
   

 

 

 

Centauro Vida e Previdência 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
1º SEMESTRE 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

SUMÁRIO 

 
1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO................................................................................................................................ 3 

2. BALANÇO PATRIMONIAL ............................................................................................................................................ 4 

3. DRE ............................................................................................................................................................................ 6 

4. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................................... 7 

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA .................................................................................................................... 8 

6. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ................................................................................................................. 9 

7. NOTAS EXPLICATIVAS ............................................................................................................................................... 10 

8. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES ............................................................................................................. 28 

9.       PARECER ATUARIAL  ................................................................................................................................................. 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
 

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Apresentamos o Balanço Patrimonial referente ao primeiro semestre de 2011, destacando os principais indicadores de 
desempenho da companhia. 
 
Os prêmios emitidos apresentaram crescimento de 52,94% em comparação com o mesmo período do ano anterior, 
impulsionados por novas frentes de negócios e com os tradicionais cuidados na aceitação dos riscos, as quais trouxeram 
redução no índice de sinistralidade para o patamar de 35,78%, desconsiderados os riscos do seguro DPVAT.  
 
A margem de contribuição proporcionada pela carteira de riscos pessoais, após despesas de comercialização e sinistros, foi 
de 34,98% dos prêmios emitidos, representando adequada contribuição às despesas administrativas da Companhia e aos 
níveis esperados de lucro no período. 
 
O Resultado Operacional antes dos impostos apresentou alta de 37,37%, em relação ao mesmo período do ano anterior, 
influenciado pela boa performance em vendas, sinistros e na prestação de serviços na regulação de processos DPVAT. 
 
A Centauro atendeu no período 24.877 beneficiários do seguro DPVAT, o que representou um crescimento de 13,85% se 
comparado com o primeiro semestre de 2010. A Centauro colocou a disposição dos beneficiários mais de 800 pontos de 
atendimentos em todo o Brasil, constituídos por unidades próprias e, principalmente, por parceiros – Corretores de 
Seguros e Sindicatos de Corretores de Seguros. 
 
O crescimento do Lucro Líquido comparado à posição do final do primeiro semestre de 2010 foi de 28,22%, fruto da gestão 
adequada de suas despesas e dos investimentos feitos na sua infra-estrutura de serviços e sistemas, na qualificação dos 
seus Recursos Humanos que prestam atendimento diferenciado e com qualidade aos seus canais de distribuição e 
segurados. 
 
O crescimento do Patrimônio Líquido comparado à posição do final do primeiro semestre de 2010 foi de 16,34%, fruto da 
política de distribuição de dividendos nos patamares mínimos exigidos pela legislação vigente e com o reinvestimento 
através da capitalização dos resultados gerados. Esta política proposta pela administração tem sido mantida sob 
homologação dos acionistas, com objetivo do fortalecimento patrimonial da companhia e dos seus indicadores de 
solvência. Por conseqüência a posição do patrimônio líquido ajustado apresentou no encerramento deste semestre, 
suficiência com margem de 18,58% sobre o valor de solvência determinado pelas normas em vigor. 
 
A Sociedade durante o primeiro semestre de 2011 não realizou qualquer reformulação societária, reorganização societária 
e/ou alteração de controle acionário direto ou indireto e declara sua plena capacidade financeira para cumprir com os seus 
compromissos em carteira. Declara ainda que manterá até o vencimento os títulos e valores mobiliários da sua carteira de 
investimentos. 
 
As perspectivas para o próximo período são excelentes, com planos de continuar performando de acordo com o seu 
planejamento orçamentário e plano de negócios. Corroborado pelo ótimo desempenho da indústria de seguros no Brasil e 
que deve continuar apresentando crescimento expressivo nos próximos períodos, em virtude de um cenário 
extremamente favorável decorrente dos investimentos em infraestrutura, estabilidade da economia e crescimento 
econômico, sofisticação do modelo regulatório, desenvolvimento do microsseguro, crescimento da população brasileira e 
sua longevidade e envelhecimento, entre outros fatores. 
 
A administração da companhia, consciente do seu papel de integrar os recursos confiados pelos acionistas com o esforço 
da equipe de colaboradores, agradece o apoio e colaboração, especialmente, a confiança dos corretores de seguros que 
em número crescente vem optando por nossos produtos no atendimento à necessidade dos seus clientes. A eles 
dedicamos nosso renovado empenho em aprimorar atenção e serviços. 
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2. BALANÇO PATRIMONIAL  
 

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
Curitiba – PR 

 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO - (Em Milhares de Reais) 

ATIVO   30/6/2011 30/6/2010 

      CIRCULANTE                                27.189                              7.855  

     

 
DISPONÍVEL  

 
                                1.142                                  410  

 
  Caixa e Bancos                                                       1.142                                  410  

 
APLICAÇÕES 

 
                              22.806                              4.224  

 

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E 
RESSEGUROS                                 2.120                              2.112  

  
Prêmios a Receber 

 
                                   732                                  573  

  
Operações com Resseguradoras                                    120                                    21  

  
Outros Créditos Operacionais                                 1.268                              1.518  

 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER                                        1.059                              1.018  

  
Títulos e Créditos a Receber                                         2                                     -    

  
Créditos Tributários e Previdenciários                                    497                                  641  

  
Outros Créditos 

 
                                   560                                  377  

 
OUTROS VALORES E BENS 

 
                                      41                                    69  

  
Bens a venda 

 
                                        3                                      3  

  
Outros Valores 

 
                                      38                                    66  

 
DESPESAS ANTECIPADAS 

 
                                      18                                    13  

  
Administrativas 

 
                                      18                                    13  

 
DESPESAS DE RESSEGUROS DIFERIDOS                                         3                                      9  

  
Prêmios De Resseguros Diferidos                                         3                                      9  

ATIVO NÃO CIRCULANTE                                10.014                            24.683  

     

 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 
                                6.523                            21.072  

 
APLICAÇÕES                                   5.292                            20.169  

 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER                                         1.231                                  903  

  
Títulos e Créditos a Receber                                        -                                        1  

  
Depósitos judiciais e Fiscais                                 1.231                                  902  

 
INVESTIMENTOS   

 
                                   140                                  148  

  
Participações Societárias 

 
                                   123                                  132  

  
Outros Investimentos 

 
                                      17                                    16  

 
IMOBILIZADO     

 
                                3.329                              3.438  

  
Imóveis de Uso Próprio 

 
                                2.363                              2.468  

  
Bens Móveis 

 
                                   960                                  905  

  
Outras Imobilizações 

 
                                        6                                    65  

 
INTANGÍVEL 

 
                                      22                                    25  

  
Outros intangíveis 

 
                                      22                                    25  

TOTAL DO ATIVO                                37.203                            32.538  

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
Curitiba – PR 

 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2011 - (Em Milhares de Reais) 

 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/6/2011 30/6/2010 

      CIRCULANTE   27.542  24.306  

      

 
CONTAS A PAGAR 

 
1.969  2.297  

  
Obrigações a Pagar 

 
                                   562  970  

  
Impostos e Encargos Sociais a Recolher                                    157  143  

  
Encargos Trabalhistas                                                  412  312  

  
Empréstimos e Financiamentos                                                102  -    

  
Impostos e Contribuições                                    736  595  

  
Outras Contas a Pagar 

 
                                       -    277  

      

