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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – JUNHO DE 2011 
 
Senhores Acionistas, 
 
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras 
Intermediárias e o parecer dos Auditores Independentes, referente às atividades da Chartis Resseguros 
Brasil S.A. relativo ao semestre findo em 30 de Junho de 2011. 
 
A Chartis é líder mundial em seguros patrimoniais e gerais, e atende mais de 40 milhões de clientes em 
160 países e jurisdições, com um portfólio de cerca de 500 produtos e serviços disponíveis em nível global.  
Com uma história de 90 anos, uma das mais abrangentes linhas de produtos e serviços, ampla experiência 
e excelente condição financeira, a Chartis permite que seus clientes de seguros gerais e pessoais possam 
gerenciar praticamente qualquer risco com confiança. 
 
A Chartis Resseguros Brasil, subsidiaria da Chartis Seguros Brasil S.A., esta iniciando suas instalações no 
Brasil, com objetivo de disponibilizar nossos produtos e serviços aos clientes, de uma forma inovadora e 
mantendo nossa qualidade e compromisso. O Grupo que já possuía autorização para operar como 
resseguradora admitida, através da American Home Assurance Company, estabeleceu a Chartis 
Resseguros, com Capital Social de R$ 80 milhões, com objetivo de oferecer capacidade ao mercado de 
seguros brasileiro, dentro dos padrões e políticas do grupo Chartis, além de explorar sinergias com o 
mercado segurador e outros parceiros; e de agregar valor aos nossos clientes. 
 
Performance Econômico-Financeira 
A performance financeira alcançou R$ 3  milhões. No Semestre findo em Junho de 2011, a Resseguradora 
Local apresentou um Lucro líquido de R$ 1,8 milhões. 
 
Distribuição de Lucros 
A Resseguradora Local tem como prática a distribuição de dividendos ao final do ano, garantindo até 25% 
estabelecido no seu acordo de acionistas, após a constituição de 5% da reserva legal. 
 
Perspectivas 
A Resseguradora Local continuará expandindo suas operações, aumentando seu volume de prêmios e 
mantendo sua forte atuação nas políticas de precificação e aceitação de risco, visando à contínua melhoria 
do seu resultado operacional, e adicionalmente melhorar o desempenho das despesas administrativas. 
Esta é a estratégia adotada pela Resseguradora, que a deixa preparada para atuar em um mercado 
competitivo. 
 
Agradecimentos 
Agradecemos aos nossos Acionistas, parceiros de negócios, corretores e clientes pela confiança em nossa 
administração bem como aos nossos colaboradores, pela sua decisiva contribuição para a conquista dos 
resultados da Resseguradora e relançamento da Chartis no mercado Brasileiro. 
 
São Paulo, 14 de setembro de 2011. 
 
A Diretoria 
 
 
 



 
 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Diretoria Executiva 
 
Diretor- Presidente 
Guillermo Eduardo Leon 
               
Diretor 
Marcos Fugise 
 
Diretor  
Jose Reinaldo Caparroz Junior 
 
 
                Marcelo Farat Milani        
                Atuário – MIBA 1371  
 
                Roseli Midori Kanazawa 
                Contador CRC nº 1SP187230/O-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
 

 

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Administradores 
Chartis Resseguros Brasil S.A. 
 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Chartis Resseguros Brasil S.A. 
("Resseguradora"), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais 
notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração  
sobre as demonstrações financeiras  
 
A administração da Resseguradora 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 das 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 Resseguradora 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 Resseguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
políticas 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. 
 



 
 

 

Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Chartis Resseguros Brasil S.A. em 30 de 
junho de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
São Paulo, 14 de setembro de 2011 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira 
Contador CRC 1RJ056588/O-8 "S" SP 
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Ativo  Passivo e patrimônio líquido  
    
Circulante 83.239 Circulante 1.428 
    
 Aplicações (Notas 4.2, 4.4 e 5) 83.231 Contas a pagar  1.428 
   Impostos e contribuições (Nota 7) 330 
 Títulos e créditos a receber 8  Outras contas a pagar (Nota 8) 1.098 
  Créditos tributários e previdenciários (Nota 6) 8   
  Patrimônio líquido  81.811 
   Capital social (Nota 9(a)) 80.001 
   Lucros acumulados 1.810 
     
Total ativo 83.239 Total passivo e patrimônio líquido 83.239 
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Despesas administrativas (19 ) 
  
Despesas com tributos  (54 ) 
. 
Resultado financeiro (Nota 10) 3.080 
. 
Resultado antes dos impostos e participações 3.007 
. 
Imposto de renda (Nota 11) (746 ) 
. 
Contribuição social (Nota 11) (451 ) 

 
 

Lucro líquido do semestre 1.810 

. 
Quantidade de ações  80.000.679 

. 
Lucro líquido por ação - R$ (Nota 12) (0,02 ) 

 
A Resseguradora não apresentou itens classificáveis como resultado abrangente no semestre findo em 30 de 
junho de 2011. 
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Capital social 

Lucros 
acumulados Total

 
  

Em 1
o
 janeiro de 2011   

 Capital social aprovado em 4 de abril de 2011 conforme     
  Portaria SUSEP n

o
 3.972 80.001  80.001

 Lucro do semestre  1.810 1.810

  
Em 30 de junho de 2011 80.001 1.810 81.811
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1 Contexto operacional e informações gerais 
 
A Chartis Resseguros Brasil S.A. ("Chartis RE" ou "Companhia"), com sede na Rua Gomes de Carvalho, 
no 1306, Vila Olímpia, São Paulo - SP, tem o controle acionário e a gestão efetiva dos seus negócios 
exercidos pela Chartis Seguros Brasil S.A. 
 
