  
 
Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas 
estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse 
sido reconhecida.  
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.15. Determinação do valor justo 
 

Diversas políticas e divulgações financeiras da Companhia exigem a 
determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como 
para os não financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as 
premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas 
específicas àquele ativo ou passivo. 

 
3.16. Custos de aquisição diferidos - Seguros 

 
As despesas de comercialização diferidas representam as parcelas não 
apropriadas das comissões de corretagem das apólices e serão reconhecidas 
ao resultado no decorrer do prazo de vigência do seguro. 

 
3.17. Provisões técnicas – Seguros 

 
As regras e procedimentos para a constituição das provisões técnicas, de 
prêmios e sinistros, são regulamentadas pelas seguintes Resoluções CNSP: 
 
• 162, de 26 de dezembro de 2006; 
• 181, de 17 de dezembro de 2007; 
• 195, de 16 de dezembro de 2008; e 
• 204, de 28 de maio de 2009. 

 
3.17.1. Provisão de prêmios não ganhos 

 
A Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG) representa as parcelas dos 
prêmios que serão apropriados ao resultado no decorrer dos prazos de 
contratação dos seguros, tendo seu valor calculado pelo método pro-
rata-die. O cálculo considera os Prêmios Comerciais Retidos, por item 
segurado, divididos pelo número total de dias compreendidos entre o 
início e o fim da vigência (período de cobertura), multiplicado pela 
quantidade de dias compreendidos entre a data do encerramento 
contábil e o fim da vigência (período de risco a decorrer). 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.17. Provisões técnicas – Seguros--Continuação 
 

3.17.2. Provisão de prêmios não ganhos dos riscos vigentes não emitidos 
 

A Provisão de Prêmios não Ganhos dos Riscos Vigentes não Emitidos 
(PPNG-RVNE) representa o ajuste da PPNG dada à existência de riscos 
assumidos pela seguradora cuja apólice ainda não foi operacionalmente 
emitida, sendo obtido pela aplicação, sobre a PPNG atual, do fator 
estimado, apurado pela média histórica da diferença entre o montante 
de PPNG emitida fora da data-base em relação à PPNG apurada na 
mesma data-base, conforme metodologia descrita em Nota Técnica 
Atuarial específica. 

  
3.17.3. Provisão complementar de prêmios 

 
A Provisão Complementar de Prêmios (PCP) tem como objetivo ajustar 
as provisões técnicas de prêmio PPNG e a PPNG-RVNE, mantendo a 
Companhia resguardada, quando da apuração, com montante maior ou 
igual à média da PPNG apurada diariamente, sendo registrada na 
rubrica “Outras Provisões”. A partir de janeiro de 2009 a provisão passou 
a ser estimada pela análise histórica de 12 meses da razão entre a 
PPNG constituída e a diferença, se positiva, da média da soma dos 
valores apurados diariamente no mês de constituição e a PPNG do 
último dia, considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou não, 
atendendo aos critérios estabelecidos pela SUSEP e a metodologia 
descrita em Nota Técnica Atuarial específica. Esta provisão foi 
registrada no valor de R$ 5.584 em 30 de junho de 2011 e R$ 4.854 em 
31 de dezembro de 2010. 

 
3.17.4. Provisão de insuficiência de prêmios: 

 
A Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP) representa a necessidade 
de cobertura de possíveis insuficiências das provisões de prêmios para 
cobertura das obrigações futuras relacionadas aos contratos de seguros. 
As estimativas baseiam-se na projeção do fluxo de caixa futuro dos 
direitos e obrigações de cada contrato considerando-se hipóteses e 
premissas em função de cada tipo de risco. Conforme descrito na nota 
3.17.10 no teste de adequação do passivo, entre outras análises, 
observou-se a não necessidade de constituição de PIP.  
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.17. Provisões técnicas – Seguros--Continuação 
 

3.17.5. Provisão de despesas administrativas--Continuação 
 

A Provisão de Despesas Administrativas (PDA) do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT) 
é regulamentada pela Resolução CNSP nº 215, de 06 de dezembro de 
2010, sendo constituída segundo informes recebidos da Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. com o objetivo de cobrir as 
oscilações das despesas administrativas. 

 
3.17.6. Provisão de sinistros a liquidar 

 
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) representa a previsão de 
pagamentos prováveis de sinistros, judiciais ou não, determinada com 
base nos avisos recebidos até a data de balanço ajustados pela 
estimativa de Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados 
(IBNER – Incurred But Not Enough Reported). 
 
Os sinistros são tipificados no mercado como “sinistros judiciais” e 
“sinistros administrativos” (ou “sinistros não judiciais”). Quando do 
efetivo registro do Aviso de Sinistro é constituída a PSL administrativa, 
considerando como valor de abertura o montante médio, por efeito, 
conforme histórico de 12 meses das indenizações pagas, sendo o valor 
médio recalculado periodicamente e a provisão encerrada após 90 dias 
sem movimentação. O registro de PSL judicial considera o valor 
reclamado na ação limitado à Importância Segurada por cobertura. Os 
sinistros de Perda Total são valorados conforme tabela FIPE (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas) para os contratos de seguros na 
modalidade de Valor de Mercado, ou pela Importância Segurada para os 
contratos na modalidade de Valor Determinado. Todos os sinistros de 
colisão são abertos como sinistros de Perda Parcial, respeitando assim 
a regra para PSL administrativa, e posteriormente, no caso de 
reclassificação para sinistros de Perda Total, o critério de valoração 
passa a respeitar a mesma regra para este tipo de sinistro.  
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.17. Provisões técnicas – Seguros--Continuação 
  

3.17.7. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 
 

A Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados (IBNR – Incurred 
But Not Reported) representa a expectativa de sinistros, judiciais ou não, 
referentes ao período contábil em análise, mas que serão percebidos 
futuramente pela seguradora. Estimamos o IBNR dos sinistros diretos da 
operação utilizando os triângulos de run-off, considerando o histórico de 
20 períodos trimestrais, conforme metodologia descrita em Nota Técnica 
Atuarial específica, sendo que esta provisão também é ajustada pela 
estimativa de Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados 
(IBNER – Incurred But Not Enough Reported). A provisão de IBNR do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas 
Transportadas ou não (DPVAT) é constituída segundo informes 
recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
e é regulamentada pela Resolução CNSP nº 215, de 06 de dezembro de 
2010. 

 
3.17.8. Provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados 

 
A Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados 
(IBNER – Incurred But Not Enough Reported) é obtida, conforme 
disposto na metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial específica, 
pela média dos resultados de dois triângulos de run-off referentes a 
sinistros e outros dois referentes a salvados e ressarcimentos. Todos os 
triângulos possuem históricos de 120 meses e a seleção de fatores é 
efetuada automaticamente por meio de regras. Um dos triângulos 
considera os montantes alocados conforme o lapso temporal entre a 
ocorrência e seus respectivos pagamentos (método conhecido como 
IBNP – Incurred But Not Paid – Ocorridos mas não Pagos), enquanto 
que o outro contempla não apenas o pagamento, como também a última 
posição da reserva destes sinistros (também conhecido como Sinistros 
Incorridos). Desta média, trazida a valor presente com base na 
estimativa da Taxa Referencial (TR). Posteriormente alocamos o 
resultado na PSL e no IBNR conforme representação proporcional 
destes em seu somatório. A proporção alocada na PSL é líquida da 
estimativa de salvados e ressarcimentos, obtida por metodologia 
análoga à de sinistros.   
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.17. Provisões técnicas – Seguros--Continuação 
  

3.17.9. Provisões técnicas de prêmios e sinistros de retrocessões: 
 

As Provisões Técnicas de Prêmios (PPNG) e de Sinistros (PSL e IBNR) 
das operações de retrocessão, em run-off, são constituídas segundo 
informes recebidos do IRB – Brasil Resseguros S.A.. 

 
3.17.10. Teste de adequação dos passivos (TAP): 

 
O Teste de Adequação dos Passivos (TAP) é internacionalmente 
conhecido como Liability Adequacy Test (LAT) conforme disposto no 
CPC 11 – Contratos de seguros.   

 
Com a finalidade de testar o montante registrado na contabilidade a 
título de provisões técnicas em um estudo único, o TAP é realizado 
semestralmente, considerando premissas atualizadas e os parâmetros 
mínimos determinados pela SUSEP por intermédio da Circular SUSEP 
410, de 22 de dezembro de 2010, e tem por essência a análise 
prospectiva das provisões em fluxo de caixa futuro descontado (flow 
cash discounted). Quando essas análises demonstram uma insuficiência 
nos passivos correspondentes, uma provisão adicional é reconhecida na 
demonstração da posição financeira, sendo a insuficiência de provisão 
de sinistros alocada no IBNR ou na PSL (conforme origem), ou alocada 
na PIP, caso a insuficiência esteja nas provisões de prêmios. 
 
O cálculo realizado para a data-base utiliza a sinistralidade atuarial 
histórica de 24 meses e não apresentou insuficiência no montante total 
de provisões registradas. 
 
Conforme requerido no parágrafo terceiro da Circular SUSEP 410/10, o 
teste de adequação de passivos não se aplica aos contratos e 
certificados relativos ao ramo de DPVAT. 

 
3.18. Depósitos de terceiros 
 

Os depósitos de terceiros registram, basicamente, os valores recebidos dos 
segurados, no intervalo de tempo que antecede a emissão das apólices, bem 
como as parcelas cobradas e ainda não baixadas. (vide nota 15). 
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.19. Dividendos 
 

Os dividendos da Companhia são registrados no passivo no momento em que 
são aprovados pelos acionistas. O estatuto social da Companhia prevê o 
pagamento de dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido do exercício 
ajustados em consonância com a legislação em vigor. Na data do encerramento 
das demonstrações financeiras a provisão é limitada ao dividendo obrigatório. 

 
3.20. Classificação dos contratos de seguros 
 

A Companhia classifica os contratos emitidos como contratos de seguro quando 
os contratos transferem risco significativo de seguro. Como guia geral, define-se 
risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios 
adicionais significativos ao segurado na ocorrência de um acontecimento futuro 
incerto específico que possa afetá-lo de forma adversa.  

 
3.21. Benefícios aos funcionários 
 

a) Obrigações de curto prazo: 
 

As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são 
reconhecidas pelo valor esperado a ser pago e lançadas como despesa à 
medida que o serviço respectivo é prestado. 

 
b) Obrigações por aposentadorias: 

 
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios sob o qual a 
Companhia paga contribuição fixa para uma entidade separada, no caso a 
Brasilprev Seguros e Previdência S.A., e não terá nenhuma obrigação legal 
ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições 
aos planos de previdência de contribuição definida são reconhecidas como 
despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os 
quais serviços são prestados pelos empregados. 

 
c) Outros benefícios de curto prazo: 

 
Outros benefícios de curto prazo tais como seguro saúde, assistência 
odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais, estacionamento, vale 
transporte, vale-refeição e alimentação e treinamento profissional são 
oferecidos aos funcionários e administradores e reconhecidos no resultado 
do exercício à medida que são incorridos.   
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3.  Principais políticas contábeis--Continuação 
 
3.22. Apuração do resultado: 

 
O resultado é apurado pelo regime de competência. 

  
a) Resultado operacional 

 
Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização são 
contabilizados por ocasião da emissão das apólices ou faturas, líquidos dos 
custos de emissão, sendo a parcela de prêmios ganhos reconhecida no 
resultado, de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. 
 
As receitas de prêmios e as correspondentes despesas de comercialização, 
relativas aos riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices 
são reconhecidas ao resultado no início da cobertura do risco, em bases 
estimadas. 
 
As receitas e despesas decorrentes das operações de cosseguros aceitos e 
de retrocessões são contabilizadas com base nas informações, das 
congêneres e do IRB - Brasil Resseguros S.A., respectivamente. 

 
b) Receitas financeiras e despesas financeiras 

 
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos, incluindo 
ativos disponíveis para venda, receita de dividendos recebidos pela 
investidas pela avaliação de custo, ganhos na alienação de ativos financeiros 
disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.  
 
A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 
efetivos. A receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que 
o direito da Companhia em receber o pagamento é estabelecido. 

 
  



 
 

 
 
 
BrasilVeículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
 
 

27 

4.  Gerenciamento de riscos 
 

A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos 
financeiros: 

 
a) Risco de crédito 
b) Risco de liquidez 
c) Risco de mercado 
d) Risco operacional 
e) Risco de subscrição 

 
O Conselho de Administração da Brasilveículos tem responsabilidade global pelo 
estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia. 
 
O Comitê Financeiro foi constituído com o objetivo de assessorar o Conselho de 
Administração na fixação e no acompanhamento da Política e Diretrizes Gerais de 
investimentos da Companhia. 
 