 
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS                                    685  391  

  
Prêmios a Restituir 

 
1  1  

  
Operações Com Seguradoras                                                                   -    3  

  
Operações com Resseguradoras                                                           177  159  

  
Corretores de Seguros 

 
                                   400  142  

  
Outros Débitos Operacionais                                               107  86  

      

 
PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS                               24.888  21.618  

  
Pessoas 

 
                             24.888  21.618  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 277  166  

     

 
CONTAS A PAGAR  

 
                                   140                                  151  

  
Tributos Diferidos       

 
                                   134                                  142  

  
Outras Contas a Pagar 

 
                                       6                                      9  

 
OUTROS DÉBITOS                                      137                                    15  

  
Provisões Judiciais 

 
                                   137                                    15  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    9.384  8.066  

  
Capital Social 

 
                               3.998                              3.998  

  
Aumentos de Capital em Aprovação                                4.359                                     -    

  
Reservas de Capital                                                           -                                        1  

  
Reservas de Reavaliação                                                   261                                  274  

  
Reservas de Lucros 

 
                                       -                                3.200  

  
Lucros Acumulados      

 
                                   766                                  593  

TOTAL DO PASSIVO   37.203  32.538  

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 
 

 

3. DRE 

 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

 Curitiba – PR 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (Em Milhares de Reais) 

 
  Período de 01/01/11 a 

30/06/11 
Período de 01/01/10 

a 30/06/10 

PRÊMIOS EMITIDO LÍQUIDO 21.664  18.253  

 

Prêmios Diretos 21.664  18.239  

 

Co-Seguros Aceitos de Congêneres -    14  

CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS 1  1  

 

Plano de Pecúlio 1  1  

VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS  (129)  (65) 

 

Provisão de Prêmios Não Ganhos 70   (38) 

 

Outras Provisões  (196)  (35) 

 

Provisão de Prêmios Não Ganhos - Resseguro Cedido  (3) 8  

PRÊMIOS  GANHOS  21.536  18.189  

SINISTROS RETIDOS  (15.113)  (13.708) 

 

Sinistros  (12.300)  (10.336) 

 

Recuperação de Sinistros              341  22  

 

Variação da Provisão de Sinistros ocorridos e Não 
Avisados  (3.154)  (3.394) 

CUSTOS DE AQUISIÇÃO  (2.574)  (1.855) 

 
Comissões                             (2.574)  (1.855) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 5.400  4.583  

 

Outras Receitas Operacionais 8.466  6.829  

 

Outras Despesas Operacionais  (3.066)  (2.246) 

RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGUROS  (513)  (242) 

 

Despesa com Resseguro  (513)  (242) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     (6.451)  (5.176) 

DESPESAS COM TRIBUTOS                        (1.003)  (819) 

RESULTADO FINANCEIRO                         78  18  

 
Receitas Financeiras                    1.472  961  

 
Despesas Financeiras                    (1.394)  (943) 

RESULTADO OPERACIONAL 1.360  990  

RESULTADO NÃO CORRENTE 3  -    

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  1.363  990  

 
Imposto de Renda  (374)  (249) 

 
Contribuição Social  (233)  (158) 

LUCRO LÍQUIDO 756  583  

 
Juros Sobre o Capital Próprio 180  147  

LUCRO LÍQUIDO 936  730  

QUANTIDADE DE AÇÕES                        8.176.224  8.176.224  

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO 0,114  0,089  

 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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4. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO - (Em Milhares de Reais) 

         

ESPECIFICAÇÕES 
CAPITAL 
SOCIAL 

AUMENTO DE 
CAPITAL (EM 
APROVAÇÃO) 

RESERVAS 
DE CAPITAL 

RESERVAS DE 
REAVALIAÇÃO 

RESERVAS DE LUCROS 
LUCROS 

ACUMULADOS 
TOTAL 

LEGAL ESTATUTÁRIA 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 01 DE JANEIRO DE 2010      3.998,00                           -                         1                       281        207                    2.993                         -              7.480  

RESERVA DE REAVALIAÇÃO                 

Realização por Depreciação                   -                             -                        -                            (7)                           10                    3  

                  

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE                   -                             -                        -                             -                           730               730  

Juros Sobre Capital Próprio                               (147)            (147) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2010            3.998                           -                         1                       274        207                    2.993                     593            8.066  

         PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 01 DE JANEIRO DE 2011            3.998                         1                       267        281                    4.077                         -              8.624  

AUMENTO DE CAPITAL                 

42ª AGE de 27/06/2011 - Incorporação de reservas                     4.359                     (1)        (281)                  (4.077)                    -    

                  

RESERVA DE REAVALIAÇÃO                 

Realização por Depreciação                   -                             -                        -                            (6)                           10                    4  

                  

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE                            -                        -                             -                           936               936  

Juros Sobre Capital Próprio                               (180)            (180) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2011            3.998                    4.359                      -                         261            -                             -                       766            9.384  

         (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

 
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

 
Curitiba - PR 

 
DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - (Em Milhares de Reais) 

    

  

 Período de 
01/01/11 a 
30/06/11  

 Período de 
01/01/10 a 
30/06/10  

    ATIVIDADES OPERACIONAIS 
  

 

Recebimentos de prêmios de seguro e contribuições de previdência 21.801  18.331  

 

Recuperações de sinistros e comissões 154  16  

 

Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 7.563  5.911  

 

Pagamentos de sinistros e comissões  (17.573)  (15.202) 

 

Repasses de prêmios por cessão de riscos  (358)  (143) 

 

Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros -     (27) 

 

Pagamentos de despesas e obrigações  (4.834)  (3.951) 

 

Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais  (34) -    

 

Outros pagamentos operacionais   (2.536)  (2.113) 

 

Constituição de depósitos judiciais  (300)  (245) 

 

Resgates de depósitos judiciais 272  1.218  

 
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 4.155  3.795  

 
Impostos e contribuições pagos:  (2.391)  (1.994) 

 
Juros pagos  (19)  (14) 

 
Investimentos financeiros: 

  

 
Aplicações   (1.856)  (1.319) 

 
Vendas e resgates   852  

 CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   741  468  

   ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
  

 
Pagamento pela compra de ativo permanente: 

  

 
Investimentos   -      (1) 

 
Imobilizado  (92)  (68) 

 
Recebimento pela venda de ativo permanente: 

  

 
Investimentos  9                                  -    

CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (83)  (69) 

   ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
  

 
Juros sobre o Capital Próprio  (195)  (150) 

 
Pagamento de Empréstimos  (96)  (285) 

CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  (291)  (435) 

   AUMENTO DE CAIXA 367   (36) 

    

 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período   775  446  

 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período   1.142  410  

AUMENTO DE CAIXA    367   (36) 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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6. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 
 

 
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

 
Curitiba - PR 

 
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - (Em Milhares de Reais) 

     

   

 Período de 
01/01/11 a 
30/06/11  

 Período de 
01/01/10 a 
30/06/10  

     RECEITAS 
 

29.490  24.778  

 

Prêmios Ganhos 

 
21.022  17.946  

 

Provisão Para Devedores Duvidosos (Reversão/Constituição) 

 
 (2) 2  

 

Outras Receitas operacionais 

 
8.466  6.829  

 

Outras Receitas Não Operacionais 

 
3  -    

 

Receitas previdência Complementar 

 
1  1  

     INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 
 

24.291  20.825  

 
Sinistros Retidos 

 
15.113  13.709  

 

Outros 

 
9.178  7.116  

     
VALOR ADICIONADO BRUTO  

 

5.199  3.953  

     RETENÇÕES 
 

172  157  

 
Depreciação e Amortização 

 
172  157  

     VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE  
 

5.027  3.796  

     VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 
 

1.472  961  

 
Receitas Financeiras 

 
1.472  961  

     VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  
 

6.499  4.757  

     DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
 

6.499  4.757  

 
Pessoal e Encargos 

 
2.274  1.558  

 

Impostos, Taxas e Contribuições 

 
1.997  1.606  

 
Juros e Alugueis 

 
1.292  863  

 

Juros Sobre o Capital Próprio 

 
180  147  

 
Lucros Retidos 

 
756  583  

 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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7. NOTAS EXPLICATIVAS 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 e 2010. 