A Companhia tem por objeto a operação com resseguros e retrocessão em todos os ramos. 
 
Em 4 de abril de 2011 através da portaria SUSEP no 3.972, a Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) concedeu a Chartis Resseguros Brasil S.A., autorização para operar como resseguradora local e 
homologou na íntegra, as deliberações tomadas pelos acionistas em assembléia geral de constituição 
realizada em 15 de fevereiro de 2011. 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2011 a Companhia não realizou qualquer operação. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pelo Conselho de 
Administração, em 14 de setembro de 2011. 
 
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia 
estão incluídas na Seção 2. Estas políticas foram aplicadas consistentemente ao longo do primeiro 
semestre de 2011, exceto quanto indicado o contrário. 
 

2.1 Apresentação das demonstrações  
financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as 
quais abrangem as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando 
referendados pela SUSEP. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, 
modificada pela avaliação de ativos financeiros nas categorias "Disponível para a venda" e "Avaliados ao 
valor justo através do resultado". As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a premissa 
de continuação dos negócios da Companhia em curso normal de seus negócios no Brasil.  
 
A elaboração destas demonstrações financeiras requer que a administração utilize alto grau de 
julgamento na determinação de certas políticas contábeis, principalmente, no tocante à elaboração, ou 
construção de suas estimativas contábeis utilizadas em certas áreas e na avaliação de certos ativos e 
passivos da Companhia. No primeiro semestre de 2011, o principal item é a determinação do valor justo 
das aplicações financeiras (Nota 3). Consequentemente, a liquidação das transações que envolvem o uso 
dessas estimativas poderá ser efetuada por montantes que podem vir a ser diferentes daqueles que 
foram inicialmente estimados devidos, substancialmente ao processo que é utilizado pela administração 
em sua determinação. A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente e, quando 
necessário, são ajustadas para melhor refletir sua situação financeira e patrimonial.  
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As áreas que envolvem alto grau de julgamento ou complexidade, ou áreas onde as premissas e 
estimativas são significativas para a preparação das demonstrações financeiras estão divulgadas na  
Nota 3 destas demonstrações financeiras. 
 

Em 29 de abril de 2011, foi emitida a Circular SUSEP no 424, que revogou a Circular SUSEP 
no 379/2008, estabelecendo o novo plano de contas das Seguradoras, e introduziu mudanças nas 
classificações de contas e nas demonstrações financeiras como a apresentação da recuperação com 
custos de apólices em linha específica "Receita com emissão de apólices" e também de um novo grupo, 
apartando os efeitos da operação de resseguros das demais linhas operacionais, demonstrado na linha 
"Resultado com resseguros". As informações de prêmios de resseguros são demonstradas em todas as 
linhas das demonstrações financeiras líquidas dos custos de aquisição. As provisões técnicas estão 
constituídas brutas de resseguros, sendo que os respectivos registros estão demonstrados na linha 
"Ativos de resseguros - provisões técnicas". 
 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) aprovou através da Circular SUSEP no 424/2011 
diversos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão sendo 
considerados na elaboração das presentes demonstrações financeiras. 
 
Em decorrência do início das atividades ter ocorrido em 4 abril de 2011, a Companhia ainda não possui 
conta corrente e por este motivo não foram apresentadas a demonstração do fluxo de caixa e conciliação 
do lucro líquido com o fluxo de caixa das atividades operacionais. 
 

2.2 Conversão em moeda estrangeira 
 

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e 
de apresentação da Companhia. 
 

(b) Conversão e saldos denominados em  
moeda estrangeira 
 

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

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, contas bancárias, depósitos a prazo e outros 
ativos de curto prazo (vencimento original de três meses ou período menor) de alta liquidez e com baixo 
risco de variação no valor justo de mercado. 
 