O Comitê de Auditoria é um órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de 
Administração que tem como objetivos principais o acompanhamento do trabalho da 
auditoria interna e externa, a avaliação da efetividade dos controles internos da 
sociedade supervisionada e a análise da qualidade das demonstrações financeiras. 
 
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e 
controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites.  

 
a) Risco de crédito 

 
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes e em ativos 
financeiros. 
 
O risco de crédito pode se materializar por meio dos seguintes fatos: 

 
• Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento de prêmio ou de 

suas parcelas por parte dos segurados; 

• Possibilidade de algum emissor de títulos privados não efetuar o pagamento 
previsto no vencimento; e  
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 
a) Risco de crédito--Continuação 

• Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos 
corretores quando as apólices forem canceladas. 

 
Gerenciamento do risco de crédito: 

 
A política financeira prevê a diversificação da carteira de investimentos (ativos 
financeiros), com o estabelecimento de limites de exposição por emissor e a 
exigência de rating mínimo “A” para alocação. 
 
O gerenciamento de risco de crédito referente aos instrumentos financeiros inclui o 
monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em 
relação às classificações de crédito por companhias avaliadoras de risco, tais 
como Fitch Ratings, Standard & Poor’s e Moody’s. 

 
 - Aspectos quantitativos de risco de crédito: 

 

 
 

 
 - Aspectos qualitativos de risco de crédito: 
 
I)  Caixa e bancos: nossa Companhia mantém concentração com bancos de 

primeira linha sendo de 90% com o Banco do Brasil. 
 

II)  Prêmios a receber: O prêmio a receber está assim distribuído: 
 

• Carteira de clientes: têm a preferência de pagamento da seguinte forma - 
80% em débitos em conta corrente, 10% em carnê e10% cartão de crédito; e 

 
• Nossa carteira: está distribuída em 95% do varejo. 
 

III) Títulos e valores mobiliários: nossos títulos estão assim distribuídos - 74% 
alocados em títulos públicos com classificação de rating e 26% em títulos 
privados.  
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

b) Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da 
Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com as suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis 
ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. 

 
Gerenciamento do risco de liquidez: 
 
A Administração do risco de liquidez envolve um conjunto de controles, 
principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de limites técnicos com 
permanente avaliação das posições assumidas e instrumentos financeiros 
utilizados. É aprovado, anualmente, pela Diretoria os níveis mínimos de liquidez a 
serem mantidos, assim como os instrumentos para gestão da liquidez, tendo como 
base as premissas estabelecidas na Política de Investimentos a qual é aprovada 
pelo Conselho de Administração. 
 
O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pela Gerência Financeira e tem 
por objetivo controlar descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e 
obrigações. A Companhia monitora, por meio da gestão de ativos e passivos 
(ALM), as entradas e os desembolsos futuros, a fim de manter o risco de liquidez 
em níveis aceitáveis e, caso necessário, apontar com antecedência possíveis 
necessidades de redirecionamento dos investimentos. 
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

b) Risco de liquidez--Continuação 
 

Gerenciamento do risco de liquidez--Continuação 
 

 
 
Outro aspecto importante referente ao gerenciamento de riscos é o casamento dos 
fluxos de caixa dos ativos e passivos. Para os contratos de seguros, o objetivo é 
selecionar ativos com prazos e valores com vencimento equivalente ao fluxo de 
caixa esperado para os sinistros/benefícios destes ramos. 
 
As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o 
pagamento de indenizações são revisadas mensalmente. Essas estimativas são 
inerentemente subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em manter 
o balanceamento de ativos e passivos. 
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco de mercado 
 

Risco de mercado é o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de 
instrumento financeiro oscilem devido a mudanças nos preços de mercado. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as 
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno do investimento. 

 
Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com uma abordagem de 
balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. 
O principal objetivo do processo de investimento é aperfeiçoar a relação entre a 
taxa, risco e retorno, alinhando os investimentos aos fluxos de caixa dos passivos. 
Para tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração os níveis de 
risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de 
concentração de ativos por emissor e risco de crédito e as tendências. 

 
Informações de riscos e os sistemas de mensuração 
 
O processo de mensuração de riscos de mercado faz uso de sistemas 
corporativos, planilhas de dados e do aplicativo CMA Tradesolution (Consultoria, 
Métodos, Assessoria e Mercantil S/A), Companhia com desenvolvimento 
Brasileiro. A infraestrutura de tecnologia das informações vinculadas a este 
processo encontra-se em parte instalada em ambiente local administrado pela 
própria Companhia e, em parte, no ambiente do Banco do Brasil, intermediário no 
fornecimento da solução. 
 
As curvas de juros, preços e informações características dos instrumentos 
financeiros são desenvolvidas e processadas pelo Banco do Brasil e transferidas 
eletronicamente para a rede interna de dados da Companhia. 
 
O processamento final dos dados, a análise e o monitoramento das posições são 
feitos pela Gerência Financeira da própria Companhia. 
 
Risco de crédito: - Limites legais de concentração, conforme normativos expedidos 
pela SUSEP e CVM (para fundos de investimentos) e limites operacionais 
definidos na Política de Investimentos da Companhia. 
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco de mercado--Continuação 
 

Informações de riscos e os sistemas de mensuração--Continuação 
 

Evolução das Carteiras 

280 278
298 290 291 295

159 160 162
164 166 168

293 295 298 299 303 305

100

150

200

250

300

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11

CARTEIRA DE LIQUIDEZ CARTEIRA DE PREMIOS CARTEIRA DE CAPITAL

 
Evolução das Carteiras 

268

282 290 283 276

258
243 240 237

236

281 281

168 171 173 174 176 178 179 181 182 185

155 157

274

277 270 271 273

274 277 279 282 284 287 285

100

150

200

250

300

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10

CARTEIRA DE LIQUIDEZ CARTEIRA DE PREMIOS CARTEIRA DE CAPITAL

 
  



 
 

 
 
 
BrasilVeículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
 
 

33 

4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

c) Risco de mercado--Continuação 
 

Risco de taxa de juros 
 
Para garantir que os ativos acompanhem as taxas de juros praticados no mercado, 
a Companhia privilegia: 
 
• Papéis pós-fixados indexados aos CDI’s; 
• Títulos públicos; e 
• Títulos indexados a índices de inflação. 
 
Todos os títulos públicos e privados mensurados ao custo amortizado estão 
expostos aos riscos pós-fixados de juros no montante de R$ 172.317 em 30 de 
junho de 2011 e R$ 139.436 em 31 de dezembro de 2010. 

 
d) Risco operacional 

 
O risco operacional está relacionado aos prejuízos diretos ou indiretos decorrentes 
de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-
estrutura e de fatores externos, desde que não sejam enquadrados como risco de 
crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco de subscrição e risco legal. 

 
Gerenciamento do risco operacional: 

 
A identificação do evento de risco é de responsabilidade de todos os funcionários 
da Companhia. 
 
A Gerência de Controles Internos aplica a metodologia de auto avaliação de 
controles CSA (Control Self Assessment), que identifica os riscos a partir do 
questionário aplicado aos gestores para análise dos processos e utiliza a matriz de 
riscos e controles para auxiliar na identificação de processos de maior criticidade. 
 
A matriz de riscos corporativos é atualizada regularmente com base nos resultados 
das auto-avaliações de riscos e controles, auditorias internas e externas, testes de 
conformidade para revisão dos controles e melhorias implantadas nas diversas 
áreas internas, sendo os gestores do processo / sub-processo os responsáveis 
pela mensuração do impacto financeiro de um evento de risco realizado.  
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

d) Risco operacional--Continuação 
 
Gerenciamento do risco operacional--Continuação 
 
Periodicamente, o programa e os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna 
tramitam pelo Comitê de Auditoria e são submetidos ao Conselho de 
Administração. 
Neste cenário, o Grupo dispõe de mecanismos de avaliação do seu sistema de 
compliance interno para evitar a possibilidade de perda ocasionada pela 
inobservância, violação ou não conformidade com as normas e instruções 
internas. 

 
e) Risco de subscrição 

 
A Companhia define como risco de subscrição o risco transferido por qualquer 
contrato onde haja a possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e onde 
haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro, 
considerando para seleção de risco as seguintes características: Região, Veículo e 
Segurado. 

 
O risco de subscrição está associado à possibilidade de perdas decorrentes da 
inadequação da precificação, da especificação deficiente das condições de 
aceitação de determinados riscos, seu exame, aprovação e seus reflexos na 
estimativa das provisões técnicas, podendo ser analisado pelas seguintes ópticas: 

 
I) –  Risco associado à probabilidade de erro no preço do produto comercializado 

 
Instrumentos existentes para identificação, análise de riscos e monitoramento: 

 
• Política de Subscrição – Traça as diretrizes que norteiam o processo de 

subscrição e aceitação de riscos prevendo para a precificação metodologia 
baseada nos dados históricos das apólices, dos registros de sinistros e dos 
perfis de risco dos condutores; 
 

• Norma de Subscrição de Riscos – Estabelece as disposições necessárias à 
avaliação dos riscos de subscrição a partir do desenvolvimento de novos 
produtos, alteração ou extinção de produtos comercializados, cálculo do 
prêmio, determinação dos limites de retenção, contratação de co-seguro e 
resseguro, cálculo do montante das provisões técnicas e outras atividades 
correlatas;   
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4.  Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

e) Risco de subscrição--Continuação 
 

I) –  Risco associado à probabilidade de erro no preço do produto comercializado--
Continuação 

 
• Questionário de Avaliação de Riscos – Parte integrante da proposta de 

seguro sendo utilizado no cálculo do prêmio (precificação) e como 
parâmetro para avaliação em caso de sinistro;  

 
• Avaliação do resultado da carteira – Mensalmente é realizada uma 

avaliação detalhada do resultado da carteira para verificar se as regras de 
subscrição definidas estão alinhadas e dando o resultado esperado ou se 
precisam ser revistas. 

 
• Carregamento do Prêmio – Com objetivo de assegurar a manutenção 

operacional da companhia, as taxas puras de riscos são carregadas com 
percentuais médios históricos de Remuneração do Capital Próprio (até 
5%), de Despesas de Administração (até 10%), e de Despesas de 
Comercialização (até 25%). 

 
II) – Risco associado ao cálculo das provisões técnicas: 

 
A consistência e a adequabilidade das metodologias, regras e critérios das 
provisões técnicas são revisados periodicamente. 

 
 
5.  Concentração de riscos 

 
Potenciais exposições são monitoradas analisando determinadas concentrações em 
algumas áreas geográficas, utilizando uma série de premissas sobre as 
características potenciais da ameaça. O quadro abaixo mostra a concentração de 
risco conforme Resolução CNSP nº 228/2010. A exposição aos riscos varia 
significativamente por região geográfica e pode mudar ao longo do tempo. Não 
consideramos nas informações abaixo o DPVAT e as Retrocessões. 
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5.  Concentração de riscos--Continuação 
 

 
 

 
6. Análise de sensibilidade 
 

Conforme Circular SUSEP nº 424 de 29 de abril de 2011, que dispõe sobre as 
normas contábeis, estabelece em seu Anexo I – Normas básicas, artigo 49º, que as 
Seguradoras deverão divulgar em notas explicativas todas as informações previstas 
por cada pronunciamento contábil aprovado pelo CPC e referendado pela SUSEP, 
referentes às demonstrações individuais. 

 
Análise de sensibilidade do risco do mercado 

 
Definido como risco de mercado a perda potencial advinda de variações na taxa de 
juros, taxa de câmbio, preço de ações e preços de commodities. 
 
Na presente análise de sensibilidade são considerados os seguintes fatores de risco:  
(i) taxa de juros e  
(ii) cupons de títulos indexados a índices de inflação (INPC, IGP-M e IPCA), em 
função da relevância dos mesmos nas posições ativas e passivas das sociedades.  
 
São considerados os ativos categorizados como “ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado” e os “ativos financeiros disponíveis para venda”, que estão 
marcados a mercado conforme as metodologias de precificação e de cálculo de risco 
utilizadas pelo Banco do Brasil. 
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6. Análise de sensibilidade--Continuação 
 
Análise de sensibilidade do risco do mercado--Continuação 

 
A definição dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de sensibilidade (100 
basis points para taxa de juros e para cupons de inflação) teve por base a análise das 
variações históricas de taxas de juros em período recente e premissa de não 
alteração das curvas de expectativa de inflação, refletindo em choque nos respectivos 
cupons na mesma magnitude da taxa de juros. Também foi observado o padrão 
adotado internacionalmente. 