 

(Em milhares de reais) 
 
 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A Seguradora está autorizada a operar em seguros do ramo vida e previdência, conforme Portaria nº 67 
de 03 de fevereiro de 1993, do Ministério de Estado da Fazenda e Portaria SUSEP nº 2.407/2007. 
 
 

NOTA 2 -  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas emanadas da Lei das Sociedades 
por Ações – Lei nº 6.404/76, sendo adotadas em 31 de dezembro de 2008 as alterações introduzidas pela 
Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/2008 (convertida na Lei nº 11.941/09), bem como as 
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 
estão sendo aplicados de maneira uniforme em 2011. Estão sendo também apresentados segundo 
critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 424/2011. Em decorrência, 
alguns saldos do exercício findo em 30 de junho de 2010, anteriormente publicado, foram reclassificados 
com o objetivo de proporcionar melhores condições de comparabilidade. 
 
 

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS   

 
 

(a) Caixa e equivalente de caixa 
 

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

(b) Aplicações 
 

Em conformidade com as normas vigentes, os títulos e valores mobiliários são classificados, de acordo 
com a intenção de sua negociação, em três categorias específicas, quando aplicável, e atendendo aos 
seguintes critérios de contabilização: 
 
(i) Títulos para negociação 
São adquiridos com o propósito de serem negociados freqüentemente e de forma ativa, são avaliados 
pelo valor de mercado e classificados no ativo circulante; os ganhos e as perdas realizados e não 
realizados com esses títulos são reconhecidos na demonstração do resultado. 
 
(ii)  Títulos disponíveis para venda 
São avaliados pelo valor de mercado, os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração do 
resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realizados, 
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reconhecidos no patrimônio líquido na conta “Ajustes com títulos e valores mobiliários”, líquidos dos 
correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.  Nas datas das negociações dos títulos, os ganhos 
e as perdas são transferidos para o resultado. 
 
(iii) Títulos mantidos até o vencimento 
Aqueles para os quais a administração possui a intenção e a capacidade financeira de manter até o 
vencimento, são contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos intrínsecos. A 
capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de 
venda desses títulos. 
 
Os títulos classificados como “para negociação” e “disponíveis para venda” são registrados pelo valor de 
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustados pelo seu valor de 
mercado. Os títulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados 
como “para negociação” são contabilizados em contrapartida ao resultado e os ajustes ao valor de 
mercado dos títulos classificados como “disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida a 
conta destacada no patrimônio líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos para o resultado 
quando da efetiva realização pela venda dos respectivos títulos e valores mobiliários. 
 
 

(c) Demais ativos 
 

Os demais ativos são demonstrados pelo valor de custo, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e 
das variações monetárias auferidos. A Seguradora constitui provisão para riscos de créditos em 
montante julgado suficiente para fazer face às prováveis perdas na realização de créditos a receber.  
 
 

(d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
 

Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não 
recuperável. A partir do exercício de 2008, este procedimento passou a ser realizado anualmente, ao 
término de cada exercício. 
 
 

(e) Investimentos 
 

Os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, ajustado ao seu valor de provável realização, 
mediante constituição de provisão para desvalorização.  
 
 

(f) Imobilizado de Uso 
 

Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação acumulada. Corresponde aos 
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia 
ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Os imóveis foram reavaliados de forma 
compulsória em 1998 por força das disposições das Circulares SUSEP nº 7/1997 e 50/1998, vigentes à 
época da reavaliação. 
 
 
 
 



 

 

12 

As depreciações são calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil – econômica estimada dos 
bens sobre o custo corrigido conforme as seguintes taxas anuais: 

 

Imóveis de Uso 4%  

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros. A partir de 20% 

Instalações, Móveis e Equipamentos de uso, Transporte e Comunicações 10% a 25% 

Sistemas de Processamentos de Dados 20% a 25% 

 
 

(g) Intangível 
 

Os gastos diretamente associados a softwares que gerarão benefícios econômicos maiores que os custos 
por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados à manutenção de 
softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. 
Os gastos com softwares e marcas e patentes são reconhecidos como ativos e serão amortizados em 5 
(cinco) anos usando-se o método linear, com base em taxas que levam em consideração o prazo de vida 
útil-econômica destes bens. 

 
 

(h) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
 

Os valores dos ativos não financeiros da Seguradora, exceto outros valores e bens e créditos tributários, 
são revistos o mínimo anualmente para determinar se há alguma indicação de perda considerada 
permanente que é reconhecido no resultado do exercício se o valor de contabilização de um ativo ou de 
sua unidade geradora de caixa exceder seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor 
grupo identificável de ativos que gera fluxo de caixa substancialmente independente de outros ativos e 
grupos. 
 
 

(i) Provisões técnicas - seguros e resseguros 
 

A regulamentação vigente que instituiu regras e procedimentos para a constituição das provisões 
técnicas das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar é a Resolução 
CNSP nº 162/2006 e alterações posteriores. 
(i) A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) são reconhecidos em resultado de acordo com o prazo 
de vigência do seguro, pelo princípio da competência, por meio de constituição e reversão da provisão. 
(ii) A Provisão complementar de prêmios (PCP) é a diferença, se positiva, entre a média da soma dos 
valores da PPNG  apurada diariamente e a PPNG constituída. 
(iii) A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída com base na estimativa de pagamentos 
prováveis, determinada com base nas notificações de sinistros avisados administrativos e judiciais. 
(iv) A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR) é constituída com base em metodologia 
própria e leva em consideração a experiência da Seguradora. 
(v) A Provisão de despesas administrativas (PDA) decorrentes das operações de seguros do ramo 
DPVAT,  é contabilizada com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A. 
 
 

(j) Demais passivos - circulante e não circulante 
 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. 
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(k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias 
 
O reconhecimento e mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais 
são efetuados de acordo com as normas vigentes. 
(i) Ativos contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui 
total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais 
não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da 
capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos 
contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados em notas explicativas, quando 
aplicável. 
(ii) Passivos contingentes – são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a 
natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de 
nossos tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionará uma provável saída 
de recursos para a liquidação das obrigações. Quando os montantes envolvidos forem mensurados com 
suficiente segurança, os passivos contingentes classificados como de perda possível não serão 
reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em nota explicativa. Quando 
individualmente relevantes e os classificados como remotos não requerem provisão e divulgação. 