2.4 Ativos financeiros 
 

Ativos financeiros 
 

(a) Classificação e mensuração 
 

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, disponíveis para venda, ativos mantidos até o vencimento e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração  
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determina a classificação de seus ativos financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia a 
sua classificação a cada data de balanço, segundo as regras restritas do CPC 38 (equivalente ao IAS 39) 
para transferências (ou reclassificações) entre categorias. Todos os ativos financeiros são inicialmente 
reconhecidos ao valor justo de mercado e quaisquer diferenças entre o valor justo de mercado e 
consideração paga pela Companhia para a aquisição do ativo (também conhecida como day-one 
profits/losses) são reconhecidas no resultado do período somente quando a Companhia possui a 
capacidade de observação direta no mercado de fatores ou premissas de precificação dos ativos. A 
Companhia utiliza o critério de reconhecimento inicial de um instrumento financeiro (para todas as 
categorias de ativos ou passivos financeiros) o método de compra e venda regular pela data de 
negociação, ou seja, o reconhecimento de um ativo financeiro a ser recebido e um passivo financeiro a 
ser pago na data da negociação (data em que a Companhia se torna parte de um contrato) e a baixa de 
um ativo financeiro e reconhecimento de ganho ou perda no dia em que a negociação ocorre. 
Geralmente, juros sobre os ativos e passivos correspondentes não começam a ser reconhecidos até a data 
de liquidação da transação quando a titularidade sobre o instrumento financeiro é transferida. 
 

(b) Ativos financeiros mensurados ao  
valor justo por meio do resultado 
 
Esta categoria compreende duas subcategorias: ativos financeiros detidos para propósito de negociação 
e ativos financeiros designados ao valor justo através do resultado na data inicial de sua aquisição. A 
Companhia classifica nesta categoria os ativos financeiros cujo propósito e estratégia de investimento é 
de manter negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos 
circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados imediatamente e apresentados na 
demonstração do resultado em "Receitas de ativos financeiros" no período em que ocorrem. A 
Companhia não designou nenhum ativo ou passivo financeiro através da opção de valor justo, ou fair 
value option nas demonstrações financeiras. 
 

(c) Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 
A Companhia classifica os ativos financeiros nesta categoria segundo o propósito de negócio (ou 
intenção) da administração quanto à realização do ativo. Os ativos financeiros mantidos até o 
vencimento são aqueles instrumentos não derivativos com valores a receber fixos ou predeterminados e 
com vencimento fixos (exceto aqueles que atendam à definição da categoria "empréstimos e recebíveis") 
onde a Administração possui a intenção e a habilidade de manter o ativo até a data de vencimento. Estes 
ativos são inicialmente reconhecidos a valor justo e subsequentemente avaliados ao custo amortizado, 
segundo o método da taxa efetiva de juros (EIR method). Estes ativos são avaliados para impairment 
(recuperabilidade) a cada data de balanço e a Companhia constitui uma provisão para impairment 
quando há evidência objetiva de que a Companhia não terá a habilidade de receber todos os valores 
devidos pela contraparte em conformidade com os termos contratuais estabelecidos (veja Nota 2.5(a) e 
(b) para impairment de ativos financeiros). 
 

(d) Empréstimos e recebíveis, incluindo  
prêmios a receber de segurados 
 
Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Os recebíveis originados de contratos de 
seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segurados, são classificados pela Companhia nesta 
categoria e são mensurados pelo valor de prêmio emitido. Os outros recebíveis da Companhia 
compreendem os demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de  
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curto prazo. Todos os recebíveis são avaliados para impairment (recuperação) a cada data de balanço 
(vide política contábil 2.5(a)). 
 

(e) Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles instrumentos financeiros não derivativos que 
são designados nessa categoria ou que não são classificados em nenhuma outra categoria. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo (acrescido dos custos de transação 
diretamente incrementais) no seu reconhecimento inicial e em períodos subsequentes. Os juros de 
títulos de renda fixa classificados como disponíveis para venda, calculados com o uso do método da taxa 
de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas financeiras. Dividendos 
recebidos de investimentos em ações, quando classificados nesta categoria, são reconhecidos no 
resultado do período quando o direito de recebimento do dividendo é estabelecido para a Companhia. 
 
A parcela correspondente à variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizados) é lançada contra o 
patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando 
da sua liquidação ou por perda considerada permanente (vide política contábil de impairment na  
Nota 2.5(b)). 
 

(f) Determinação de valor justo de ativos 
 
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base nos preços atuais de 
compra (bid prices). Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia 
estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações 
recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente 
similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o 
maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações 
geradas pela Administração da própria Companhia. 
 

2.5 Análise de recuperabilidade de ativos financeiros  
e não financeiros (impairment) 
 

(a) Ativos financeiros avaliados ao custo  
amortizado (incluindo prêmios a receber  
de segurados) 
 
A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência de que um determinado ativo classificado na 
categoria de empréstimos ou recebíveis (ou se um grupo de ativos) esteja deteriorado ou impaired. 
 
