
ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.  
 
Relatório de Administração – Junho de 2011 
 
Senhores Acionistas, 
 
Submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Itaú 
Unibanco Seguros Corporativos S.A. (ITAÚ SEGCORP), em 30 de junho de 2011.  
  
Ambiente Econômico 
 
O primeiro semestre de 2011 foi marcado por grande volatilidade no cenário internacional. A deterioração fiscal 
na Grécia, com possibilidade de contaminação para outros países, trouxe de volta os riscos de uma nova crise 
financeira mundial, com impacto negativo no crescimento. A dívida da Grécia deverá ser reestruturada 
conforme acordo anunciado entre os líderes da zona do Euro. A questão maior será a reação dos mercados e 
da zona do Euro para com os demais países com dificuldades fiscais. Nos Estados Unidos também são 
elevadas as pressões políticas para redução do déficit fiscal. Além das questões fiscais, a renovação das 
dúvidas com relação ao ritmo do crescimento internacional, em especial ao dos Estados Unidos e da China, 
também exerceu influência negativa sobre o cenário internacional. 
 
No cenário doméstico, a atividade econômica manteve trajetória de desaceleração. O PIB do segundo trimestre 
deve registrar alta de 1% quando comparado ao primeiro trimestre de 2011, mostrando uma leve 
desaceleração ante os 1,33% registrados no trimestre anterior. O credito à pessoa física apresentou 
crescimento menor ao longo do primeiro semestre e ainda se encontra em patamar abaixo do registrado ao 
final de 2010, anterior às medidas macroprudenciais do governo. As expectativas dos consumidores e 
empresários seguem indicando menor otimismo. Os gastos discricionários do governo vêm mostrando 
desaceleração, contribuindo para o cenário de menor dinamismo da atividade. A produção industrial 
apresentou crescimento acumulado de 2,8% de dezembro de 2010 a maio de 2011, desacelerando em relação 
ao crescimento de 4,3% no mesmo período de 2010. Esta desaceleração reflete uma redução do dinamismo 
por conta de aumento das importações e menor aceleração da demanda. 
 
O índice de preços ao consumidor registrou elevação de 3,87% no primeiro semestre, acima dos 3,09% 
registrados no mesmo período de 2010. Elevados preços de commodities também contribuem para a alta dos 
preços ao consumidor. 
 
Ao longo do primeiro semestre o Banco Central iniciou um processo de elevação da taxa de juros para 
combater a elevação da inflação, aumentando a taxa selic sucessivamente até atingir 12,50% em julho, ante 
10,75% ao final de 2010. 
 
No mercado de seguros, nota-se até o mês de maio um crescimento do faturamento em prêmios diretos de 
12,4% em termos reais, em comparação ao mesmo período de 2010. Este crescimento foi comandado 
principalmente pelo vigoroso aumento dos seguros patrimoniais e pessoais devido ao crescimento da renda 
das famílias. No mercado de planos de previdência o crescimento das contribuições superou em 1,7% os 
valores alcançados neste mesmo período em 2010, com destaque para a expansão de 8,7% nos fundos PGBL, 
em termos reais. 
 
Performance Econômico-Financeira 
 
O lucro líquido em 30 de Junho de 2011 atingiu R$ 20,2 milhões, um crescimento de 2,6% quando comparado 
ao mesmo período do ano anterior. O patrimônio líquido totalizou R$ 314 milhões em 30 de Junho de 2011, 
uma elevação de 6,8% em relação aos R$ 294 milhões do exercicio de 2010, já o total de ativos alçançou R$ 
791 milhões. 
 
Distribuição de Lucros 
 
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, importância não 
inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto no estatuto social.  
 
Reformulações Societárias 
 
Em 28/07/2011, nos termos da Resolução CNSP nº 166/2007, a SUSEP deferiu o pedido de  aprovação prévia 
da incorporação da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. pela controladora Itaú Seguros S.A., 
procedimento que deve ser efetivado no prazo de até 90 dias. 
 