 
 

(l) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias 
 
Decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações tributárias cujo objeto de contestação é sua 
legalidade ou constitucionalidade que, independe da avaliação a cerca da probabilidade de sucesso, têm 
os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. 
 
  

(m) Apuração do resultado 
 
O resultado é apurado pelo regime de competência observando-se o critério “pro - rata” dia e por 
estimativa para receita de prêmios, nos casos em que o risco coberto só é conhecido após o decurso do 
período de cobertura.  Os prêmios de seguros e cosseguros, e comissões, deduzidos dos prêmios cedidos 
em cosseguros e resseguro e comissões correspondentes, são apropriados ao resultado quando da 
emissão das respectivas apólices e faturas de seguros e apropriados em bases lineares no decorrer do 
prazo de vigência das apólices, por meio da constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e 
das despesas de comercialização diferidas. 
As receitas e despesas decorrentes de operações de seguro do ramo DPVAT são contabilizadas com base 
nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
As informações de cosseguros aceitos e de retrocessões são contabilizadas com base nas informações 
recebidas das congêneres e do IRB-Brasil Resseguros S.A. respectivamente. 
 
 

(n) Estimativas contábeis 
 
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a 
Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e 
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem ajustes a valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários, provisão para riscos de crédito, imposto de renda e contribuição social 
diferidos, provisão para desvalorização, provisões técnicas e provisões para contingências. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes das estimativas 
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Seguradora revisa essas 
estimativas e premissas periodicamente. 
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(o) Tributos  
 
Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a 
legislação vigente pertinente a cada encargo. 
 

Imposto de Renda 15,00% 

Adicional de Imposto de Renda 10,00% 

Contribuição Social  15,00% 

PIS  0,65% 

COFINS 4,00% 

 
 

(p) Retrocessão 

 
As operações de retrocessões são registradas por valores fornecidos pelo IRB Brasil Resseguros S.A. e as 
operações do Consórcio DPVAT, conforme informados pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT. 
 
 

NOTA 4 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

 
Em 30 de junho a posição acionária está assim composta: 

 
Acionista Quantidade % 

Ana Carolina Ferraz de campos Bolduan 2.044.055 25,00 

Ana Paula De Macedo Ferraz De Campos 2.044.055 25,00 

Maria Carmen Iglesias Teixeira 1.202.384 14,71 

Ricardo José Iglesias Teixeira 1.197.461 14,65 

Ileana Maria Iglesias Teixeira Moura 967.292 11,83 

Paulo Peretti Iglesias 258.296 3,16 

Sencler José Pizzatto 202.362 2,48 

Outros sócios 260.319 3,17 

T o t a l 8.176.224 100,00 

 
 

NOTA 5 - REAVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS 
 
O saldo da conta Reserva de Reavaliação refere-se a valores constituídos antes da vigência da Lei nº 
11.638/07, e será mantido até sua efetiva realização. A realização continuará refletindo na conta lucros 
ou prejuízos acumulados, na mesma base que vinha sendo efetuada antes da promulgação da Lei nº 
11.638/07.  O mesmo tratamento deve ser dado com referência à reversão dos impostos e contribuições 
diferidos, que foram registrados por ocasião da contabilização de reavaliação. 
 
Em 30 de junho de 2011, o saldo de reavaliação dos imóveis totalizava R$ 261 (R$ 274 em 2010), líquido 
das depreciações e da provisão para tributos. O efeito no resultado, devido à realização da reserva 
mediante depreciação, foi de R$ 10 (R$ 10 em 2010). 
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NOTA 6 – APLICAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

a) Resumo da Classificação das aplicações financeiras:  
 

   30/06/11  %  30/06/10  % 

Títulos disponíveis para negociação       21.646      77        18.222     75  

 Títulos de Renda Fixa Federal – LFT                  -           -              18.222        75  

 Títulos de Renda Fixa - fundo de investimento           21.646        77                   -           -    

          

Títulos mantidos até o vencimento        6.452      23            -       -    

 Títulos de Renda Fixa - CDB             2.905        10             2.261          9 

 Títulos de Renda Fixa Federal - LFT             3.547        13                   3.910          16    

          

Total      28.098    100       24.393    100  

 
 

b) Composição das aplicações financeiras por prazo e por título 
 
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os 
títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimento. Os títulos classificados como “para 
negociação” estão apresentados no ativo circulante independentemente dos prazos de vencimento. Os 
títulos que pertencem aos fundos de investimento aberto foram considerados com base no percentual 
de participação da Seguradora nos fundos. O valor das aplicações em fundo de investimentos foi obtido 
a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. 
Os títulos de renda fixa privados têm seu valor atualizado de acordo com os índices pactuados com a 
instituição financeira e se aproximam ao seu valor de mercado. Os títulos de renda fixa público tiveram 
seu valor obtido a partir das tabelas de referência divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais (ANDIMA).   
 

 

Títulos 
 1 a 30 - dias ou 

sem vencimento 
 31 a 180 

dias  
 181 a 

360 dias  
 Acima de 

360 dias 
 Valor 

contábil 

Títulos disponíveis para negociação  21.646   -   -   -   21.646  

Títulos de Renda Fixa - fundo de 
investimento 

 21.646   -     -     -     21.646  

Títulos mantidos até o vencimento  -  285  875  5.292  6.452 

Títulos de Renda Fixa - CDB   -      171   875   1.859   2.905  

Títulos de Renda Fixa Federal - LFT  -  114  -  3.433  3.547 

Total em 2011   21.646   285   875   5.292   28.098  

Total em 2010   -  3.910  314  20.169  24.393 
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NOTA 7 – CRÉDITOS OPERACIONAIS 

 
Composição da carteira de crédito com operação e Níveis de Risco 

 
    30/06/11  30/06/10 

Prêmios – riscos vigentes emitidos  (a)  744  566 
Cosseguro aceitos    -  10 
Ressegurador  (b)  120  21 
Seguradora Líder – consórcio  (c)  288  264 
Seguradora Líder – regulação de sinistros  (d)  981  1.254 
(-) Provisão para perdas  (e)  (9)  (3) 

T o t a l    2.124  2.112 
 

(a) Composto por valores a receber dos prêmios a receber com emissão direta. 
 

(b) Composto por valores a receber do IRB referente à quota parte de sinistros pagos pela seguradora. 
 

(c) Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente à participação da seguradora no consórcio do seguro DPVAT 
categorias 1, 2, 9 e 10 e categorias 3 e 4, com liquidações periódicas não superior a 12 meses.   

 

(d) Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente ao serviço de regulação dos sinistros do seguro DPVAT - categorias 
1, 2, 9 e 10 e categorias 3 e 4; Os valores são liquidados. Estes valores são realizados quando do encerramento do processo de 
regulação de sinistros. 

 

(e) Corresponde à provisão para perdas sobre prêmio de emissão direta vencidas a mais de 60 dias. Em 30/06/2011 representa 1,21%  
(   0,53% em 2010 ) do total de prêmios a receber com emissão direta. 