 
Considerando as premissas adotadas os valores apurados são: 

 
R$ mil

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010 30 de junho de 2010
Impacto no 

Patrimônio Líquido
Impacto no Patrimônio 

Líquido
Impacto no 

Patrimônio Líquido
Fator de Risco
Taxa de juros
. Elevação de taxas (2.454)                         (1.822)                             (2.028)                      
. Redução de taxas 2.617                          1.840                              2.121                        

 
Análise de sensibilidade do risco do negócio 
 
Definido como risco de negócio, a possibilidade de perdas decorrentes de falhas na 
precificação dos produtos de seguros.  
 
Como fator de risco elegeu-se a variável sinistralidade, definindo-se como parâmetro 
quantitativo uma elevação de 5 pontos percentuais, arredondamento conservador da 
média das variações históricas da sinistralidade do período de 3 anos para todos os 
ramos em que a Companhia atua. 
 
Considerando as premissas acima descritas, os valores apurados são:    

 
Impacto no PL Impacto no PL

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010

Fator de Risco Sensibilidade Variação Variação
Aumento 5% (26.178)                    (50.981)                            

Sinistralidade
Redução 5% 15.707                     (3.573)                             
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7. Caixa e equivalência de caixa 
 

A Companhia possui basicamente em seus registros dinheiro em caixa e depósitos 
bancários à vista. 

 
30-junho-2011 31-dezembro-2010

Caixa 12 12
Contas Bancárias 701 512

713 524  
 
 
8. Instrumentos financeiros 
 

8.1. Reclassificação de títulos 
 
Conforme CPC 38, parágrafos 50: 
 
A entidade: 

(a)  não deve reclassificar um instrumento financeiro derivativo de ou para a 
categoria mensurado ao valor justo por meio do resultado enquanto ele é 
mantido ou emitido; 

(b)  não deve reclassificar um instrumento da categoria de mensurado ao valor 
justo por meio do resultado se no reconhecimento inicial ele foi classificado 
como mensurado ao valor justo por meio do resultado; e 

(c)  pode, se um ativo financeiro não é mais mantido com o propósito de venda 
ou recompra no curto prazo (mesmo no caso de o ativo ter sido adquirido 
com o propósito de negociação ou recompra no curto prazo), reclassificá-lo 
da categoria de mensurado ao valor justo por meio do resultado se os 
requisitos no item 50B ou 50D forem atendidos. 

 
A entidade não deve reclassificar um instrumento financeiro para a categoria 
mensurado ao valor justo por meio do resultado após o reconhecimento inicial. 
 
No momento da sua adoção não tivemos nenhuma reclassificação de 
instrumentos financeiros. 
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8. Instrumentos financeiros--Continuação 
 
8.2. Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das 

mudanças do valor justo 

A Companhia em seus ativos e passivos financeiros tem o reconhecimento do 
valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Os 
instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo no resultado são 
ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros são 
posteriormente mensurados, no fim de cada período, da seguinte forma: 

 
I. Mensuração dos ativos financeiros 

 
Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo, sem dedução de 
custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos 
quando de sua alienação. Existem também ativos financeiros mensurados 
ao custo amortizado, adotando-se o método de juros efetivos.  
 
O “custo amortizado” é considerado equivalente ao custo de aquisição de 
um ativo ou passivo financeiro, adicionados ou subtraídos, conforme o 
caso, os pagamentos do principal e a amortização acumulada (incluída na 
demonstração do resultado) da diferença entre o custo inicial e o valor no 
vencimento. No caso dos ativos financeiros, o custo amortizado inclui, além 
disso, as eventuais reduções por não-recuperação ou impossibilidade de 
cobrança.  
 
O valor justo de um instrumento financeiro em uma determinada data é 
interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado ou vendido 
naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e 
com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A 
referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento 
financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, 
transparente e significativo (“preço cotado” ou “preço de mercado”). 
 
Os recebíveis são mensurados ao custo amortizado, adotando-se o método 
dos juros efetivos.  
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8. Instrumentos financeiros--Continuação 
 
8.2. Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das 

mudanças do valor justo--Continuação 

I. Mensuração dos ativos financeiros--Continuação 
 
A taxa de juros efetiva é a taxa de desconto que corresponde exatamente 
ao valor inicial do instrumento financeiro em relação à totalidade de seus 
fluxos de caixa estimados, de todas as espécies, ao longo de sua vida útil 
remanescente. No caso dos instrumentos financeiros de taxa fixa, a taxa de 
juros efetiva coincide com a taxa de juros contratual definida na data da 
contratação, adicionados, conforme o caso, as comissões e os custos de 
transação que, por sua natureza, façam parte de seu retorno financeiro.  

 
II. Mensuração dos passivos financeiros 

 
A Companhia possui passivos financeiros mensurados ao custo 
amortizado. 

 
a) Ativos e passivos financeiros 
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8. Instrumentos financeiros--Continuação 
 
8.2. Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das 

mudanças do valor justo--Continuação 

II. Mensuração dos passivos financeiros--Continuação 
 

b) Composição por prazo e por título 
 

Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo 
e por título. Os ativos financeiros designados a valor justo por meio do 
resultado estão apresentados no ativo circulante ou não circulante, de 
acordo com o vencimento dos títulos.  

 
30-junho-2011

Títulos
Quotas de Fundos de Investimentos -                       -           -           -                      176.121 -                           176.121 80   5,54           
Fundo Soberano - DPVAT -                       -           -           -                42.957        -              42.957               20   5,46           
Categoria I - Títulos para negociação -                       -           -           -                219.078      -              219.078             100 ---
NTN - B -                                     -                 -              93.734 94.412        (678)            93.734               17   7,34           
CDB -                                     -                 -              49.341 49.341        -              49.341               9     5,75           
DPGE -                                     -                 -            122.879 122.879      -              122.879             23   6,03           
Outras Aplicações 97                                      -                 -                      -   97               -              97                      -  -            
LFT -                                     -                 -            270.133       270.236 (103)            270.133             50   5,53           
DEBÊNTURES -                                     -                 -                8.248 8.279          (31)              8.248                 2     5,76           
Categoria II – Títulos disponíveis para venda 97                        -           -           544.335         545.244      (812)            544.432             100 ---
Total 97                        -           -           544.335         764.322      (812)            763.510             100 ---

31-dezembro-2010

Títulos
Quotas de Fundos de Investimentos                          -                 -                 -                      -         137.115 -                           137.115 77   9,79           
Fundo Soberano - DPVAT -                       -           -           -                39.398        -              39.398               22   9,76           
Categoria I - Títulos para negociação -                       -           -           -                176.513      -              176.513             100 ---
LTN -                                     -           9.996            39.985 49.981        -              49.981               9     10,21         
NTN - B -                                     -                 -              51.748 51.008        740             51.748               9     14,22         
NTN - C -                                     -                 -              22.961 22.681        280             22.961               4     21,77         
CDB -                                     -                 -              40.202 40.202        -              40.202               7     10,14         
DPGE -                                     -                 -              99.138 99.138        -              99.138               18   10,71         
Outras Aplicações 96                                      -                 -                      -   96               -              96                      -  -            
LFT -                                     -                 -            274.525 274.629      (104)            274.525             50   9,77           
DEBÊNTURES -                                     -                 -                8.756 8.821          (65)              8.756                 2     10,19         
Categoria II – Títulos disponíveis para venda 96                        -           9.996       537.315         546.556      851             547.407             100 ---
Total 96                        -           9.996       537.315         723.069      851             723.920             100 ---

Valor 
contábil/Valor 

Justo

Ajuste a 
Valor Justo

 Taxa de 
juros 

 Taxa de 
juros 

Ajuste a 
Valor Justo

Valor 
contábil/Valor 

Justo
%

%1 a 30 dias ou 
sem vencimento

31 a 180 
dias

Acima de 360 
dias Valor Curva181 a 360 

dias

1 a 30 dias ou 
sem vencimento

31 a 180 
dias

Acima de 360 
dias Valor Curva

181 a 360 
dias
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8. Instrumentos financeiros--Continuação 
 
8.2. Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das 

mudanças do valor justo--Continuação 

II. Mensuração dos passivos financeiros--Continuação 
 

c) Movimentação das aplicações financeiras 
 

Títulos Saldo inicial Aplicações Resgates Juros Rendimentos Saldo final
Quotas de Fundos de Investimentos             137.115         272.570       (242.751)          -                    9.187         176.121 
Fundo Soberano - DPVAT               39.398             7.057           (5.757)          -                    2.259           42.957 
Categoria I - Títulos para negociação             176.513         279.627       (248.508)          -                  11.446         219.078 
LTN               49.981                   -           (50.000)          -                         19                   -   
NTN - B               51.008           39.555                  -     (2.159)                  6.008           94.412 
NTN - C               22.681                   -           (23.450)          -                       769                   -   
CDB               40.202           10.000           (3.361)          -                    2.500           49.341 
DPGE               99.138           77.000         (60.291)          -                    7.032         122.879 
Outras aplicações                      96                   -                    -            -                           1                  97 
LFT             274.629           86.522       (105.123)          -                  14.208         270.236 
DEBÊNTURES                 8.821                   -                    -     (1.011)                     469             8.279 
Categoria II – Títulos disponíveis para venda             546.556         213.077       (242.225)   (3.170)                31.006         545.244 
Total             723.069         492.704       (490.733)   (3.170)                42.452         764.322 

Títulos Saldo inicial Aplicações Resgates Juros Rendimentos Saldo final
Quotas de Fundos de Investimentos               94.944         504.752       (472.056)                  9.475         137.115 
Fundo Soberano - DPVAT                       -             39.398                  -            -                          -             39.398 
Categoria I - Títulos para negociação               94.944         544.150       (472.056)          -                    9.475         176.513 
LTN               36.258             9.189                  -            -                    4.534           49.981 
NTN - B               61.040           28.611         (42.077)   (4.619)                  8.053           51.008 
NTN - C               19.773                   -                    -     (1.239)                  4.147           22.681 
CDB               55.649                   -           (19.635)          -                    4.188           40.202 
DPGE               78.544           87.500         (77.040)          -                  10.134           99.138 
Outras aplicações                      86                   -                    -           10                        -                    96 
LFT             300.193         232.927       (285.312)          -                  26.821         274.629 
LFT - DPVAT               26.223           74.987       (104.972)          -                    3.762                   -   
Notas promissórias               10.157                   -           (10.332)          -                       175                   -   
DEBÊNTURES                 8.766                   -                    -        (792)                     847             8.821 
Categoria II – Títulos disponíveis para venda             596.689         433.214       (539.368)   (6.640)                62.661         546.556 
Total             691.633         977.364    (1.011.424)   (6.640)                72.136         723.069 

30-junho-2011

31-dezembro-2010
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8. Instrumentos financeiros--Continuação 
 
8.2. Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das 

mudanças do valor justo--Continuação 

II. Mensuração dos passivos financeiros--Continuação 
 

d) Determinação do valor justo: 
 
Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo pode 
ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e 
empenhadas na realização de uma transação justa de mercado na 
data de balanço. 
 
O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi obtido a 
partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras 
administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos 
tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de referência 
divulgadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado 
Financeiro (ANBIMA). Os títulos de renda fixa privados tiveram suas 
cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) ou por meio da utilização 
de metodologia de precificação definida pela BB Gestão de Recursos 
DTVM S.A (BB-DTVM). 
 
Para a determinação do valor justo das debêntures são utilizadas as 
cotações diárias fornecidas pela ANDIMA. Para o CDB e DPGE foi 
desenvolvido um modelo de marcação a mercado que utiliza como 
base e parâmetros os negócios efetivados nos últimos 15 dias nos 
fundos de investimento da BB-DTVM, leilões e/ou consultas na 
BMF&Bovespa. 
Os critérios de precificação dos instrumentos financeiros derivativos 
são definidos pelo administrador das carteiras e pelo custodiante, 
sendo utilizadas curvas e taxas divulgadas pela ANBIMA e 
BM&FBovespa para cálculos e apreçamento constantes no manual de 
precificação da instituição, em conformidade com o código de auto-
regulação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento 
(ANBID).  
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8. Instrumentos financeiros--Continuação 
 
8.2. Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das 

mudanças do valor justo--Continuação 

II. Mensuração dos passivos financeiros--Continuação 
 

e) Hierarquia de 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; 
• 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. 

Não existem instrumentos financeiros alocados no nível 3 no momento 
observado. 
 