Caso um ativo financeiro seja considerado como impaired, a Companhia somente registra a perda no 
resultado do período se houver evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos 
que ocorram após a data inicial de reconhecimento do ativo financeiro nesta categoria e se o valor da 
perda puder ser mensurado com confiabilidade pela administração. As perdas são registradas e 
controladas em uma conta retificadora do ativo financeiro. Para a análise de impairment, a Companhia 
utiliza diversos fatores observáveis que incluem: 
 
. dificuldades significativas do emissor ou do devedor; 
 
. valores vencidos acima de 60 dias; 
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. quebra de termos contratuais, tais como default ou não cumprimento dos pagamentos devidos pelo 
devedor; 

 
. é provável que o emissor ou devedor entre em falência ou concordata; 
 
. desaparecimento de um determinado ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobiliários); 
 
. informações observáveis que indicam que há uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros de 

um grupo de ativos (para o acesso coletivo de impairment), embora esta redução não possa ser 
atribuída individualmente para os ativos individualmente não significativos. 

 
(b) Ativos financeiros avaliados a valor justo 

 
A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência objetiva de que um ativo classificado como 
disponível para a venda está individualmente impaired. No caso de investimentos em instrumentos de 
capital (ações) a Companhia avalia se há um declínio significativo ou prolongado no valor de mercado do 
ativo do seu custo. Caso tal evidência existir, a perda acumulada (avaliada como a diferença entre o custo 
de aquisição e o valor de mercado atual do ativo, menos quaisquer perdas para impairment registradas 
previamente) é removida do patrimônio líquido e reconhecida imediatamente no resultado do período. 
Perdas para impairment em instrumentos de capital que são registradas no resultado do período não 
são revertidas. Para instrumentos de dívida, as perdas com impairment registradas são revertidas 
quando se o valor justo do instrumento financeiro aumentar e se o aumento puder ser objetivamente 
relacionado a um evento que ocorreu após a data que a perda por impairment foi inicialmente 
reconhecida. 
 

(c) Ativos não financeiros 
 
Ativos não financeiros sujeitos a depreciação são avaliados para impairment quando ocorram eventos ou 
circunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para 
impairment é reconhecida no resultado do período para o valor pelo qual o valor contábil do ativo 
exceda o valor recuperável do ativo. O valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor 
justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos). 
 
Os ativos registrados como custos de aquisição diferidas de contratos de seguros são avaliados, quanto à 
sua recuperabilidade, segundo o teste de adequação de passivos - LAT (vide política contábil 2.9). 
 

2.6 Custos incorridos na aquisição  
dos contratos de seguros 
 
A Companhia registra como um ativo circulante (custos de aquisição diferidos) os gastos que são 
diretamente incrementais e relacionados à originação ou renovação de contratos de seguro, e que 
possam ser avaliados com confiabilidade. Os demais gastos são registrados como despesa, conforme 
incorridos. Esse ativo intangível é amortizado segundo o período do contrato, que equivale 
substancialmente ao período de expiração do risco. 
 

2.7 Passivos financeiros 
 
As obrigações a pagar são inicialmente reconhecidas ao valor justo de mercado e quaisquer efeitos 
significativos de ajuste a valor presente é reconhecido segundo o método da taxa efetiva de juros até a 
data de liquidação, quando o efeito do ajuste a valor presente é material. Para este cálculo, em casos 
onde os passivos financeiros não possuem uma taxa de juros predeterminada (ou explícita no contrato), 
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a Companhia utiliza uma taxa de mercado similar à taxa de juros de referência que seria cobrada 
hipoteticamente por uma instituição bancária no mercado para financiamento ou compra de um ativo 
similar considerando, inclusive, o risco de crédito da Companhia para este propósito. 
 

2.8 Contratos de resseguro e contratos de  
investimento - classificação 
 
Os contratos de resseguro são classificados segundo os princípios de transferência de risco de seguro do 
CPC 11 (equivalente ao IFRS 4). Todos os contratos de resseguro foram classificados como contratos de 
seguro por transferirem risco significativo de seguro entre as partes no contrato. 
 

2.9 Passivos de contratos de seguro 
 
As provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios estabelecidos 
na Resolução CNSP no 171/07. 
 

(a) Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) 
 
Constituída pela parcela de prêmio do seguro correspondente ao período de risco ainda não decorrido, 
de acordo com as normas da SUSEP.  
 

(b) Provisão de Riscos em Curso (PRC) 
 
Visto que se trata de uma provisão recalculada anualmente e que, para o mês de junho de 2011 ainda não 
ocorreram movimentações operacionais, somente efetuaremos o cálculo da PRC em 31 de dezembro 
de 2011. 
 

(c) Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) 
 
Constituída por estimativa de pagamentos prováveis de indenizações e despesas de sinistros, 
determinada com base nos avisos de sinistros individuais recebidos até a data do balanço e atualizada 
monetariamente nos termos da legislação. 
 
Adicionalmente, na metodologia utilizada para estimar o IBNR é calculada uma provisão de sinistros 
estimados (indenização e despesas) destinada à cobertura dos ajustes de estimativas da provisão de 
sinistros a liquidar, considerando inclusive aqueles processos cíveis relacionados a sinistros, cujo valor 
pode exceder aos valores contratados, gerados entre a data de aviso e a data de pagamento do sinistro, 
determinada em cálculos atuariais estabelecidos na avaliação atuarial, submetida à SUSEP. 
 