 
 
NOTA 8 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Refere-se à antecipação do IRPJ e CSLL, PIS e COFINS 
(b) Recursos bloqueados para garantia de ações judiciais sobre riscos do consórcio DPVAT, os quais não representam riscos assumidos 
pela Centauro Vida e Previdência S.A . Os recursos bloqueados são ressarcidos pela Seguradora Líder. 
(c) Referem-se a créditos operacionais diversos e tíquetes refeição, alimentação e vale transporte a serem utilizados no mês seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 30/06/11 30/06/10 

Outros títulos a receber 2 - 

Créditos tributários (a) 497 641 

Adiantamentos operacionais e administrativos 95 50 

Bloqueio judicial (b) 306 58 

Créditos diversos (c) 159 269 

Total 1.059 1.018 
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NOTA 9 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
 
A seguir, demonstramos a movimentação do ativo imobilizado e intangível: 

 

Itens 31/12/10 Movimentações 30/06/11 30/06/10 

Imobilizado  Adições Baixas   

Imóveis de Uso Próprio 2.416 (53) - 2.363 2.468 

Terrenos 320 - - 320 320 

Edificações 2.158 - - 2.158 2.158 

Depreciação Acumulada (469) (43) - (513) (426) 

Edificações – Reavaliação 484 - - 484 484 

Depreciação Acumulada (77) (10) - (86) (68) 

Equipamentos 423 (37) - 384 379 

Informática 984 38 - 1.022 899 

Depreciação Acumulada (609) (71) - (682) (566) 

Telecomunicações  41 2 - 43 41 

Depreciação Acumulada  (12) (3) - (15) (9) 

Refrigeração 32 - - 32 24 

Depreciação Acumulada  (13) (3) - (16) (10) 

Móveis, Máquinas e Utensílios 356 24 - 380 327 

Móveis, Máquinas e Utensílios  537 52 - 589 484 

Depreciação Acumulada  (181) (28) - (209) (157) 

Veículos 209 (14) - 196 199 

Veículos 273 - - 274 250 

Depreciação Acumulada (64) (14) - (78) (51) 

Outras Imobilizações 30 (25) - 6 65 

Outras Imobilizações 65 - - 67 75 

Depreciação Acumulada (35) (25) - (61) (10) 

Total Imobilizado 3.434 (105) - 3.329 3.438 

 
 

Itens 31/12/10 
Movimentações 

30/06/11 30/06/10 
Adições Baixas 

Intangível 15 4 - 19 25 

Outros Intangíveis 55 4 - 59 55 

Amortização (40) - - (40) (30) 
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NOTA 10 – PRÊMIOS A RECEBER 

 
Composição dos prêmios a receber considerando os prazos de vencimentos:  

 

Itens 30/06/11 30/06/10 

VENCENDO   

De 01 a 30 dias 282 407 

De 31 a 60 dias - 6 

De 61 a 120 dias 312 6 

De 121 a 180 dias 2 5 

De 181 a 365 dias - 11 

Acima de 365 dias - 10 

Total 596 445 

 

Itens 30/06/11 30/06/10 

VENCIDO   

De 01 a 30 dias 37 109 

De 31 a 60 dias 99 19 

De 61 a 120 dias 1 1 

De 121 a 180 dias 1  

De 181 a 365 dias 6 1 

Acima de 365 dias 1 1 

Sub Total 145 131 

Provisão para perdas (9) (3) 

Total 136 128 

 
 
NOTA 11 – PRÊMIOS DE RESSEGURO 

 
Composição dos prêmios de resseguro: 

 

Itens 30/06/11 30/06/10 
% Variação Prêmios Seguro / Resseguro 7,12% 5,12% 

Prêmios Brutos Seguros  7.205 4.725 

Prêmios Brutos Resseguros 513   242 

Ressegurador : IRB Brasil Resseguros S A 
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NOTA 12 – TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO 
 

O planejamento apresentado neste documento é resultado dos trabalhos desenvolvidos para o 
atendimento do disposto na Circular SUSEP 410 de 22 de dezembro de 2010, que institui o Teste de 
Adequação do Passivo. 
As previsões apresentadas são expectativas produzidas a partir dos estudos efetuados sobre os 
contratos vigentes na data base de 30 de junho de 2011 até a data de sua extinção, sem considerar 
renovações automáticas. Os contratos analisados foram segregados por Ramo, conforme seguem: 
 

 29 - AUXÍLIO FUNERAL 

 77 – PRESTAMISTA 

 82 - ACIDENTES PESSOAIS – COLETIVO 

 84 - DOENÇAS GRAVES OU DOENÇA TERMINAL 

 90 - RENDA DE EVENTOS ALEATÓRIOS 

 93 - VIDA EM GRUPO 
 

Descrição dos Aspectos Técnicos Atuariais 
Em conformidade com a Circular SUSEP 410 de 22 de dezembro de 2010, adotou-se o Índice Geral de 
Preço de Mercado – IGPM para corrigir os valore estipulado em seus contratos. Foi utilizada a média 
das metas do IGPM, referente às últimas 24 semanas anteriores à data base de cálculo, publicadas no 
Relatório FOCUS emitido pelo BACEN – Banco Central do Brasil resultando em 6,50% (seis e meio por 
cento) 
Projeções - Foram projetadas as despesas e receitas para os doze meses subseqüentes à data base de 
cálculo.  Desta forma seguem os critérios utilizados: 
Receita – Foram considerados como receita do mês a soma por ramo dos prêmios vigentes. 
Sinistros - Para a projeção de sinistros foram estimados os sinistros por meio da utilização de média 
móvel mais intervalo de segurança, prevendo assim nos últimos meses os eventos ocorridos e ainda 
não avisados, pois como existem menos contratos ativos, a sinistralidade passa a ser maior. 
TAP – Teste de Adequação do Passivo por meio do valor positivo entre a diferença do valor constituído 
ao final da projeção, descontado a taxa de juro, e o montante das provisões técnicas constituídas na 
data base do cálculo, como segue: 

 
Ramo TAP IBNR TAP PSL Total 

R93 – Vida 61 59 120 

R90 – Eventos Aleatórios - - - 

R84 – Doenças Graves ou Doenças Terminais - - - 

R82 – Acidentes Pessoais - - - 

R77 – Prestamista - - - 

R29 – Auxílio Funeral - - - 

TOTAL 61 59 120 

    Nota: Valores em R$ mil. 
 

 
NOTA 13 - COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS 

 
Em garantia das provisões técnicas estão oferecidos Títulos de Renda Fixa- Públicos no valor de R$ 3.547 
(R$ 22.132 em 2010), Títulos de Renda Fixa- Privado R$ 2.905 (R$ 2.261 em 2010) e Quotas de Fundo de 
Investimento R$ 21.646, vinculados à SUSEP. 
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NOTA 14 – PROVISÕES TÉCNICAS E DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS 
 

Movimentação no semestre 

Provisão de 
Prêmios não 

Ganhos 

Provisão de 
Sinistros a 
Liquidar 

 
Provisão IBNR Outras Provisões 

 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Saldos no início do semestre 190 317 18.587 6.548 2.415 1.578 351 732 

Adições 870 2.317 6.060 21.984 14.899 10.347 1.615 2.182 

-Seguros 870 2.317 3.548 1.998 8.440 5.235 1.536 2.037 

-Cosseguro aceito - - - - - - - - 

-DPVAT - - 2.403 19.926 6.397 - 79 - 

-Retrocessão IRB - - 50 60 1 5.112 - 145 

-Teste de adequação passivo - - 59 - 61 - - - 

Apropriação/reversão/pgto 940 2.278 7.839 10.265 9.762 9.448 1.559 2.396 

-Seguros 940 2.278 3.268 1.872 8.218 5.102 1.525 2.001 

-Cosseguro aceito - - - - - - - - 

-DPVAT - - 4.511 8.332 1.543 4.345 34 395 

-Retrocessão IRB - - 60 61 1 1 - - 

-Teste de adequação passivo - - - - - - - - 

Saldo no final do semestre 120 356 16.808 18.267 7.553 2.477 407 518 

 