Títulos Nível  1 Nível 2
Quotas de Fundos de Investimentos -           176.121 
Fundo Soberano - DPVAT -             42.957 
Categoria I - Títulos para negociação             -     219.078 
NTN - B 93.733               -   
CDB -             49.341 
DPGE -           122.879 
Outras Aplicações -                    97 
LFT 270.133             -   
DEBÊNTURES -               8.249 
Categoria II – Títulos disponíveis para venda   363.866   180.566 
Total   363.866   399.644 

Títulos Nível  1 Nível 2
Quotas de Fundos de Investimentos -           137.115 
Fundo Soberano - DPVAT -             39.398 
Categoria I - Títulos para negociação             -     176.513 
LTN 49.981               -   
NTN - B     51.748             -   
NTN - C     22.961             -   
CDB -             40.202 
DPGE -             99.138 
Outras Aplicações -                    96 
LFT   274.525             -   
DEBÊNTURES -               8.756 
Categoria II – Títulos disponíveis para venda   399.215   148.192 
Total   399.215   324.705 

30-junho-2011

31-dezembro-2010
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9. Prêmios a receber 
 

Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta e co-seguro aceito, 
bem como as operações de retrocessões. O parcelamento médio dos prêmios a 
receber é de 6 vezes. A seguir, a abertura dos prêmios a receber por ramos nas 
datas indicadas: 

 
a) Prêmios a receber por ramo 

 
Automóvel 30-junho-2011 31-dezembro-2010

Automóvel 422.062           522.895                   
Responsabilidade civil facultativa 129.436           137.383                   
Acidentes pessoais passageiros 7.418               8.288                       
Assistência e outras coberturas - Auto 68.686             -                           
Demais ramos 2                      2                              
Total 627.604           668.568                    

 
b) Faixa de vencimento: 

 
Os prêmios a receber por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estão 
distribuídos da seguinte forma: 

 

30-junho-2011 31-dezembro-2010
Prêmios a vencer
De 1 a 30 dias 153.817           154.855                   
De 31 a 60 dias 127.729           128.114                   
De 61 a 120 dias 185.978           184.063                   
De 121 a 180 dias 87.198             95.196                     
De 181 a 365 dias 9.926               35.584                     
Superior a 365 dias 13.835             -                           

Prêmios vencidos
De 1 a 30 dias 38.356             50.494                     
De 31 a 60 dias 2.130               13.534                     
De 61 a 120 dias 2.046               5.319                       
De 121 a 180 dias 2.031               1.409                       
De 181 a 365 dias 4.558               -                           
Superior a 365 dias -                   -                           

Total 627.604           668.568                    
 

O período médio de parcelamento oferecido pela Seguradora para liquidação dos 
prêmios pelos segurados é de 180 dias. 
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9. Prêmios a receber--Continuação 
 

c) Movimentação de prêmios a receber: 
 

30-junho-2011 31-dezembro-2010

Prêmios pendentes - saldo inicial            668.568                     564.454 
Prêmios emitidos líquidos         1.042.466                  2.022.098 
Recebimentos           (928.103)                (1.657.717)
Baixas               (3.140)                              -   
Cancelamentos           (152.187)                   (260.267)
Prêmios pendentes - saldo final            627.604                     668.568 

 
 

d) Provisão para riscos de créditos: 
 

A provisão para riscos de crédito é calculada com base no percentual de perda 
histórica aplicado sobre a totalidade das apólices/faturas vencidas, líquidas de 
comissões, imposto sobre operações financeiras (IOF) e as respectivas provisões 
técnicas. 
 
Em 30 de junho de 2011, a provisão para riscos de crédito no ativo circulante é de 
R$ 3.140 (R$ 2.779 em 31 de dezembro de 2010). 
 
 

10. Créditos tributários e previdenciários 
 

30-junho-2011 31-dezembro-2010
Créditos tributários a compensar (II)                 917                        932 
Circulante                 917                        932 
IRPJ diferido (I)            44.686                   40.430 
CSLL diferida (I)              2.649                     2.165 
Não circulante            47.335                   42.595  

 
(I) Créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre critérios contábeis e fiscais. 
(II)  Basicamente as retenções na fonte de IR/CSL/PIS/COFINS decorrente de venda de seguro a órgãos 

públicos.  
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10. Créditos tributários e previdenciários--Continuação 
 

a) Créditos tributários diferidos 
 
A Companhia avalia os seus créditos e passivos tributários diferidos decorrentes 
de diferenças temporárias entre critérios contábeis e fiscais, em sua totalidade, na 
data das demonstrações financeiras na medida em que se considera provável que 
a Companhia terá lucro tributável no futuro em relação aos quais os ativos fiscais 
diferidos constituídos possam ser utilizados. 
 
A Companhia registra seus créditos e passivos tributários diferidos decorrentes 
das diferenças temporárias de acordo com as disposições da Circular SUSEP nº 
424, de 29 de abril de 2011, sendo a base composta da seguinte forma: 
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10. Créditos tributários e previdenciários--Continuação 
 

b)  Passivos tributários diferidos 
 

 
 
 
11. Imposto de renda e contribuição social: 
 

a) Imposto de renda e contribuição social do resultado: 
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11. Imposto de renda e contribuição social--Continuação 
 

b) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: 
 

Imposto de 
Renda

Contribuição 
Social

Imposto de 
Renda

Contribuição 
Social

Resultado antes do IR e CSLL e após participações         49.380          49.380       25.547          25.547 
IR e CSL – Alíquota oficial vigente        (12.345)           (7.407)        (6.387)           (3.832)
Adições 
Despesas administrativas não dedutíveis             (334)              (262)           (522)              (301)
Exclusões 
Dividendos recebidos                  2                   1                2                   1 
Constituição/Reversão de crédito tributário sobre diferenças temporárias                     (3.682)              (139)        (1.961)               891 

Redução de incentivos fiscais              276                  -              248                  -   
Parcela do adicional excedente                12                  -                12                  -   
Despesas IR e CS corrente        (16.071)           (7.807)        (8.608)           (3.241)
Constituição/Reversão de crédito tributário sobre diferenças temporárias           3.682               139         1.961              (891)
Total do IR e CSL        (12.389)           (7.668)        (6.647)           (4.132)

Alíquota Efetiva 25, 0891% 15, 5286% 26, 0187% 16, 1741%

30-junho-2011 30-junho-2010

 
 
 
12. Ativo diferido 
 

a) Composição 
 

Taxa Anual 30-junho-2011 31-dezembro-2010
% Valor Residual Valor Residual

Diferido 785                    1.202                       
Projetos 4.185                 4.185                       
(-) Amortização Acumulada 20 (3.400)                (2.983)                      
Diferido 564                    848                          
Despesa de Programa de Computador 3.140                 3.140                       
(-) Amortização Acumulada 20 (2.576)                (2.292)                      
Total 1.349                 2.050                       
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12. Ativo diferido--Continuação 
 

b) Prazos 
 

30-junho-2011
DIFERIDO Amortização 5 anos
PORTAL WAP jun/08 até jan/09 60 meses 37          até 30          23       até 30           
CANAL REVENDA jun/06 até ago/08 60 meses 60          até 35          -      até 25           
BNB dez/06 até out/08 60 meses 55          até 33          5         até 27           
CENTRO AUTOMOTIVO FORTALEZA abr/07 até set/08 60 meses 51          até 34          9         até 26           
CENTRO AUTOMOTIVO BRASÍLIA abr/07 até out/07 60 meses 51          até 45          9         até 15           
DESPESA C/PROG DE COMPUTADOR jan/99 até jan/09 60 meses 60          até 30          -      até 30           

31-dezembro-2010
DIFERIDO Amortização 5 anos
PORTAL WAP jun/08 até jan/09 60 meses 31          até 24          29       até 36           
CANAL REVENDA jun/06 até ago/08 60 meses 55          até 29          5         até 31           
BNB dez/06 até out/08 60 meses 49          até 27          11       até 33           
CENTRO AUTOMOTIVO FORTALEZA abr/07 até set/08 60 meses 45          até 28          15       até 32           
CENTRO AUTOMOTIVO BRASÍLIA abr/07 até out/07 60 meses 45          até 39          15       até 21           
DESPESA C/PROG DE COMPUTADOR jan/99 até jan/09 60 meses 60          até 24          -      até 36           

Aquisições Já amortizado (meses) Falta amortizar (meses)

Aquisições Já amortizado (meses) Falta amortizar (meses)

 
 
 
13. Outros ativos 
 

a)  Composição 
 

30-junho-2011 31-dezembro-2010

Salvados                46.887                       35.665 
Provisão para perda                 (4 .135)                       (3.218)
Total                42.752                       32.447  
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13. Outros ativos 
 

b)  Salvados 
 

A partir da data de registro na Seguradora, os salvados apresentam a seguinte 
abertura por prazo: 

 
Salvados De 1 a 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 120 dias De 121 a 180 dias De 181 a 365 dias Acima de 365 dias Total
Automóvel                  1.169                          5.849                   11.849                       6.902                     10.476                         6.507                     42.752 

Total                  1.169                          5.849                   11.849                       6.902                     10.476                         6.507                     42.752 

Salvados De 1 a 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 120 dias De 121 a 180 dias De 181 a 365 dias Acima de 365 dias Total
Automóvel                     695                          5.474                     8.942                       5.287                       7.292                         4.757                     32.447 

Total                     695                          5.474                     8.942                       5.287                       7.292                         4.757                     32.447 

30-junho-2011

31-dezembro-2010

 
 

A provisão para desvalorização de salvados é constituída levando-se em conta a 
perda histórica na realização da venda dos salvados, bem como os custos a serem 
incorridos na sua realização. 
 
A Seguradora mantém provisão para salvados no montante de R$ 4.135 em 30 de 
junho de 2011 (R$ 3.218 em 31 de dezembro de 2010). 

 
 
14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos 
 

14.1. Composição dos saldos contábeis 
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.2. Detalhamento das provisões: 
 

(I) CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Aplicação da alíquota 
de 8% - isonomia às pessoas jurídicas não financeiras e 
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 10/96. Este processo 
tem natureza de risco de perda provável.  

 
(I.i.)  CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Majoração da 

alíquota de 9% para 15% para as Instituições Financeiras, 
Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades Abertas de 
Previdência Privada, promovida pela Lei nº 11.727/08. Este 
processo tem natureza de risco de perda possível; 

 
(II) COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: 1) a 

declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e a 
União Federal, em relação à exigência da COFINS, tendo em vista a 
impossibilidade da Lei nº 9.718/98 revogar a isenção que lhe foi 
conferida pelo art. 11, parágrafo único, da Lei Complementar nº 70/91; 
(2) a declaração do seu direito de não recolher a COFINS, pois os 
valores percebidos pelas Seguradoras (Prêmios pagos pelos aderentes 
dos contratos de seguro, venda dos “Salvados”) não decorrem da 
“venda de mercadorias” ou da “prestação de serviços”, não se 
enquadrando no conceito de “faturamento”, para estes processos os 
advogados patrocinadores classificam o risco de perda provável; 

 
(III) IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica: Dedutibilidade da Contribuição 

Social em sua base de cálculo. Este processo tem natureza de risco de 
perda provável; 

 
(IV) PIS - Contribuição para o Programa de Integração Social: 

Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 17/97. Este processo 
tem natureza de risco de perda possível; 

 
(V) Cíveis (Sinistros): Os sinistros judiciais são registrados nas rubricas 

“Sinistros a Liquidar”. Em 30 de junho de 2011 tivemos registrado nestas 
rubricas R$ 26.317 relativos às provisões cíveis do convênio DPVAT e em 
31 de dezembro de 2010 R$ 30.476. 
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.2. Detalhamento das provisões--Continuação 
 

Considerando o disposto na Resolução nº 162/06 e a Nota Técnica Atuarial de 
Provisões vigentes, a Companhia alocou a redução de ajuste atuarial de 
Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados (IBNER), com base na 
proporção dos sinistros retidos diretos da operação, a parcela referente aos 
processos judiciais, complementarmente à Provisão de Sinistros a Liquidar 
Judicial no montante de R$ (430) em 30 de junho de 2011 e R$ (531) em 31 de 
dezembro de 2010; e  
 
(VI) Outras Provisões Cíveis: Em consonância com a Circular SUSEP nº 424, 

de 20 de abril de 2011, e pela CPC nº 25, a determinação do montante da 
contingência denominado “Outras Provisões Cíveis” considera os fatores 
probabilísticos, por expectativa de perda, oriundos do histórico de 
experiência de pagamentos dos casos encerrados. 

 
14.3.  Natureza das provisões: 

 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências passivas 
são efetuados de acordo com os critérios definidos pela CPC nº 25, em 
consonância com a Circular SUSEP nº 424, de 20 de abril de 2011. 
 
A Companhia mantém provisões para as seguintes rubricas: 

 
• Provisões Fiscais - Na razão de 100%, com exceção da COFINS, que no 

exercício de 2010 teve parte da provisão revertida, com perda remota, 
referente ao alargamento da base de cálculo, revogada pela Lei nº 11.941, 
de 27 de maio de 2009. 