(d) Provisão de sinistros ocorridos mas  
não avisados ("Provisão de IBNR") 
 
Constituída com base em cálculos atuariais que levaram em conta a experiência histórica e o padrão de 
desenvolvimento das indenizações e despesas com sinistros. A metodologia utilizada é descrita na 
Avaliação Atuarial, submetida à SUSEP. 
 
Os encargos financeiros creditados às provisões técnicas são classificados como "Despesas financeiras". 
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2.9.1 Teste de adequação dos passivos  
(Liability Adequacy Test (LAT)) 
 
Conforme requerido pelo CPC 11 (equivalente ao IFRS 4) e Circular SUSEP no 410/10, em cada data de 
balanço a Companhia elabora o teste de adequação dos passivos para todos os contratos em força na 
data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como valor líquido contábil todos os 
passivos de contratos de resseguro permitidos segundo o CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), deduzidos dos 
custos de aquisição diferidos do ativo circulante diretamente relacionados aos contratos de resseguros. 
Para esse teste, a Companhia elaborou uma metodologia que considera a sua melhor estimativa de todos 
os fluxos de caixa futuros que também incluem as despesas incrementais e acessórias de liquidação de 
sinistros utilizando-se premissas atuais para o teste. Para este teste, os contratos são agrupados em uma 
base de contratos de riscos similares (ou características de risco similares) ou em contratos cujo risco de 
resseguro é gerenciado em conjunto pela administração. 
 
Caso seja identificada qualquer deficiência, a Companhia registra a perda imediatamente como uma 
despesa no resultado do período, primeiramente reduzindo custos de aquisição diferidos e 
posteriormente constituindo provisões adicionais aos passivos de resseguro já registrados na data do 
teste. Quaisquer custos de aquisição diferidas de contratos de resseguros, como por exemplo, custo de 
aquisição diferidos, que tenha sido baixado como resultado deste teste não é subsequentemente 
restabelecido pela Companhia em circunstâncias onde o teste demonstre resultados favoráveis para a 
Companhia. Alguns contratos permitem que a Companhia adquira a titularidade sobre o ativo ou 
adquira o direito de venda do ativo danificado que tenha sido recuperado (tais como salvados). A 
Companhia também possui o direito contratual de buscar ou cobrar ressarcimentos de terceiros, tais 
como sub-rogação de direitos, para pagamentos de danos parciais ou totais cobertos em um contrato de 
resseguro. Consequentemente, conforme permitido pelo CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), estimativas de 
recuperação de salvados e de reembolsos originados de sub-rogação de direitos são incluídos como um 
redutor na avaliação dos contratos de resseguros e na execução dos testes de adequação dos passivos. 
 

2.10 Outras provisões, ativos e passivos contingentes 
 
A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou 
construtiva) como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento de recursos 
deva ser requerido para liquidar a obrigação e quando a estimativa pode ser feita de forma confiável para 
a provisão. Quando alguma destas características não é atendida a entidade não reconhece uma 
provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do desconto a valor presente é 
material. 
 

2.11 Compensação (apresentação líquida)  
de ativos e passivos financeiros 
 
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial quando 
há um direito legal irrevogável de compensar ativos e passivos junto à contraparte e quando a 
Companhia possui a intenção de liquidar os instrumentos em uma forma líquida ou realizar o ativo e 
liquidar um determinado passivo financeiro simultaneamente. 
  



Chartis Resseguros Brasil S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 30 de junho de 2011 
Em milhares de reais 
 
 
 

11 de 18 

 
2.12 Políticas contábeis para  

reconhecimento de receita 
 

2.12.1 Reconhecimento de prêmio emitido  
de contratos de resseguro 
 
As receitas de prêmio dos contratos de resseguro são reconhecidas proporcionalmente, e ao longo do 
período de cobertura do risco das respectivas apólices. Para contratos de investimento, se aplicável, a 
Companhia não reconhece os prêmios recebidos (ou pagos, para prêmios de resseguro) na demonstração 
de resultado do exercício, onde é utilizando o método de contabilidade de depósito aplicável para ativos 
e passivos financeiros. 
 

2.13 Imposto de renda e contribuição social 
 
A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos reportados inclui as despesas de 
impostos correntes e os efeitos de impostos diferidos. A Companhia reconhece no resultado do período 
os efeitos dos impostos de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que 
foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários também 
são reconhecidos no patrimônio líquido. 
  
Os impostos correntes são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes ou substancialmente 
vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. O imposto de renda corrente é calculado à 
alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. A 
provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15%.  
 
Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos segundo o CPC 25 
(equivalente ao IAS 12) sobre diferenças temporárias originadas entre as bases tributárias de ativos e 
passivos e os valores contábeis respectivos destes ativos e passivos. As taxas utilizadas para constituição 
de impostos diferidos são as taxas vigentes ou substancialmente vigentes na data de preparação do 
balanço patrimonial. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que 
lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. 
 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos  
utilizados pela Administração na preparação  
das demonstrações financeiras 
 
Estimativas e julgamentos utilizados na  
avaliação de passivos de resseguros 
 
As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de resseguros da Companhia representam a área 
onde a Companhia aplica estimativas contábeis mais críticas na preparação das demonstrações  
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financeiras. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos 
passivos que a Companhia irá liquidar em última instância. A Companhia utiliza todas as fontes de 
informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que possam 
influenciar as tomadas de decisões da administração e atuários da Companhia para a definição de 
premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento 
segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores 
liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As provisões que são mais impactadas 
por uso de julgamento e incertezas são aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de 
grandes riscos. A Companhia divulga análises de sensibilidade para estas premissas na Nota 4.1. 
 
 

4 Gestão de risco de seguro, risco financeiro  
e risco de capital 
 

4.1. Gestão de risco de seguro 
 
Risco de seguro 
 
O risco em qualquer contrato de seguro é a possibilidade que um evento ocorra, ou não e em função 
deste se caracterize um sinistro. A natureza de um contrato de seguro determina que o risco deva ser 
aleatório e não previsto. A Companhia define risco de seguro como o risco transferido por qualquer 
contrato onde haja a possibilidade de que o evento de seguro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor 
de indenização resultante do evento de sinistro. Os contratos de seguro que transferem risco 
significativo de seguro são aqueles contratos onde a Companhia possui a obrigação de pagamento de um 
benefício adicional significativo aos seus segurados em cenários com substância comercial, classificados 
através da comparação entre cenários nos quais o evento segurado ocorra, afetando os segurados de 
forma adversa, e cenários onde o evento segurado não ocorra. 
 
A Companhia gerencia os contratos de seguros através de políticas internas de subscrição, nesta inclui-se 
limites para cada subscritor conforme sua experiência, política de preços para cada tipo de risco, 
monitoramento do resultado e a escolha de resseguradores aprovados pelo comitê de crédito. No 
momento de definir o prêmio de seguros é aplicada a teoria da probabilidade e juntamente com a 
experiência histórica, determinamos o prêmio necessário para cobrir os riscos, bem como os níveis de 
reservas necessárias (net carring amount). O risco principal que possuímos é de os sinistros superarem 
as estimativas realizadas no momento da constituição de reserva, resultando em um valor insuficiente 
para arcar com os custos futuros. Isso pode ocorrer se a frequência de sinistros ou sua severidade forem 
maiores do que o estimado. 
 
Para reduzir esse risco trabalhamos com a teoria do mutualismo, onde procuramos ter uma carteira com 
exposição consistente para reduzir a variabilidade dos resultados esperados (frequência e severidade), e 
fazemos o acompanhamento das taxas aplicadas, frequência e severidade, e dos resultados. Além disso, 
trabalhamos em diversas linhas de produto, diversificando assim a exposição a apenas um tipo de 
negócios. Complementar a isso, temos uma estratégia de subscrição que permite identificar o tipo de 
risco e fatores que o agravam, como a localização, coberturas, tipos de indústria, entre outros, no 
momento da precificação do produto. 
 
A Companhia efetua a gestão de risco de seguro conforme matriz de riscos previamente definida e com 
base em contratos que possuem riscos similares ou que são gerenciados em conjunto. Nossa matriz de 
riscos está distribuída da seguinte forma: 
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. Pessoa física 
 

.. Acidentes pessoais 

.. Patrimonial - pessoa física 
 
. Pessoa jurídica 
 

.. Patrimonial  

.. Responsabilidades 

.. Riscos financeiros 

.. Pessoa jurídica - outros produtos 
 
No entanto, para fins de cálculo do LAT, a Companhia analisou seus riscos respeitando o critério de 
agrupamento determinado pelo órgão regulador, sendo estes: 
 
. Patrimonial - seguros pessoais 
. Patrimonial - responsabilidades 
. Patrimonial - seguros corporativos 
. Riscos especiais 
. Responsabilidades 
. Automóvel 
. Transportes 
. Riscos financeiros 
. Pessoas coletivo 
. Habitacional 
. Rural 
. Outros seguros 
. Pessoas individual 
. Marítimos 
. Aeronáuticos 
 

4.2 Gestão de riscos financeiros e liquidez 
 
A Chartis Resseguros Brasil determina em sua política de gestão de riscos, que o risco de liquidez é o 
risco onde recursos de caixa possam não estar disponíveis para pagar obrigações futuras quando 
vencidas. A política de gestão de risco da companhia não possui tolerância ou limites para risco de 
liquidez e possuímos o compromisso de honrar todos os passivos de seguros e passivos financeiros 
quando vencidos em suas datas contratuais ou quando os processos de sinistros atenderem todos os 
critérios exigidos para a pronta liquidação. A Chartis Resseguros Brasil está exposta à uma série de 
riscos financeiros transferidos por diversos ativos e passivos financeiros . Para mitigar os riscos 
financeiros significativos a Companhia utiliza uma abordagem ativa de gestão de ativos e passivos e leva 
em consideração a estrutura de ALM (Asset & Liability Management), onde a tabela apresentada a 
seguir ilustra, de forma sumarizada, os ativos e passivos da Companhia com base em seus fluxos de caixa 
contratuais (exceto para passivos de contratos de seguro e ativos de resseguro onde as datas de 
liquidação foram estimados) e não descontados, conforme requerido pelo IFRS 7. 
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Composição da carteira 
 