 
NOTA 15 – ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 

 
a) Ativos contingentes 
A Seguradora não possui ativos contingentes que sejam relevantes, passíveis de registros contábeis ou 
de divulgação. 
 
b) Passivos contingentes classificados como perdas prováveis e obrigações legais – fiscais e 
providências 
A Seguradora é parte integrante em processos judiciais de natureza civil decorrentes do curso normal de 
suas atividades. As provisões foram constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a 
natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de 
nossos Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável. 
A Administração da Seguradora entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face a 
eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos.  
 
c) Obrigações legais, fiscais, previdenciárias e trabalhistas 
A Seguradora não possui processos discutindo obrigações legais, fiscais e previdenciárias. 
 
d) Processos cíveis 
Referem-se à estimativa global de perdas com ações decorrentes do curso normal das operações cujos 
valores estão sendo discutidos judicialmente pela Seguradora. 
As questões discutidas nas ações normalmente não constituem eventos capazes de causar impacto 
representativo no resultado do exercício. Não existem em curso passivo contingente relevante para os 
quais as chances de perdas sejam prováveis que não tenham sido razoavelmente estimados. A 
seguradora possui 11 (onze) ações com classificação de risco “provável” cujo valor provisionado monta 
R$ 137.  
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Ações Cíveis 

 30/06/11 30/06/10 

Saldo do inicio do período 80 15 

Novas constituições no período - R$           43              - 

Quantidade de ações referentes a novas constituições no período          4                -         

Alteração da provisão por atualização Monetária e Juros            14  -             

Saldo Final do período          137           15 

 
 
e) Sinistros judiciais 
Referem-se à estimativa global de perdas com ações relativas a sinistros cujos valores estão sendo 
discutidos judicialmente pela Seguradora. 
Não existem em curso passivo contingente relevante para os quais as chances de perdas sejam prováveis 
que não tenham sido razoavelmente estimados. A seguradora possui 35 (trinta e cinco) ações com 
classificação de risco “provável”, cujo valor em questionamento é de R$ 791 com provisão de R$ 500. 
Pela participação no Consórcio DPVAT, a seguradora provisionou R$ 13.261 ações referentes aos 
sinistros em questionamentos judiciais sob a gestão da Seguradora Líder S.A.  
 
Sinistros judiciais – carteira própria 

 30/06/11 30/06/10 

Saldo do inicio do período - R$  349 349 

 Total Pago no Período - R$ 53 104 

 Quantidade de ações pagas no período  2 6 

 Novas Constituições no período - R$ 186 112 

 Quantidade de ações referentes a novas constituições no período  15 5 

 Baixa da provisão por êxito - R$ - 5 

 Alteração da provisão - R$  18 7 

 Saldo Final do período - R$ 500 359 

 
 

NOTA 16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
a) Capital Social 
O capital social é representado por 8.176.224 (8.176.224 em 2010) ações ordinárias, sem valor nominal. 
Em 27/06/2011, a 42ª AGE de 27 de junho de 2011 elevou o Capital Social de R$ 3.998 para R$ 8.357 
com a incorporação de Reservas de Capital e Reservas de Lucros, o qual está registrado em Aumento de 
Capital em Aprovação.  

 
b) Dividendos 
O estatuto da Seguradora prevê a distribuição de dividendo mínimo anual de 25% sobre o lucro líquido 
ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.  

No semestre foram destacados Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 180 (R$ 147 em 2010). 
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c) Reservas de Capital, de Reavaliação e de Lucro 

 
 30/jun./11 30/jun./10 

Reservas de Capital - 1 
Opções de Incentivos Fiscais (*) - -1 

Reservas de Reavaliação (***) 261 274 
Imóveis Próprios 261 274 

Reservas de Lucros - 3.200 
-Legal (*) - 207 
-Especial (*) - 2.993 

Lucros Acumulados(**) 766 593 

(*) As Reservas de Capital e Reserva de Lucros foram incorporadas ao Capital Social conforme AGE 42ª 
de 27/06/2011. 
(**) A conta Lucros Acumulados será destinada no encerramento do balanço anual de 2010. 
(***) Nos termos do art. 6º, capítulo 22, da Lei nº 11.638/2007, a Seguradora optou por manter os 
saldos existentes nas reservas de reavaliação até sua efetiva realização. 

 
 
NOTA 17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO E MARGEM DE SOLVÊNCIA  

 
São calculados de acordo com as Resoluções vigentes: 
 

Descrição 30/06/11  30/06/10 

Patrimônio Líquido 9.384  8.066 

 (-) Part. Sociedades Financeiras e não Financeiras 123  - 

 (-) Despesas Antecipadas 18  13 

 (-) Ativos Intangíveis 19  - 

 (-) Obras de Arte 14  - 

 (-) Marcas e Patentes 6  6 

Patrimônio Líquido Ajustado 9.204  8.047 

 20% do prêmio retido anual médio (12) meses 7.341  6.100 

 33% do sinistro retido anual médio (36) meses 7.494  6.302 

 Margem de Solvência (a) 7.494  6.302 

Suficiência da Margem de Solvência (*) 1.710  1.745 

Capital Base  1.200  1.200 

Capital Adicional de Subscrição 1.960  1.960 

Capital Mínimo Requerido (b) 3.160  3.160 

Exigência de Capital (maior entre (a) e (b)) 7.494  6.302 

Suficiência de Capital 1.710  1.745 

(*) A Margem de Solvência corresponderá à suficiência do Ativo Líquido para cobrir montante igual ou maior 
que os seguintes valores: a) 0,20 vezes do total da receita líquida de prêmios emitidos dos últimos doze meses; 
b) 0,33 vezes a média anual do total de sinistros retidos dos últimos trinta e seis meses. 
A Seguradora apurou o Capital Mínimo Requerido considerando a data base de 30 de junho de 2011 e 2010, 
utilizando e seus cálculos os fatores constantes dos anexos III, IV, V e VI da Circular SUSEP nº 355/07 na forma 



 

 

23 

divulgada na Resolução CNSP nº 158/06, apresentando plena suficiência em relação ao Patrimônio Líquido 
Ajustado. 
 
 

NOTA 18 – CONTEXTO OPERACIONAL 

 
 

a) PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO 

 
Prêmios Ganhos, Sinistralidade e Comercialização por Ramos:  

 
Ramos Prêmios Ganhos Sinistros Retidos Comercialização 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Auxílio Funeral 78 - 34% - 7% - 

Vida em Grupo 3.627 2.424 52% 58% 29% 26% 

Acidentes Pessoais 1.164 907 36% 42% 21% 19% 

Doenças Graves (1) - (1%) - - - 

DPVAT 14.422 13.530 87% 88% 1% 1% 

Prestamista 2.231 1.084 10% 7% 48% 80% 

Renda Eventos Aleatórios 13 2 55% 138% 8% - 

Total 21.535 17.947 - - - - 

 

b) REGIÃO DA FEDERAÇÃO AUTORIZADA A OPERAR 

A empresa está autorizada a operar nas seguintes regiões: 

Região Unidades da Federação 

3ª PE, RN, PB, AL 

4ª SE, BA 

5ª GO, DF, TO, MT, MS 

8ª PR, SC, RS 

 
 

c) CRITÉRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 
Os riscos de subscrição da carteira são avaliados sob controle do acompanhamento de sinistralidade, 
avaliação de taxas por cobertura, cálculo e acompanhamento de IBNR, projeção de sinistralidade, 
perfil etário da carteira, concentração de capitais segurados e análise da composição de sinistros. 