 
• Provisões Trabalhistas - A Companhia reconhece as provisões com base na 

avaliação da estimativa de perda dos advogados patrocinadores das causas 
e pela NPC nº 22, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – 
IBRACON. Em março de 2010 foi efetuada a reversão da provisão das ações 
com perda possível, no montante de R$ 1.454; 

 
• Provisões Cíveis Sinistros - No montante da causa limitado à Importância 

Segurada; e 
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.3.  Natureza das provisões--Continuação 
 

• Outras Provisões Cíveis – A Companhia reconhece as provisões com base 
na avaliação da estimativa de perda dos advogados patrocinadores das 
causas e pela NPC nº 22, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
– IBRACON, aprovada pela Deliberação CVM nº 489, de 03 de outubro de 
2005, de acordo com item 11b. Em março de 2010 foi efetuada a reversão 
da provisão das ações com perda possível, no montante de R$ 1.203. 

 

14.4.  Detalhamento dos processos provisionados por natureza de risco de 
perda    

 

Valor Valor Valor Valor 
estimado contabilizado estimado contabilizado

Prováveis 285.012 285.012 260.948 260.948
Possíveis 23.594 23.594 19.350 19.350
Remotas - - - -
Total 308.606 308.606 280.298 280.298

Quantidade de ações: 06 em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010

Trabalhistas

Valor Valor Valor Valor 
estimado contabilizado estimado contabilizado

Prováveis                 704                  704 763 763
Possíveis               4.096                    -   3.452 -
Remotas               3.111                    -   2.288 -
Total 7.911 704 6.503 763

Quantidade de ações: 93 em 30 de junho de 2011 e 90 em 31 de dezembro de 2010

Valor Valor Valor Valor 
estimado contabilizado Quantidade estimado contabilizado Quantidade

Prováveis 83.095 46.996 5.104 84.200 48.752 5.380
Possíveis (*) 31.284 27.170 1.289 30.619 22.848 1.089
Remotas 7.132                    -                  -   7.407 4.932 239
Total 121.511 74.166 6.393 122.226 76.532 6.708

(*) O IBNER corresponde à parcela do ajuste da Provisão de Sinistros a Liquidar dos sinistros judiciais (Vide notas 3.17.8 e 14.2.).

Outras 
Cíveis

Valor Valor Valor Valor 
estimado contabilizado Quantidade estimado contabilizado Quantidade

Prováveis 2.250 1.943 253 2.210 1.943 248
Possíveis 654                    -                  -   609 - -
Remotas 115                    -                  -   115 - -
Total 3.019 1.943 253 2.934 1.943 248

30-junho-2011 31-dezembro-2010

30-junho-2011 31-dezembro-2010

30-junho-2011
Cíveis Sinistros

31-dezembro-2010

Tributária
30-junho-2011 31-dezembro-2010
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.4.  Detalhamento dos processos provisionados por natureza de risco de 
perda--Continuação 

 
A avaliação das chances das ações ajuizadas pela Companhia é realizada 
exclusivamente pelos advogados das causas, que utilizam o exame da 
jurisprudência (judicial ou administrativa) para fins de classificação. 

 
14.5.  Movimentação das provisões para ações judiciais relevantes: 

  
a) Provisões cíveis 

 
30-junho-2011 31-dezembro-2010

1) Saldo do Início do Período               1.943                     3.168 
2) Total Pago no Período                    -                          829 
3) Total provisionado até o fechamento do execício anterior para as ações pagas no período                    -                          597 
4) Quantidade de ações pagas no período                    -                            -   
5) Novas constituições no período                    -                       1.077 
6) Quantidade de ações referentes a novas constituições no período                    -                            -   
7) Novas constituições referentes a citações do exercício base do questionário trimestral                    -                          582 
8) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 1                    -                          389 
9) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 2                    -                            94 
10) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 3                    -                            12 
11) Baixa da provisão por êxito                    -                       1.206 
12) Baixa da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades                    -                          267 
13) Alteração da provisão por Atualização Monetária e Juros                    -                            -   
14)Saldo Final do Período               1.943                     1.943 

 
 

• Considerando-se o prognóstico de perda, determinados com base em 
critérios probabilísticos. 

 
b) Provisões trabalhistas 

 
30-junho-2011 31-dezembro-2010

1) Saldo do Início do Período                  763                     1.883 
2) Total Pago no Período                    -                            -   
3) Total provisionado até o fechamento do execício anterior para as ações pagas no período                    -                            -   
4) Quantidade de ações pagas no período                    -                            -   
5) Novas constituições no período                    -                          465 
6) Quantidade de ações referentes a novas constituições no período                    -                            -   
7) Novas constituições referentes a citações do exercício base do questionário trimestral                    -                            -   
8) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 1                    -                          465 
9) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 2                    -                            -   
10) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 3                    -                            -   
11) Baixa da provisão por êxito                   59                        131 
12) Baixa da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades                    -                       1.454 
13) Alteração da provisão por Atualização Monetária e Juros                    -                            -   
14)Saldo Final do Período                  704                        763 
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.5.  Movimentação das provisões para ações judiciais relevantes--Continuação 
 

b) Provisões trabalhistas--Continuação 
 

• Classificação conforme expectativa de perda, tendo como base a 
jurisprudência existentes, sendo adotado o critério probabilístico para 
provisão das ações: Provável - 100,00% Possível - 0,00% Remota - 
0,00%. 

 
c)  Provisões de sinistros 

 
30-junho-2011 31-dezembro-2010

1) Saldo do Início do Período             46.021                   39.944 
2) Total Pago no Período               9.421                     9.744 
3) Total provisionado até o fechamento do execício anterior para as ações pagas no período             15.103                   13.807 
4) Quantidade de ações pagas no período                  821                           2 
5) Novas constituições no período             13.461                   24.085 
6) Quantidade de ações referentes a novas constituições no período                  781                           1 
7) Novas constituições referentes a citações do exercício base do questionário trimestral               9.560                   17.077 
8) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 1               1.599                     1.776 
9) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 2                  358                        541 
10) Novas constituições referentes a citações do exercício Nº 3               1.944                     4.691 
11) Baixa da provisão por êxito               1.547                     7.097 
12) Baixa da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades               1.123                     1.167 
13) Alteração da provisão por Atualização Monetária e Juros                    -                            -   
14)Saldo Final do Período             47.391                   46.021 

 
 

• Considerando-se o prognóstico de perda, determinados com base em 
critérios probabilísticos O critério de contabilização é o valor reclamado 
limitado ao valor máximo de responsabilidade. 
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.5.  Movimentação das provisões para ações judiciais relevantes--Continuação 
 

d)  Provisão de tributos em discussão judicial e administrativa 
 

Tributo Ano Ação  Valor Ação 
 Valor 

Provisionado 
Valor Depósito 

Judicial Probabilidade
PIS de 12/97 a 01/99                5.284 5.284                 5.284                     Possível

CSLL de 02/97 a 12/98
             10.256 10.256               10.256                   Provável

CSLL de 01/96 a 06/96
                  305 305                    305                        Provável

CSLL de 12/08 até a presente data              18.310 18.310               18.056                   Possível

IRPJ de 05/97 até a presente data
             33.666 33.666               33.655                   Provável

COFINS de 06/99 até a presente data
           240.785 240.785             239.157                 Provável

COFINS de 06/99 até a presente data
                     -   -                     47.664                   Remota

Tributo Ano Ação  Valor Ação 
 Valor 

Provisionado 
Valor Depósito 

Judicial Probabilidade
PIS de 12/97 a 01/99                4.924                   4.924                       4.924 Possível

CSLL de 02/97 a 12/98
               9.877                   9.877                       9.877 

Provável

CSLL de 01/96 a 06/96
                  290                      290                          290 

Provável
CSLL de 12/08 até a presente data              14.425                 14.425                     14.425 Possível

IRPJ de 05/97 até a presente data
             31.357                 31.357 30.800                   

Provável

COFINS de 06/99 até a presente data
           219.425               219.425 217.223                 

Provável

COFINS de 06/99 até a presente data
                     -   -                     45.908                   

Remota

30-junho-2011

31-dezembro-2010

 
 

14.6.  Outros processos judiciais tributários: 
 

PIS – A Companhia impetrou medida judicial requerendo liminar para 
suspender a exigibilidade da contribuição ao PIS nos termos da Lei nº 9.718/98, 
assegurando o retorno aos critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 7/70 
e sucessivamente que fosse deferida liminar para autorizar o recolhimento com 
base de cálculo no faturamento, ao invés da totalidade das receitas (receita 
bruta). Os advogados que patrocinam a causa, reputam como possível a 
expectativa de perda. 
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14. Depósitos judiciais, provisões e outros débitos--Continuação 
 

14.7. Processos administrativos 
 

CSLL - A Companhia tem como procedimento não adicionar à base de cálculo 
da CSLL a despesa relacionada ao tributo (COFINS) discutido judicialmente. 
Para os períodos-base de 2003 a 2008 foram lavrados autos de infração no 
montante original de R$ 24.064 (incluso principal, multa e juros). Os advogados 
que patrocinam a causa, reputam como possível a expectativa de perda. 

 
 
15. Depósitos de terceiros 
 

As contas registradas em Depósitos de Terceiros são compostas por valores 
recebidos efetivamente, ainda não baixados das contas de Prêmios a Receber, 
configurando uma conta transitória onde são registradas as operações de cobrança 
de prêmios da Companhia. 
 
Em 30 de junho de 2011 adotamos o critério para a provisão por baixas maior que 60 
dias e em 31 de dezembro de 2010 o critério é maior de 180 dias. 
 
Conforme Circular SUSEP nº 424, de 20 de abril de 2011, os depósitos de terceiros 
estão assim distribuídos: 

 
Depósitos de terceiros 30-junho-2011 31-dezembro-2010
De 1 a 30 dias 139                  7.454                       
De 31 a 60 dias 435                  5.606                       
De 61 a 120 dias -                   2.649                       
De 121 a 180 dias -                   467                          

Total 574                  16.176                     
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16. Provisão técnica e custos de aquisição diferidos 
 

a)  Detalhamento das principais provisões técnicas e custo de aquisição diferidos por 
ramo  

 
30-junho-2011 31-dezembro-2010

Provisão de prêmios não ganhos 822.424              812.226                
Automóvel 572.733              640.157                
Responsabilidade civil facultativa 165.693              162.163                
Assistência e outras coberturas - Auto 74.297               -                       
Demais ramos 9.701                 9.906                   

Sinistros a liquidar 276.778              270.384                
Administrativas 203.043              194.383                
Automóvel 153.551              151.960                
Responsabilidade civil facultativa 34.396               34.290                  
DPVAT 4.559                 6.195                   
Acidentes pessoais passageiros 1.005                 1.000                   
Assistência e outras coberturas - Auto 8.581                 -                       
Demais ramos 951                    938                      

Judicial 73.735               76.001                  
Automóvel 11.818               11.548                  
Responsabilidade civil facultativa 34.874               33.236                  
DPVAT 26.317               30.476                  
Demais ramos 726                    741                      

Provisão de IBNR 48.024               38.387                  
Automóvel 13.212               12.242                  
Responsabilidade civil facultativa 22.167               23.550                  
DPVAT 11.881               2.346                   
Assistência e outras coberturas - Auto 588                    -                       
Demais ramos 176                    249                      

Custo de aquisição diferidos 110.911              108.037                
Automóvel 77.174               85.362                  
Responsabilidade civil facultativa 22.288               21.388                  
Assistência e outras coberturas - Auto 10.168               -                       
Demais ramos 1.281                 1.287                    
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16. Provisão técnica e custos de aquisição diferidos--Continuação 
 
b)  Movimentações das provisões técnicas 

 

Saldo inicial Constituição Reversões Saldo final
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + PRVNE) 812.226         33.891           (23.693)     822.424     
Sinistros avisados (PSL + IBNER PSL) 270.384         16.143           (9.749)      276.778     
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - IBNR (IBNR+IBNERIBNR) 38.387           12.345           (2.708)      48.024       
Outras Provisões (PCP +PCP-RVNE+Outras) 5.036             2.339             (1.615)      5.760        
Total 1.126.033       64.718           (37.765)     1.152.986  

Custo de aquisição diferidos 108.037         5.057             (2.183)      110.911     

Saldo inicial Constituição Reversões Saldo final
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG + PRVNE) 710.129         126.843         (24.746)     812.226     
Sinistros avisados (PSL + IBNER PSL) 223.871         66.704           (20.191)     270.384     
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - IBNR (IBNR+IBNERIBNR) 22.327           18.052           (1.992)      38.387       
Outras Provisões (PCP +PCP-RVNE+Outras) 4.629             1.024             (617)         5.036        
Total 960.956         212.623         (47.546)     1.126.033  

Custo de aquisição diferidos 85.349           23.629           (941)         108.037     