 

Sem 
vencimento Até 6 meses 

De 6 a
12 meses 

De 1 a 
5 anos 

Acima de 
5 anos

 
Total 

Saldo 
contábil 

Percentual 
por 

categoria
       

 
  

Ativos financeiros e ativos  
 de contratos de seguro     

 
   

  Ao valor justo através  
   do resultado     

 
   

    Ativos pós-fixados     
 

   
     Públicos    83.231 

 
83.231 83.231 100

       
 

  
Total ativos financeiros    83.231 

 
83.231 83.231 100

 
4.3 Gestão de risco de mercado 

 
A Companhia está sujeita à uma série de riscos de mercado originados de ativos e passivos financeiros e 
contratos de seguros. Para reduzir a exposição às variações nas taxas de juros do mercado brasileiro, a 
Chartis Brasil se utiliza de uma estratégia de gestão de riscos para manutenção da rentabilidade dos seus 
negócios, margem de juros e risco de liquidez em níveis determinados conforme sua política de gestão de 
risco e abordagem (bem como limites operacionais) determinados por nossa matriz. 
 
Para todos os instrumentos financeiros, o IFRS 7 requer a divulgação por nivel relacionada ao 
mensuração do valor justo com base em os seguintes niveis: 
 
. Preços quotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos identicos (Nível 1). 
 
. Input outro que preços quotados incluidos em Nível 1 quais são observáveis para o ativo ou passivo, 

diretamente (como preços) ou inderetamente (derivado dos preços) (Nível 2). 
 
. Input para o ativo ou passivo que não é com base em dados observáveis do mercado (input não 

observável) (Nível 3). 
 
A Companhia possui como política de gestão de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros 
prontamente disponíveis no mercado Brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com 
confiabilidade, visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente 
de gestão de risco de liquidez. 
 
O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo (como instrumentos mantidos para 
negociação e disponível para venda) é calculado com base em preços quotados em mercado na data de 
balanço. O preço quotado usado para ativos financeiros mantido pela Companhia é o bid price atual. 
 
Estes instrumentos são incluídos em Nível 1. 
 
O valor justo de instrumentos financeiros não negociados num mercado ativo (por exemplo derivativos 
de balcão) é determinado aplicado técnicas de valorização. A Companhia aplica uma variedade de 
metodologias e premissas com base em condições de mercado vigentes na data de balanço. A Companhia 
usa preços de mercado quotados o dealer quotes para instrumentos similares para estimar o valor justo 
para divida de longo prazo para fins de divulgação. Outras técnicas, como fluxos de caixa estimados 
descontados, são aplicadas para determinar o valor justos de instrumentos financeiros remanescentes. 
 
Em 30 de junho de 2011 as aplicações estavam classificadas, em sua totalidade, no Nível 2. 
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A Companhia realiza análises de sensibilidade para riscos financeiros sobre todos os seus intrumentos 
financeiros ativos e passivos. Exitem diversas limitações quanto às linearidades ou não linearidades 
entre as mudanças esperadas destas premissas e os resultados reais futuros (realizados ou não 
realizados) podem diferir significativamente dos resultados estimados através das análises de 
sensibilidade apresentadas nestas demonstrações contábeis. A tabela apresentada a seguir leva em 
consideração a melhor estimativa da administração sobre uma razoável mudança esperada destas 
variáveis e impactos potenciais sobre o resultado do exercício e sobre o patrimônio líquido da 
Companhia: 
 

 
  Impacto 

       
Variável financeira  Variação - % PL Resultado 
       
Taxa de juros  1,50  1.033 
Taxa de juros  (1,50)  (1.034) 

 
4.4 Gestão de risco de crédito 

 
A Chartis Re possui uma rigorosa política de risco de crédito para aquisição de ativos financeiros e 
contratação de resseguro no mercado aberto. Nesse contexto, a Companhia segue as políticas da matriz e 
políticas de seu "Comitê de Tesouraria" onde existem diversos indicadores impostos para limitar a 
exposição ao risco de crédito caso as contrapartes de nossas operações não possuam rating de crédito 
igual ou superior aqueles estabelecidos em nossa política. 
 
A Companhia não possui um cliente (ou uma única contraparte) que represente concentração de 10% ou 
mais do total de sua respectiva classe de ativos financeiros. A política de aplicações financeiras adotada 
pela administração da Companhia estabelece as instituições financeiras com as quais a Companhia e 
suas controladas podem operar, os limites de alocação de recursos e os objetivos. A Companhia adota o 
critério de aplicar seus recursos em instituições sólidas ou adquire títulos públicos federais, cuja 
classificação de risco seja considerada como alto rating de crédito. 
 
Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 30 de junho de 2011: 
 

 AAA AA B C D 
Sem 

rating  
Saldo 

contábil  
          
Ativos financeiros e ativos de 
 contratos de seguro         
  Ao valor justo através do  
   resultado         
    Ativos pós-fixados         
     Públicos 83.231       83.231 

 
4.5 Gestão de risco de capital 

 
A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital através de um modelo de gestão 
centralizado com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o 
segmento de seguro e para o segmento financeiro segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos 
pela SUSEP. A estratégia e modelo utilizados pela administração consideram ambos "capital regulatório" 
e "capital econômico" segundo a visão de gestão de risco de capital adotada pela Companhia. 
 
A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do capital da Companhia 
através da otimização de ambos o nível e diversificação das fontes de capital disponíveis. As decisões  
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sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do planejamento 
estratégico periódico da Companhia. 
 
Os principais objetivos da Companhia em sua gestão de capital são: (a) manter níveis de capital 
suficientes para atender requerimentos regulatórios mínimos determinados pela SUSEP, (b) otimizar 
retornos sobre capital para nossos acionistas. 
 
Durante o período de reporte a Companhia não manteve níveis de capital abaixo dos requerimentos 
mínimos regulatórios. 
 
Conforme requerido pela Circular SUSEP no 424/11, o patrimônio líquido ajustado para o semestre findo 
em 30 de junho de 2011 é de R$ 81.811, que representa a totalidade do patrimônio líquido naquela  
data-base. 
 
 

5 Aplicações financeiras 
 

 
Valor do  

 
investimento Valor de  

 
atualizado mercado  

     
Ativos financeiros a valor justo através do resultado   
 Designados ao valor justo na data inicial de contratação   
 Mantidos para negociação   
  Títulos públicos federais 83.231 83.231  
     
 Total mantidos para negociação 83.231 83.231  

 
 

6 Impostos a recuperar 
 
Crédito tributário - IRPJ 5

 Crédito tributário - CSLL 3
    
 

 
8
  

6.1 Crédito tributário 
 
Imposto diferido ativo  
 Outras provisões não dedutíveis 8 
    

 
8 

    
Ativo circulante 8 
Ativo não circulante  
    
A ser recuperado até 12 meses 8 
A ser recuperado após 12 meses  
    

 
8 
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7 Impostos e contribuições 
 
Imposto de renda 182 
Contribuição social 111 
PIS 32 
COFINS 5 
    

 
330 

 
 

8 Outras contas a pagar 
 
Provisão de auditoria 19 
Outras contas (Nota 12) 1.079 

    

 
1.098 

 
 

9 Capital social e reservas 
 

(a) Capital social 
 
O capital social subscrito e integralizado está representado por 80.000.679 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, nos seguintes termos: 
 
. Boletim de subscrição I - Chartis Seguros Brasil - número de ações subscritas 80.000.678 ações 

ordinárias. 
 
. Boletim de subscrição II - American Home Assurance Company escritório de Representação no 

Brasil Ltda. - número de ações subscritas uma ação ordinária. 
 

(b) Dividendos e juros sobre capital próprio 
 
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de até 25% sobre o lucro líquido de cada exercício. 
 
 

10 Resultado financeiro 
 
O resultado financeiro é composto pelos rendimentos das aplicações financeiras no montante de 
R$ 3.230, líquido dos respectivos impostos no montante de R$ (150). 
 
 

11 Imposto de renda e contribuição social 
 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alíquotas oficiais e estão 
reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado, como se seguem: 
 
  



Chartis Resseguros Brasil S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 30 de junho de 2011 
Em milhares de reais 
 
 
 

18 de 18 

IRPJ CSLL 
     
Resultado antes da provisão do imposto de renda, da  contribuição social  
 e das participações 3.007 3.007 
     
Ajustes temporários 19 19 
 Outros ajustes temporários 19 19 
     
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 3.026 3.026 
     
Alíquota de 15% de IRPJ mais 10% de adicional federal, e 15% para CSLL (751) (454) 
Constituição de créditos tributários sobre diferenças temporárias 5 3 

     
Total de impostos de renda e contribuição social (746) (451) 

 
 

12 Partes relacionadas 
 
As operações comerciais da Companhia e suas controladas são efetuadas a preços e condições normais 
de mercado. 
 
Em 30 de junho de 2011 a Companhia possuía um contas a pagar com a Chartis Seguros Brasil no 
montante de R$ 1.079 proveniente de despesas administrativas gerais, em decorrência do início das 
atividades da Companhia, contemplando substancialmente impostos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). 
 
 

13 Outras informações 
 

(a) No período findo em 30 de junho de 2011 a Companhia não possuía operações com instrumentos 
derivativos. 
 

(b) No período findo em 30 de junho de 2011 a Companhia não possuía qualquer operação de leasing 
financeiro e/ou operacional. 
 

(c) A Companhia não possui qualquer plano de benefício a empregados. 
 
 
 

*          *          *
 