 
 
NOTA 19 – GESTÃO DE RISCOS 

 
O risco é aceito após avaliação conforme critérios técnicos e atuariais a nível de apólice e da carteira 
como um todo.  No processo operacional é identificado o capital segurado, a valor de retenção e o seu 
excedente repassado automaticamente ao ressegurador. 
 
A Companhia está autorizada a operar nas 3ª, 4ª, 5ª e 8ª região, concentrando seus riscos na 5º 
Região (PR, SC e RS). Os contratos de seguro são efetuados na moeda R$ (real). 



 

 

24 

NOTA 20 – PROVISÃO PARA IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
O Imposto de Renda está provisionado à alíquota de 15%, com adicional de 10% para o resultado 
excedente de R$ 240 e a Contribuição Social à alíquota de 15%, considerando para efeito das 
respectivas bases de cálculos a legislação vigente pertinente a cada tributo. A reconciliação dos 
encargos com o Imposto de Renda e a Contribuição Social está demonstrada a seguir: 

 
 

 30/06/11 30/06/10 
Contribuição 

Social 
Imposto de 

Renda 
Contribuição 

Social 
Imposto de 

Renda 

Resultado antes dos impostos 1.544 1.544 1.137 1.137 

Despesas de Juros sobre Capital 
Próprio 

(180) (180) (147) (147) 

Adições  352 352 62 62 

Exclusões (160) (160) - - 

Base de cálculo 1.556 1.556 1.052 1.052 

Tributos conforme Demonstração do 
Resultado 

233 374 158 249 

 
 

NOTA 21 - DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 
As contas de resultado têm o seguinte detalhamento 30/06/11 30/06/10 

 

Prêmios Retidos 21.664 18.253 

Prêmios de seguros 7.205 4.711 

Cosseguro aceito - 14 

Prêmios Consórcio DPVAT 14.459 13.528 
 

Contribuição para Cobertura de Riscos 1 1 

Variação das Provisões Técnicas de Prêmios 1 1 
 

Variação das Provisões Técnicas (129) (65) 

Variação das Provisões Técnicas de Prêmios (126) (73) 

Variação da PPNG – Resseguros Cedidos (3) 8 
 

Sinistros Retidos (15.113) (13.708) 

Sinistros diretos (2.323) (1.735) 

Sinistros do Consórcio DPVAT (9.636) (8.579) 

Variação da provisão dos sinistros ocorridos mas não avisados (3.154) (3.394) 
 

Despesas de Comercialização (2.574) (1.855) 

Despesas de comissão e agenciamento (2.363) (1.661) 

Despesas de comissão Consórcio DPVAT (211) (194) 
 

Outras Receitas Operacionais 8.466 6.829 

Receitas com regulação de sinistros – DPVAT 7.536 5.985 

Outras receitas 930 844 
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Outras Despesas Operacionais (3.066) (2.246 

Despesas com cobrança – Consórcio DPVAT (862) (804) 

Despesas com administração de apólices (189) (139) 

Despesas com regulação de sinistros – DPVAT (1.848) (1.221) 

Provisão de Risco de Créditos Duvidosos (2) (2) 

Outras despesas (165) (80) 
 

Resultado com Operações de Resseguro (513) (242) 

Prêmios cedidos em resseguro (513) (242) 
 

Despesas Administrativas (6.451) (5.176) 

Pessoal Próprio (2.659) (1.938) 

Serviços de Terceiros (955) (863) 

Localização e Funcionamento (1.042) (924) 

Depreciações/Amortização (172) (135) 

Despesas com Propaganda e Publicidade (521) (407) 

Despesas administrativas - Consórcio DPVAT (810) (726) 

Outras Despesas Administrativas  (292) (183) 
 

Despesas com Tributos  (1.003) (819) 

COFINS (764) (618) 

Taxa de Fiscalização (74) (69) 

PIS  (124) (100) 

Outras Despesas com Tributos  (41) (32) 
 

Receitas Financeiras 1.472 961 

Títulos de Renda Fixa 314 830 

Outras Receitas Financeiras  1.158 131 
 

Despesas Financeiras (1.394) (943) 

Operações de Seguros  (1.168) (758) 

Outras Despesas Financeiras  (226) (185) 

 
 
NOTA 22 – PROVISÃO PARA RISCOS SOBRE PRÊMIOS A RECEBER 

 
A provisão para riscos sobre prêmios a receber é calculada com base nos prêmios vencidos a mais de 60 
dias. 
 
 

NOTA 23 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
A Seguradora contribui para um plano de previdência privada complementar para seus funcionários na 
modalidade de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL).  O PGBL é um plano previdenciário do tipo de 
contribuição variável que permite acumular recursos financeiros ao longo da carreira profissional do 
participante mediante contribuições pagas por ele e pela empresa patrocinadora, sendo os recursos 
investidos em um Fundo de Investimento Exclusivo (FIE). O PGBL é administrado pelo Banco Itaú S.A. 
A contribuição para os planos de previdência (PGBL) no semestre de 2011 foi de R$ 27 (R$ 24 em 2010). 
Além desse benefício a Seguradora oferece aos seus funcionários e administradores seguro saúde, 
seguro de vida e acidentes pessoais.  
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NOTA 24 – TESTE DO IMPAIRMENT 

 
A Seguradora efetuou o teste do Impairment conforme determina o pronunciamento técnico CPC 01 
visando identificar se há alguma indicação de que seus ativos ou conjunto de ativos perderam 
representatividade econômica, considerada relevante.  No teste efetuado foi constatado que o valor 
recuperável do ativo é superior ao valor contábil, não caracterizando, desta forma, a necessidade de 
constituição de provisão. 
 
 

NOTA 25 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
 

(a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros 
 
A Seguradora opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para o disponível, incluindo 
aplicações financeiras, prêmios a receber e contas a pagar. 
Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento no curto 
prazo. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, os valores contábeis aproximam-
se dos valores justos. 
 
 

(b) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Aplicações financeiras, contas a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar. Os valores 
contabilizados aproximam-se dos de realização. 
 
 

(c) Política de gestão de riscos financeiros.  
 
A Seguradora possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e 
requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição 
geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o 
impacto financeiro no fluxo de caixa. 
A política de gerenciamento de risco da Seguradora foi estabelecida pela Administração local. A 
Administração examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo 
políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco. 
 