30-junho-2011

31-dezembro-2010

 
 

c)  Movimentação de sinistros 
 

30-junho-2011 30-junho-2010
Sinistros avisados            338.041            338.319 
Alteração de estimativas             (65.755)             (59.459)
Sinistros pagos            547.269            482.041 
Sinistros baixados           (274.310)           (243.071)

545.245           517.830           

 
d)  Desenvolvimento de sinistros 

 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de 
seguro inerente, comparando os sinistros pagos com as suas respectivas 
provisões. Partindo do ano em que o sinistro foi ocorrido, a parte superior do 
quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A provisão varia à 
medida que as informações mais precisas a respeito da freqüência e severidade 
dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos 
montantes com os saldos contábeis. 
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16. Provisão técnica e custos de aquisição diferidos--Continuação 
 
d)  Desenvolvimento de sinistros--Continuação 

 
Sinistros brutos/líquido de resseguro 
Em milhares de reais

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
·         No período de ocorrência             486.480             567.216             647.284             764.123             1.023.584             545.925             4.034.612 
·         Um período após a ocorrência             491.172             579.096             670.070             804.012             1.035.399                       -               3.579.749 
·         Dois períodos após a ocorrência             491.992             579.646             671.538             803.158                          -                         -               2.546.333 
·         Três períodos após a ocorrência             492.326             579.537             670.693                       -                            -                         -               1.742.556 
·         Quatro períodos após a ocorrência             492.002             578.728                       -                         -                            -                         -               1.070.730 
·         Cinco períodos após a ocorrência             491.641                       -                         -                         -                            -                         -                  491.641 

Estimativa dos sinistros na data base (2011)             491.641             578.728             670.693             803.158             1.035.399             545.925             4.125.544 
Pagamentos de sinistros efetuados             487.327             572.483             661.582             790.756             1.008.187             333.657             3.853.993 

Sinistros Pendentes/IBNR                 4.314                 6.244                 9.111               12.402                  27.212             212.269                271.551 

Montante estimado para os sinistros

 
 

e)  Custo de aquisição diferido 
 

Os custos diretos e indiretos incorridos durante o período financeiro decorrentes 
da subscrição ou renovação de contratos de seguro são diferidos na medida em 
que esses custos sejam recuperáveis a partir de prêmios futuros.  
 
Todos os demais custos de aquisição são reconhecidos como despesa, quando 
incorridos. 
 
Após o reconhecimento inicial, o custo de aquisição diferido para seguros de auto, 
é amortizado ao longo do prazo de vigência estimado para os contratos, como um 
percentual constante da expectativa de prêmios. O custo de aquisição diferido 
para produtos de seguros gerais são amortizados ao longo do período em que os 
respectivos prêmios ganhos são reconhecidos.  

 
 
17. Patrimônio líquido 
 

17.1. Capital social 
 

O capital da Companhia constitui-se de 31.821.068 ações ordinárias 
nominativas e 31.821.068 ações preferenciais nominativas sem direito a voto, 
sem valor nominal, totalmente integralizada. 
 
O capital social autorizado é de R$ 172.431 em 31 de junho de 2011 (R$ 
172.431 em 2010).  
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17. Patrimônio líquido--Continuação 
 

17.2.  Aumento de capital em aprovação 
 

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração em Assembléia Geral 
Extraordinária em 31 de março de 2011, foi aprovado o aumento de capital 
através de capitalização de Reservas de Lucros. 

 
17.3. Dividendos e remunerações aos acionistas 
 

Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro 
líquido ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e 
regulamentado pelo CPC. A parcela dos dividendos que excede o mínimo 
obrigatório só é deduzida do patrimônio líquido quando efetivamente paga ou 
quando sua distribuição é aprovada pelos acionistas, o que ocorrer primeiro. 

 
17.4. Reserva de capital 

 
Corresponde à Reserva de Doações e Subvenções de Investimentos 
decorrentes de Incentivos Fiscais recebidos anteriormente. 

 
17.5. Reservas de lucros 

 
17.5.1. Reserva legal 

 
Constituída pelo lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados, antes de 
qualquer outra destinação, na constituição da Reserva Legal, que não 
excederá 20% do capital social. 

 
17.5.2. Reserva de retenção de lucros 

 
Constituída de parcela do lucro líquido do exercício, por proposta dos 
órgãos da Administração e aprovação da Assembléia Geral, para 
atender a orçamento de capital aprovado previamente, também pela 
Assembléia Geral. 
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17. Patrimônio líquido--Continuação 
 

17.6. Ajuste com títulos e valores mobiliários 
 

Conforme Circular SUSEP nº 424, de 20 de abril de 2011, os Títulos e Valores 
Mobiliários classificados pela Administração da Brasilveículos como disponíveis 
para venda, deverão ser ajustados ao valor de mercado, computando-se a 
valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta destacada 
no Patrimônio Líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários. Em 30 de junho 
2011, os Títulos e Valores Mobiliários somavam R$ (488) e em 30 de junho de 
2010 R$ 245. 

 
 
18. Gestão de capital 
 

O principal objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é otimizar o retorno 
sobre capital para os acionistas, mantendo níveis de capital suficientes para atender 
os requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

  



 
 

 
 
 
BrasilVeículos Companhia de Seguros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2011 
(Em milhares de reais) 
 
 

64 

18. Gestão de capital--Continuação 
 

a)  Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência 
 

ANO QUANT.MESES REAIS ANO QUANT.MESES REAIS
2010 6 794.345        2008 6 321.595               
2011 6 786.542        2009 12 743.254               

2010 12 1.019.628            
2011 6 534.899               

TOTAL 12 1.580.887      TOTAL 36 2.619.376            
Doze meses 1.580.887      Média dos Três Anos 873.125               
Base para a  Margem 0,20 316.177        Base para  a Margem 0,33 288.131               

DESCRICAO VALOR

(+)Patrimônio líquido 434.487                     
(-)Despesas antec ipadas não relacionadas a resseguros 84.725                       
(-)Ativo diferido 1.349                         
(-)Ativo intangível 8.304                         
(-)Obras de arte 1                               
(=) Patrimônio líquido a justado 340.108                     
(A)20% do prêmio retido (média dos últimos 12 meses) 316.177                     
(B)33% Do sinsitro retido (média dos últimos 36 meses) 288.131                     
Margem de solvência (maior de  A e B) 316.177                     
Suficiência 23.931                       

ANO QUANT.MESES REAIS ANO QUANT.MESES REAIS
2010 12 1.574.315      2008 12 625.406               

2009 12 743.254               
2010 12 1.019.628            

TOTAL 12 1.574.315      TOTAL 36 2.388.288            
Doze meses 1.574.315      Média dos Três Anos 796.096               
Base para a  Margem 0,20 314.863        Base para  a Margem 0,33 262.712               

DESCRICAO VALOR

(+)Patrimônio líquido 406.162                     
(-)Despesas antec ipadas não relacionadas a resseguros 74.092                       
(-)Ativo diferido 2.050                         
(=) Patrimônio líquido a justado 330.020                     
(A)20% do prêmio retido (média dos últimos 12 meses) 314.863                     
(B)33% Do sinsitro retido (média dos últimos 36 meses) 262.712                     
Margem de solvência (maior de  A e B) 314.863                     
Suficiência 15.157                       

PRÊMIO RETIDO SINISTRO RETIDO

Margem de Solvência - 31-dezembro-2010

Margem de Solvência  - 30-junho-2011

PRÊMIO RETIDO SINISTRO RETIDO
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18. Gestão de capital--Continuação 
 

b)  Capital mínimo requerido 
 

30-junho-2011 31-dezembro-2010
Patrimônio líquido ajustado          340.108                  330.020 
Margem de solvência          316.177                  314.863 
Suficiência            23.931                   15.157 
Índice da margem            1,0757                   1,0481 
(a) Capital base            15.000                   15.000 
     Capital adicional de risco de subscrição          342.187                  341.915 
     Capital adicional de risco de crédito            26.084                          -   
(b) Capital adicional          355.946                  341.915 
Capital mínimo requerido (a) + (B)          370.946                  356.915 
Suficiência/Insuficiência           (30.838)                  (26.895)
Índice capital mínimo requerido            0,9169                   0,9246 

 
 
O Patrimônio Líquido Ajustado resulta do Patrimônio Líquido Contábil após 
adições e deduções previstas pela Resolução CNSP nº 222, de 06 de dezembro 
de 2010. 
 
O Capital Mínimo Requerido, regulamentado pela Resolução CNSP nº 227, de 06 
de dezembro de 2010 é o montante equivalente à soma do Capital Base com o 
Capital Adicional que a seguradora mantém, a qualquer tempo, para poder operar. 
 
O Capital Base é a parcela do capital fixada em função da região de operação, 
sendo o montante determinado pela Resolução CNSP nº 227, de 06 de dezembro 
de 2010. 
 
O Capital Adicional, conforme disposto em regulação específica, é o montante 
variável de capital que a seguradora mantém para poder se proteger dos riscos 
inerentes a sua operação, sendo classificados, conforme disposto na Resolução 
CNSP nº 227, de 06 de dezembro de 2010, em cinco grupos de riscos: Risco 
Legal, Risco Operacional, Risco de Mercado, Risco de Crédito e Risco de 
Subscrição. 
 
O Capital Adicional de Risco de Crédito, regulamentado pela Resolução CNSP nº 
228, de 06 de dezembro de 2010, está relacionado à possibilidade de perdas 
associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, das suas 
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, e/ou da desvalorização 
dos recebíveis decorrente da redução na classificação de risco do tomador ou 
contraparte. 
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18. Gestão de capital--Continuação 
 

b)  Capital mínimo requerido--Continuação 
 

O Capital Adicional de Risco de Subscrição, regulamentado pela Resolução CNSP 
nº 158, de 26 de dezembro de 2006, alterada pela Circular SUSEP nº 411, de 23 
de dezembro de 2010, está relacionado à possibilidade de perdas decorrentes da 
inadequação da precificação, da especificação deficiente das condições de 
aceitação de determinados riscos, seu exame, aprovação e seus reflexos na 
estimativa das provisões técnicas, podendo ser analisado pelas seguintes ópticas: 
 
I)   Risco associado à probabilidade de erro no preço do produto comercializado; e 
II)  Risco associado ao cálculo das provisões técnicas. 
 
A Brasilveículos implementou o Modelo Interno, desenvolvido para avaliar e 
melhor dimensionar o capital em função dos riscos. O Modelo Interno adotado é 
atuarialmente desenvolvido e atende às exigências das regulamentações em vigor. 
 
A Companhia apura o Capital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as 
regulamentações emitidas pelo CNSP e pela SUSEP utilizando as tabelas de 
fatores suavizadas em função de possuir modelo interno para o risco de 
subscrição. 
 
A reformulação da metodologia para determinação do Patrimônio Líquido 
Ajustado, a regulamentação de metodologia padrão para mensuração do Capital 
Adicional de Risco de Crédito e a excelente performance de vendas da 
Brasilveículos, acima das previsões, aumentaram imediatamente a necessidade 
de Patrimônio Líquido da Companhia. Contudo, o resultado desse esforço de 
vendas é diferido para fins de apuração do Prêmio Ganho, não refletindo 
diretamente no resultado e, por conseguinte, no Patrimônio Líquido Ajustado da 
Companhia apurado no mesmo período. Portanto, a suficiência / insuficiência 
apresentada tem como origem o lapso temporal entre os efeitos do aumento do 
volume de emissões de apólices e o reconhecimento nos resultados e no 
patrimônio da Companhia, assim como as instituições de novas metodologias para 
determinação do Capital Mínimo Requerido e para apuração do Patrimônio Líquido 
Ajustado. 
 
Adicionalmente, em 29 de abril de 2011, a Companhia elaborou um Plano 
Corretivo de Solvência junto a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
Esse plano prevê a regularização dessa situação até o final do 2º semestre de 
2011. 
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19. Detalhamento de contas da demonstração de resultado 
 

30-junho-2011 30-junho-2010
Sinistro Retido           (534.899)           (490.215)
Sinistros Diretos           (425.490)           (532.753)
Sinistros de Consórcios e Fundos             (19.905)             (18.501)
Salvados e Ressarcimentos             (68.821)              59.819 
Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos mas não 
Avisados

            (20.683)                1.220 

Custo de aquisição           (100.172)             (82.539)
Comissões           (103.046)             (94.113)
Variação de Despesas de Comercialização Diferidas                2.874              11.574 
Despesas Administrativas             (83.126)             (87.958)
Pessoal Próprio             (28.467)             (27.074)
Serviços de Terceiros             (27.372)             (24.106)
Localização e Funcionamento             (15.495)             (14.023)
Publicidade e Propaganda               (8.330)             (18.945)
Publicações                    (33)                  (578)
Donativos e Contribuições                  (348)                  (473)
Convênio DPVAT               (1.676)               (1.580)
Outras               (1.405)               (1.179)
Despesas com Tributos             (16.737)             (17.130)
COFINS             (12.999)             (13.867)
PIS               (2.164)               (2.253)
IPTU                    (80)                    (47)
Taxa de Fiscalização               (1.409)                  (918)
Outros                    (85)                    (45)
Outras Receitas e Despesas Operacionais             (90.761)             (82.416)
Outras Receitas Operacionais                1.220                4.630 
Outras                1.220                4.630 
Outras Despesas Operacionais             (91.981)             (87.046)
Operações de Seguro             (85.909)             (73.023)
Outras               (6.072)             (14.023)
Resultados Financeiros              47.084              36.252 
Receitas Financeiras              55.666              42.725 
Títulos de Renda Fixa – Privados              19.188              11.100 
Títulos de Renda Fixa – Públicos              23.263              22.686 
Títulos de Renda Variável                       7                      -   
Operações de Seguros              11.521                8.802 
Outras                1.687                   137 
Despesas Financeiras               (8.582)               (6.473)
Administração de Carteira               (3.464)               (3.331)
Despesas Financeiras com Operação de Seguros               (4.276)               (1.391)
Juros e Multas                    (10)                      -   
Outras                  (832)               (1.751)
Resultado Patrimonial                     17                     18 
Receita com Imóveis de Renda                   120                   120 
Despesas Patrimoniais                  (103)                  (102)
Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes                       7                    (31)
Resultado na Alienação de Bens do Ativo Permanente                       7                    (31)  
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20. Ramos de atuação 
 

Ramo Prêmio Ganho Índice de 
sinistralidade

Índice de 
comissionamento

Prêmio Ganho Índice de 
sinistralidade

Índice de 
comissionamento

Automóvel              565.595 0,71 0,13 549.484 0,69 0,12
Responsabilidade civil facultativa              147.749 0,61 0,13 122.687 0,67 0,12
Acidentes pessoais passageiros                  9.110 0,06 0,13 9.687 0,11 0,12
Assistência e outras coberturas - Auto                22.970 0,74 0,14 29.675 0,87 0,01
Demais ramos                30.056 0,87 0,01 1                      -   0,16
Total 775.479 0,69 0,13 711.534 0,69 0,12

30-junho-2011 30-junho-2010

 
 
 
21. Taxas de carregamento dos principais produtos comercializados 
 

A Companhia adota os seguintes intervalos a título de carregamento: 
 
• Despesas de Administração: 10% a 20%; 
• Despesas de Comercialização: 20% a 40%; 
• Margem de Lucro Esperada: 0% a 10%.  

 
 
22. Previdência complementar 

 
A Seguradora proporciona e administra plano de previdência complementar aos seus 
colaboradores, cujos benefícios compreendem pensão e complemento de 
aposentadoria. O regime do plano é de contribuição definida, sendo que as 
contribuições efetuadas durante o período totalizaram R$ 283 em 30 de junho de 
2011 (2010 – R$ 259). 

 
 
23. Transações e saldos com partes relacionadas 
 

a)  A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia, o Banco do 
Brasil S.A. e suas controladas, seus administradores, conselheiros e demais 
membros do pessoal-chave da administração e seus familiares, conforme 
definições contidas no Pronunciamento Técnico, CPC 05.  

 
b)  Com o Banco do Brasil e empresas a ele ligadas, a Companhia mantém 

operações que geram receitas e despesas. 
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23. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação 
 
Referem-se às operações com empresas ligadas, as quais foram realizadas em 
condições compatíveis com as de mercado, correspondendo, basicamente, 
administração da carteira de investimentos e remuneração dos Administradores.   
 
c)  Remuneração do pessoal chave - da administração: É contabilizada na rubrica 

“Despesas Administrativas” a remuneração paga aos Administradores, no 
montante de R$ 2.354 em 30 de junho de 2011 (R$ 1.969 em 2010), que 
compreende benefícios de curto prazo. Não é concedido qualquer tipo de benefício 
pós-emprego e não tem como política pagar a empregados e administradores 
remuneração baseada em ações 

 
d)  Conforme legislação em vigor, sociedades seguradoras, entidade de previdência e 

sociedades de capitalização não podem conceder empréstimos ou adiantamentos 
para: 

 

i) Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e 
semelhantes, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; 

ii) Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; e 

iii) Pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% da própria 
Seguradora, quaisquer diretores ou administradores da própria Seguradora, bem 
como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau. 

Dessa forma, não são efetuados pela Seguradora empréstimos ou adiantamentos a 
qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e seus 
familiares. 
 
e)  Participação acionária - Os membros do Conselho de Administração possuem 

individualmente participação acionária minoritária na Seguradora em 30 de junho 
de 2011. 
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23. Transações e saldos com partes relacionadas--Continuação 
 

30-junho-2011 30-junho-2010
Ativo Passivo Ativo Passivo Resultado Resultado

Administradores -          434         -          889         (2.354)              (1.969)              
Companhia de Seguros Aliança do Brasil 40           55           17           51           (373)                 (343)                 
Brasilcap Capitalização S.A. -          -          11           -          -                   -                   
BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A. 3.314      77.792    -          78.188    (105.581)          (94.576)            
BBDTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários -          599         -          628         (3.464)              (3.331)              
Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 32           -          -          -          (374)                 (310)                 
Brasilsaúde Companhia de Seguros -          -          -          -          -                   (2.838)              
BBTur Viagens e Turismo S.A. 51           -          87           -          (1.017)              (631)                 
BB Previdência Privada - Fundo de Pensão do Banco do Brasil 195         -          177         -          18                    22                    
BB Administradora de Cartões de Crédito -          -          -          -          (3.544)              (3.708)              
Saepar Serviços e Participações S/A -          -          -          -          -                   (73.023)            
Sul América Companhia Nacional de Seguros -          -          -          -          -                   (30.910)            

3.632      78.880    292         79.756    (116.689)          (211.617)          

30-junho-2011 31-dezembro-2010

 
24. Cobertura das provisões técnicas: 

 
Para garantia das Provisões Técnicas, a Companhia vinculou os seguintes ativos: 

        
30-junho-2011 31-dezembro-2010

Provisões Técnicas        (1.152.986)                (1.126.033)
Direitos Creditórios             492.806                     510.851 
Depósitos Especiais no IRB                      97                              96 
Provisões Técnicas para garantia           (660.083)                   (615.086)
Títulos de Renda Fixa – Privados             399.546                     324.609 
Títulos de Renda Fixa – Públicos             363.867                     399.215 
Imóveis                 1.718                         1.709 
Total de Ativos vinculados             765.131                     725.533 

 
 
 
25. Adoção inicial das normas contábeis previstas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologadas pela SUSEP 
 

Em todo o semestre/ exercício anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2009, as demonstrações financeiras foram apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas complementares da 
Superintendência de Seguros Privados e pronunciamentos técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 2008 e disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, Lei nº 11.638/07 e Lei nº 
11.941/09). 
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25. Adoção inicial das normas contábeis previstas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologadas pela SUSEP--
Continuação 

 
As demonstrações financeiras para o semestre findo em 30 de junho de 2011 são as 
primeiras apresentadas considerando a aplicação integral dos CPC’s homologados 
pela SUSEP. 
 
A Seguradora preparou suas demonstrações financeiras cumprindo as normas 
previstas na Circular SUSEP nº 424/11 os períodos iniciados em, ou após 1º de 
janeiro de 2011, bem como preparou o seu balanço de abertura com data de 
transição de 1º de janeiro de 2010. Esta nota explica os impactos, as exceções 
obrigatórias e certas isenções opcionais de aplicação retrospectiva, conforme 
estabelecido na Circular mencionada e nos pronunciamentos, Interpretações e 
Orientações Técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicável. 
 
O CPC 37 exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas nos 
padrões e interpretações do CPC e IASB em vigor na data de encerramento de sua 
primeira demonstração financeira e que essas políticas sejam aplicadas na data de 
transição e durante todos os períodos apresentados nas primeiras demonstrações em 
CPC (aplicação de todas as normas). A Seguradora adotou todos os 
Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no 
que não contrariem os requerimentos do órgão regulador, consequentemente, as 
demonstrações financeiras estão de acordo com as exigências da Autarquia. 
 
a) Normativos vigentes e que não produziram efeitos na Companhia 

 
Imobilizado 

 
(i)  a Administração efetua frequentemente uma revisão dos valores recuperáveis 

e das estimativas de vida útil dos bens do ativo imobilizado;  
(ii) a Seguradora possui controles eficazes sobre os bens do ativo imobilizado 

que possibilitam a identificação de perdas e mudanças de estimativa de vida 
útil dos bens; e 

(iii)  as análises internas sobre o valor justo dos ativos e os valores em uso das 
demais classes de ativos não indicaram divergências relevantes. 
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25. Adoção inicial das normas contábeis previstas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologadas pela SUSEP--
Continuação 

 
a) Normativos vigentes e que não produziram efeitos na Companhia--Continuação 

 
Imobilizado--Continuação 

 
Valor recuperável dos ativos: as análises internas sobre o valor justo dos ativos e 
os valores em uso das demais classes de ativos não indicaram divergências 
relevantes; 

 
Dividendos 

 
De acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes e a IT 01 - Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, 
os dividendos devem ser registrados no passivo quando efetivamente ocorrerem 
às devidas autorizações e/ou quando o Estatuto Social determinar essa 
bonificação. Conforme mencionado na nota 18 (b), em virtude do plano de 
solvência que a Companhia encontra-se, os dividendos não foram registrados no 
passivo. 

 
b) Isenções previstas na Circular SUSEP n º 424/11 

 
a) Demonstrações financeiras consolidadas para 30 de junho de 2011.  
b) Avaliar os investimentos ao método do custo; 
c) A Seguradora não avaliou o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo 

atribuído; e 
d) A Seguradora adotou os requerimentos do CPC 11 - “Contratos de Seguros”, 

que permite a manutenção de certas práticas contábeis utilizadas 
anteriormente, após o cumprimento de certos requerimentos mínimos, tais 
como classificação de contratos e teste de adequação dos passivos (“Liability 
Adequacy Test”), obrigatórios para os contratos que atendem a definição de 
“contrato de seguro” tal como definido naquele pronunciamento. A 
Administração aplicou as disposições transitórias do CPC 11 para limitar aos 
últimos cinco anos as divulgações de informações sobre o desenvolvimento de 
sinistros. 
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25. Adoção inicial das normas contábeis previstas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologadas pela SUSEP--
Continuação 

 
c) Adoção antecipada: 

 
A adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a adoção de 
alternativas neles previstas está condicionada à aprovação prévia da SUSEP, por 
meio de ato normativo. Na data de emissão das demonstrações financeiras, a 
Seguradora decidiu não adotar de maneira antecipada as seguintes normas e 
interpretações que foram emitidas pelo IASB, mas que não entraram em vigor em 
30 de junho de 2011. É importante destacar que estas normas e interpretações 
não foram emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não se encontram 
aprovadas pela SUSEP: 
 
• IAS 12 (Revisada) "Imposto de renda": em vigor para períodos que comecem 

em 01 de janeiro de 2012, alterou o conceito de recuperabilidade do imobilizado 
para investimento no Imposto Diferido. A alteração inclui a presunção de que a 
recuperação do valor de livro do imobilizado para investimento é realizada 
através de venda. Consequentemente, a CIN 21 "Imposto de Renda – 
Recuperação de ativos reavaliados não depreciáveis" deixou de ser aplicada 
para propriedades de investimento mensuradas a valor justo.  

 
• IFRS 7 (Revisada) "Instrumentos financeiros: informações a divulgar": em vigor 

para períodos que comecem em 01 de julho de 2011, permitindo aos usuários 
das demonstrações financeiras melhorarem sua compreensão das operações 
de transferência de ativos financeiros, incluindo possíveis efeitos de qualquer 
risco que remanescer com a entidade transferidora dos ativos. Também exige 
divulgações adicionais se uma quantidade relevante de transações de 
transferências é realizada no fim de um período.  

• IFRS 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros": em vigor para períodos que 
comecem em 01 de janeiro de 2013, o IASB publicou os requisitos sobre 
escrituração de passivos financeiros para completar a fase de classificação e 
mensuração do projeto do IASB para substituir a IAS 39 "Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e mensuração". Os novos requisitos referem-se 
ao tratamento da volatilidade nos ganhos ou perdas originados na mensuração 
das dívidas ao valor justo, e adotou-se a decisão de manter a mensuração ao 
custo amortizado para a maioria dos passivos. 
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26. Conciliação das práticas contábeis aplicadas na elaboração das 
demonstrações financeiras anteriormente apresentadas 

 
Em conformidade ao CPC 37, a Segurdora apresenta a conciliação do ativo, passivo, 
resultado, patrimônio líquido e resultado abrangente, da Companhia, do exercício / 
semestre tornados públicos anteriormente nas informações anuais referente aos 
períodos de 01 de janeiro de 2010 (data de transição) e 01 de janeiro de 2011, 
preparados de acordo com as práticas adotadas no Brasil previstas às sociedades 
supervisionadas pela SUSEP nos mesmos períodos. 
 