 

(d) Risco de crédito 
 
A Seguradora opera no ramo de pessoas e também na regulação de sinistros do Consórcio do Seguro 
DPVAT. Tanto na operação com seguros quanto na regulação de sinistros DPVAT os créditos são de 
liquidez a curto prazo. Não há, portanto, risco relevante de crédito no que tange ao contas a receber. No 
que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais investimentos, a Seguradora tem como política 
trabalhar com instituições de primeira linha.  
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(e) Risco de liquidez 

 
Os compromissos assumidos pela Seguradora estão suportados por recursos financeiros disponíveis, 
portanto não há risco em honrar tais compromissos em decorrência de descasamento de prazo ou de 
volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. 
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos 
futuros, sendo monitoradas diariamente pela Administração. 
 
 

(f) Risco de mercado 
 
Risco com taxa de juros: O risco associado é oriundo da possibilidade da Seguradora incorrer em perdas 
por causa de flutuações nas taxas de juros que diminuam as receitas financeiras relativas a aplicações 
financeiras. A administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de 
avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de 
volatilidade dessas taxas. 
 
 

(g) Derivativos 
 
Em 2011 e 2010, a Seguradora não operou com instrumentos financeiros derivativos. 
 

 

 

 
Ricardo José Iglesias Teixeira                                    Ana Carolina Ferraz de Campos Bolduan  
     Diretor Presidente                                                           Diretora Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
João Maria Francisco                                                            Pedro Pereira  
       Contador                                                               Atuário – MIBA – DRT - 850 
   CRC PR 025742/O-4 
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8. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

 
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

DE 30 DE JUNHO DE 2011. 
 
 
 

Eldorado do Sul, 19 de agosto de 2011. 
 
 
 
Ilmos. Srs. 
Diretores e Acionistas da 
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 
Curitiba - PR 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
A provisão para cobertura de sinistros ocorridos e não avisados foi determinada com base em cálculos atuariais 
efetuados por atuário independente, consequentemente, a nossa opinião, no que se refere a essa provisão e aos 
seus efeitos, nas demonstrações contábeis, está baseada exclusivamente nos dados apresentados pelo atuário. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da seguradora 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 seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
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adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em 30 de junho de 2011, o 
resultado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Outros assuntos 
 
Demonstrações do valor adicionado 
 
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao semestre findo em 30 de junho de 
2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como 
informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida 
aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente 
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
 

 
AUDILINK & CIA. AUDITORES 

CRC/RS-003688/O-2 F-PR 
NÉLSON CÂMARA DA SILVA 

CONTADOR CRC/RS-023584/O-8 S/PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 

9.          PARECER ATUARIAL  

 
 
 
DPS – 1.021             Curitiba, 26 de julho de 2011 

À 

Centauro Vida e Previdência S.A 

Ref.: Provisões Técnicas – junho - 2011  

Prezados Senhores: 

Atendendo à solicitação de V.Sas., na qualidade de atuário responsável pela empresa Centauro Vida e 

Previdência S/A, atesto que as Provisões Técnicas apuradas em 30 de junho de 2011, abaixo 

discriminadas, foram devidamente calculadas com base na formulação atuarial e de acordo com a 

legislação em vigor, sendo: 

1. Saldo das Provisões: 

1.1. Operação com Seguros 

a) Provisão para Prêmios Não Ganhos - PPNG 

Ramo 29 Ramo 77 Ramo 82 RAMO 84 Ramo 90 Ramo 93 

Auxílio 
Funeral 

Prestamista 
Acidentes Pessoais 

Coletivos 
Doenças 
Graves 

Eventos 
Aleatórios 

Vida em 
Grupo 

R$ 657,08 R$ 749,33 R$ 38.751,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.812,21 

b) Provisão para Prêmios Não Ganhos – Riscos Vigentes mas Não Emitidos 

Ramo 29 Ramo 77 Ramo 82 RAMO 84 Ramo 90 Ramo 93 

Auxílio 
Funeral 

Prestamista 
Acidentes Pessoais 

Coletivos 
Doenças 
Graves 

Eventos 
Aleatórios 

Vida em 
Grupo 

R$ 0,06 R$ 311,06 R$ 6.645,65 R$ 5,01 R$ 169,23 R$ 14.775,37 

c) PCP – Provisão Complementar de Prêmios 

Ramo 29 Ramo 77 Ramo 82 RAMO 84 Ramo 90 Ramo 93 

Auxílio 
Funeral 

Prestamista 
Acidentes Pessoais 

Coletivos 
Doenças 
Graves 

Eventos 
Aleatórios 

Vida em 
Grupo 

R$ 
5.492,84 

R$ 230,20 R$ 67.141,64 R$ 30,19 R$ 883,03 R$ 244.431,01 
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Lembramos que a PCP deverá ser estimada mensalmente, por ramo, e seu montante deverá ser utilizado 

somente para fins de cobertura por ativos garantidores e como fator de redução no cálculo do 

patrimônio líquido ajustado. 

d) Provisão para Sinistros Ocorridos e Não Avisados 

Ramo 29 Ramo 77 Ramo 82 RAMO 84 Ramo 90 Ramo 93 

Auxílio 
Funeral 

Prestamista 
Acidentes 

Pessoais Coletivos 
Doenças 
Graves 

Eventos 
Aleatórios 

Vida em 
Grupo 

R$ 939,69 R$ 44.871,57 R$ 523.136,21 R$ 3,72 R$ 125,62 R$ 935.730,59 

e) Provisão para Sinistros a Liquidar 

Ramo 29 Ramo 77 Ramo 82 RAMO 84 Ramo 90 Ramo 93 

Auxílio 
Funeral 

Prestamista 
Acidentes 

Pessoais Coletivos 
Doenças 
Graves 

Eventos 
Aleatórios 

Vida em Grupo 

R$ 
4.400,00 

R$ 18.152,87 R$ 112.707,17 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

1.237.789,32 

2) Critérios utilizados nos cálculos atuariais e metodologia aplicada: 

2.1) Operação de Seguros 

- Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): Cálculo “pró-rata die” de acordo com a Circular SUSEP 162/06; 

- Provisão para Prêmios Não Ganhos – Riscos Vigentes mas Não Emitidos: Para o cálculo de RVNE aplicamos 

uma nova                               metodologia, onde: 

Estabelecemos um percentual de RVNE, que representa a proporção de prêmios a decorrer com 

emissões em atraso, este percentual é estimado com uma base histórica dos últimos doze meses e é 

aplicado sobre os valores de PPNG estimadas no mês conforme Nota Técnica de RVNE. 

- Provisão Complementar de Prêmios (PCP) está sendo calculada conforme descrição das Circulares 

162/2006, 181/2007. 

- Provisão para Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR): A metodologia aplicada para cálculo foi a de 

Chain Ladder, onde, avaliamos mensalmente com base na data de ocorrência e de aviso dos sinistros. Com 

histórico dos quadros estatísticos da Companhia, mensurando através dos valores de sinistros retidos 

onde são consideradas as últimas reavaliações de estimativa e conforme descrito em Nota Técnica de 

IBNR. 

Atentamos ao fato de que as complementações realizadas na analise de IBNR serão descritas na próxima 

avaliação atuarial, fevereiro de 2012. 
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- Provisão para Sinistros a Liquidar (PSL): Esta provisão é constituída com 100% do valor dos sinistros 

avisados e não liquidados até o último dia do mês de sua constituição. 

À disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente 

CTS - CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL E SERVIÇOS LTDA. 

CIBA - 075  

 

 

Pedro Pereira  

Atuário MIBA 850  

 
 