Na data de transição em 01 de janeiro de 2010, a Companhia não efetuou nenhum 
ajuste que afetasse o patrimônio líquido. 
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Srs. Acionistas, 

 

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao 

exercício findo em 30 de junho de 2011. 

 

Ambiente Econômico e Mercado Segurador 

 

No primeiro semestre de 2011, a taxa de juros (SELIC) iniciou o período em 

10,75% e encerrou em 12,25%.  

A inflação do semestre atingiu 3,87% medida pelo IPCA (IBGE), e 3,15% pelo IGP-M 

(FGV). O dólar de venda (Ptax) desvalorizou-se 6,31%, fechando o semestre em R$ 

1,5611, enquanto que o PIB previsto para o ano terá um crescimento de 4,0%, 

com base no relatório de inflação do BACEN de junho 2011. 

 

De acordo com levantamento realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotivos (ANFAVEA), a indústria automobilística, no primeiro 

semestre de 2011, apresentou crescimento de 4,27% em produção e 10,13% em 

vendas de veículos novos, nacionais e importados, para o mercado brasileiro, em 

comparação ao mesmo período de 2010.  

 

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o mercado 

segurador, de janeiro a maio de 2011, cresceu 6,61% em prêmios retidos, em 

comparação ao mesmo período do ano anterior. 

 

A Empresa 

 

Em 2011, a Brasilveículos completou 14 anos de atuação, sempre focada em 

oferecer soluções modernas e diferenciadas de seguros de veículos. 

 

O ano foi especial para a Companhia uma vez que, no dia 30 de junho de 2011, o 

Banco do Brasil, por meio de sua subsidiária integral BB Seguros Participações 

S.A., e o Grupo MAPFRE, por meio da MAPFRE Brasil Participações S.A.,  
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anunciaram oficialmente o início de sua operação conjunta, apresentando ao 

mercado o Grupo Segurador BANCO DO BRASIL e MAPFRE. A parceria estratégica 

terá duração de, no mínimo, 20 anos, para atuação no desenvolvimento e 

comercialização de produtos de seguros nos segmentos de pessoas, ramos 

elementares, incluindo habitacional, agrícola e veículos.  

 

Com a parceria, o GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE, do qual a 

Brasilveículos faz parte, torna-se o maior do país nos ramos em que atua, com 

15,6% de market share (27% maior que o 2º colocado) e R$ 8,6 bilhões de 

arrecadação total em prêmios em 2010. Até maio de 2011, o Grupo atingiu  um 

volume de prêmios da ordem de R$ 3,8 bilhões.  

 

Fatos Relevantes 

 

O crescimento em resultados e a melhoria do desempenho ao longo do primeiro 

semestre de 2011 foram conquistados graças a uma série de ações que, 

integradas, permitiram ganhos significativos. Ações que envolveram diversos 

setores da Companhia, como investimentos em tecnologia, projetos especiais, 

promoções pioneiras, capacitação e melhoria de produtividade dos colaboradores, 

aprimoramento dos controles internos e até a diversificação dos canais de oferta 

do seguro aos consumidores.  

 

As perspectivas para o ano de 2011, estipuladas no período anterior, estão sendo 

plenamente atendidas. Inovação, tecnologia, antecipação e diversificação dos 

canais de comercialização para os clientes, ditaram o ritmo do semestre para a 

Brasilveículos. 

 

BB Seguro Auto Premiável 

A Brasilveículos prorrogou a promoção BB Seguro Auto Premiável, uma das 

principais vantagens do seguro. A promoção possibilita a clientes que 

contratarem ou renovarem o BB Seguro Auto concorrer automaticamente ao 

sorteio de um prêmio no valor de R$ 35.000,00 por mês. Ao todo, serão 

distribuídos R$ 420 mil em prêmios. Para participar, basta o cliente renovar ou 

contratar o BB Seguro Auto até o dia 30 de novembro de 2011. 
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Lançamento do novo site do BB Seguro Auto 

A Brasilveículos iniciou o ano com o lançamento do novo site do BB Seguro Auto 

(bbseguroauto.com.br). A reformulação não foi apenas no lay-out. Mais completo 

e com mais informações úteis aos consumidores e segurados, o site também teve 

sua área de contratação online aprimorada, tornando o processo ainda mais fácil 

e prático. 

  

O novo modelo de contratação é tão simples, que a transação pode ser concluída 

em apenas quatro etapas e cerca de cinco minutos. Também ficou mais fácil para 

o consumidor agendar um contato para a realização de um cálculo de seguro. 

Além dos consultores virtuais que ajudam no passo a passo da contratação, 

qualquer dificuldade encontrada pode ser resolvida na hora pelo chat on-line. 

Tudo pensado para proporcionar o máximo de comodidade. 

 

Pioneirismo em soluções de E-commerce e em Canais Digitais 

Foi implantada operação “Home Agent” que possibilita a disponibilização de 

posições de atendimento aos clientes nas residências dos atendentes, através de 

uma solução integrada de infraestrutura e telefonia. Esta operação, além de gerar 

maior produtividade e menor custo em processos customizados para oferta do 

produto, contribui também para melhorar a qualidade de vida das colaboradoras 

grávidas da Central de Comercialização da Companhia.  Em breve o beneficio será 

também estendido aos colaboradores com deficiência física. 

  

Outra solução pioneira implantada para os clientes foi a possibilidade de renovar 

os seguros por SMS. Esta inovação gera comodidade para o cliente e baixo custo 

operacional de distribuição. 

 

Foi também consolidado o processo de integração dos canais eletrônicos para 

captação e contratação de seguros nos canais Totem, SMS, WAP, Redes Sociais, 

Central de Comercialização, Sites de busca na WEB, ações de Work Sites, Chat on 

line e Portal BB Seguro Auto.  
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Documentário 'Lixo extraordinário' é indicado ao Oscar 2011 

Patrocinado pela Brasilveículos, o filme Lixo Extraordinário, que destaca o 

trabalho social do artista Vik Muniz junto aos catadores de lixo do Jardim 

Gramacho, foi indicado ao Oscar 2011 na categoria "Melhor Documentário". 

Gravado ao longo de três anos, o documentário foi vencedor de prêmios de 

público nos festivais de Sundance e Berlim em 2010.  

 

 

Ação publicitária em rádio 

Em março e abril, a Brasilveículos colocou no ar, em boletins e intervalos 

comerciais do programa de rádio “Galera do Volante”, sua nova ação publicitária. 

Foram criados spots de 30 segundos que abordam a promoção “BB Seguro Auto 

Premiável”, com sorteio de prêmios de R$ 35.000,00 a cada mês, entre outros 

atributos e diferenciais do produto.  

 

O programa de rádio “Galera do Volante” tem o objetivo de prestar serviços e levar 

informações sobre trânsito, com uma linguagem simples e acessível a todos os 

públicos. Apresentado pelos comediantes José Américo e Carla Fioroni, em 

formato de boletins diários de cinco minutos, o programa é transmitido para mais 

de 50 emissoras do Sistema Globo de Rádio em diversas cidades do país. 

 

 

Prêmios Recebidos 

 

Pelo segundo ano consecutivo, a Brasilveículos foi eleita a segunda melhor 

seguradora em atendimento ao cliente do país, de acordo com o índice 

Exame/IBRC de Atendimento ao Cliente. No ranking geral, englobando todos os 

segmentos, a companhia conquistou a 17ª posição, em um total de 500 empresas 

avaliadas.  

  

O Instituto Íbero-Brasileiro de Relações com o Cliente (IBRC) é referência na 

missão de desenvolver o relacionamento das empresas com seus clientes 

externos e internos. A pesquisa da Exame/IBRC utiliza uma metodologia 

totalmente adaptada à realidade brasileira, considerando, não apenas as 
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regulamentações específicas dos serviços de atendimento ao cliente, como o 

estágio de maturidade do mercado empresarial nacional e o nível de 

exigência/necessidade do consumidor. 

 

 

Responsabilidade Social 

 

Em janeiro, a Brasilveículos usou os jornais para divulgar ao público que estava 

recebendo doações, para encaminhar às vítimas das chuvas na Região Serrana do 

Rio de Janeiro, em seus Centros Automotivos de Brasília e Fortaleza e nos Centros 

de Diagnóstico BB Seguro Auto de São Paulo, Florianópolis e Curitiba. 

  

Quem fez a doação de cobertores, colchonetes e alimentos não-perecíveis ainda 

ganhou um diagnóstico completo do seu veículo. Os anúncios foram veiculados 

nos estados onde se encontravam os Centros disponibilizados para entrega de 

doações. 

 

 

Resultados Brasilveículos 2011 
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No primeiro semestre de 2011, a Companhia obteve um resultado operacional de 

R$ 51,8 milhões com crescimento de 84,71% em relação ao ano anterior e um 

lucro líquido de 29,3 milhões o que representa um crescimento de 98,56% em 

relação ao ano anterior.   

 

 

 

 

No semestre, a Companhia destacou-se entre as melhores performances do 

mercado segurador. Suas reservas técnicas cresceram 7,66% em relação ao ano 

de 2010, passando de R$ 1.071 milhões para R$ 1.153 milhões.  O índice 

combinado ampliado foi de 94,00%. 
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A Empresa privilegiou a gestão do risco de mercado em sua política de 

investimentos, estabelecendo limites de aplicação em ativos que oferecem fluxo 

de caixa adequado e proteção financeira para a variação de custos dos passivos 

atuariais. 

 

O índice de retorno sobre o Patrimônio Líquido foi de 14,96%, comparando com a 

taxa SELIC média acumulada do ano foi 2,79 pontos percentuais maior.  
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Crescimento em Vendas 

 

Em 2011, foram disponibilizados produtos adequados às necessidades dos 

consumidores e altamente competitivos, permitindo, assim, um incremento de 

vendas aliado à fidelização de clientes e gerando um índice de renovação de 

apólices de 80%. Esse desempenho contribuiu para o crescimento demonstrado 

acima e manteve a Brasilveículos num patamar destacado em seu segmento de 

atuação. 

 

Atos Societários 

   

A partir de 30 de junho de 2011 o Banco do Brasil, por meio da BB Seguros 

Participações S.A. (“BB Seguros”) e o Grupo Segurador Mapfre, por meio da Mapfre 

Brasil Participações S.A. (“Mapfre”), anunciaram oficialmente o início de sua 

operação conjunta, apresentando ao mercado o GRUPO SEGURADOR BANCO DO 

BRASIL E MAPFRE.  

 

Pelo acordo, foram criadas duas sociedades holdings (SH1 e SH2). A área 

comercial de seguros de automóveis fica, assim, na SH2, que também desenvolve 

atividades relacionadas a operações de seguros nos ramos elementares, incluindo 

industriais, seguros gerais e inclusive canais affinities (vida e ramos elementares) 

apresentando a seguinte configuração societária: 

 

 

SH2 

% do 

Capital 

Tipo de Ações 

% ON % PN 

BB Seguros 50 49 51 

MAPFRE 50 51 49 

 

 



9 

 

Todos os atos necessários foram autorizados previamente pela SUSEP e 

submetidos à homologação do referido órgão e do CADE – Conselho 

Administrativo de Direito Econômico, nos termos da legislação aplicável. 

 

 

Perspectivas 2011 

 
O ano de 2010 foi importante para a consolidação da estabilidade da economia 

brasileira. Com isso, surge em 2011 o aumento das oportunidades de expansão 

do mercado segurador. 

 

As principais empresas estão com projeções de crescimento bastante positivas 

para os negócios em 2011. Expectativas consideradas ainda mais favoráveis 

quando comparadas à vigorosa expansão do segmento de seguros para autos 

neste ano, estimado em um pouco mais de 14% pelas entidades do setor, em 

relação a 2009, fazendo com que os prêmios atinjam uma cifra próxima de R$ 20 

bilhões em prêmios, excluindo o DPVAT.  

 

Continuar inovando nas plataformas e nos canais de comercialização, 

comunicação e venda frente ao mercado potencial e sua atual carteira será o 

grande desafio para a Brasilveículos Companhia de Seguros. 

 

 

 

Declaração de Capacidade Financeira 

 

Atendendo à Circular SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011, declaramos que a 

Empresa possui capacidade financeira compatível com as suas operações, 

conforme detalhado nos itens 3.2 e 8, constantes das notas explicativas. 
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