 



Agradecimentos 
 
Agradecemos aos nossos acionistas e parceiros de negócios, pela confiança em nossa administração bem 
como aos nossos colaboradores, pela sua decisiva contribuição para a conquista dos resultados da 
Companhia. 
 
São Paulo, 31 de Agosto de 2011. 
 
A Administração. 
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 NOTAS 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

631.446       761.501       1.150.826    

3.570           8.634           53.793         

APLICAÇÕES 3 267.803       283.203       394.697       

55.619         83.433         235.647       

Prêmios a Receber 5 a I e II 8.228           27.429         173.240       

Operações com Seguradoras 1.466           3.872           3.835           

Operações com Resseguradoras 5 h I 41.572         50.509         45.616         

Outros Créditos Operacionais 4.353           1.623           12.956         

5 h II 286.170       376.561       405.900       

16.446         4.198           2.333           

Títulos e Créditos a Receber 1.437           288              244              

Créditos Tributários e Previdenciários 7c 14.991         3.892           1.853           

Outros Créditos 18                18                236              

81                5                  24.969         

CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS - Seguros 5 c 1.757           5.467           33.487         

160.029       156.567       34.603         

159.782       156.228       34.080         

3 122.209       115.810       145              

37.573         40.418         33.935         

Créditos Tributários e Previdenciários 7c 21.605         25.550         23.984         

Depósitos Judiciais e Fiscais 7d 15.968         14.868         9.951           

149              200              302              

98                139              221              

791.475       918.068       1.185.429    

ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

CIRCULANTE

 A T I V O 

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

APLICAÇÕES

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

IMOBILIZADO  - Bens Móveis

INTANGÍVEL - Outros Intangíveis

TOTAL DO ATIVO

(Em Milhares de Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

DESPESAS ANTECIPADAS

DISPONÍVEL - Caixa e Bancos

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

ATIVOS DE RESSEGUROS - PROVISÕES  TÉCNICAS

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Milhares de Reais)

 NOTAS 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

CIRCULANTE 454.263      599.824      920.647      

 CONTAS A PAGAR 13.735        18.230        38.477        

Obrigações a Pagar 5.240          4.641          19.975        

Impostos e Encargos Sociais a Recolher 1.194          1.094          9.151          

Encargos Trabalhistas -                  -                  1.844          

Impostos e Contribuições 7.301          12.495        7.507          

 DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 12.078        17.108        112.367      

Prêmios a Restituir 497             1.244          501             

Operações com Seguradoras 433             3.705          11.516        

Operações com Resseguradoras 5 h I 620             341             81.752        

Corretores de Seguros e Resseguros 751             2.175          18.039        

Outros Débitos Operacionais 9.777          9.643          559             

DEPÓSITOS DE TERCEIROS 5 j 4.287          1.613          22.565        

PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS - Danos 5 b II 424.163      562.873      747.238      

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 23.173        24.385        18.246        

 CONTAS A PAGAR  - Tributos Diferidos 7b 5.773          6.153          3.282          

OUTROS DÉBITOS - Provisões Judiciais 7d 17.400        18.232        14.964        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8 314.039      293.859      246.536      

Capital Social 170.000      170.000      170.000      

Reservas de Capital 2.134          2.134          2.134          

Reservas de Lucros 141.884      121.713      74.395        

Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários 21               12               7                 

TOTAL DO PASSIVO 791.475      918.068      1.185.429   

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 PASSIVO  

ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.



ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em Milhares de Reais)

NOTAS 01/01 a 01/01 a

30/06/2011 30/06/2010

OPERAÇÕES DE SEGUROS 15.989                35.825                

PRÊMIOS EMITIDOS LÍQUIDOS 5aII 8.354                  76.160                

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS 37.133                83.605                

PRÊMIOS GANHOS BRUTO DE RESSEGUROS 45.487                159.765              

RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES 25                       120                     

SINISTROS OCORRIDOS 22.871                (277.496)             

CUSTO DE AQUISIÇÃO (2.647)                 (11.545)               

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (741)                    (25.618)               

RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO (49.006)               190.599              

    (+) RECEITA COM RESSEGURO (24.020)               231.103              

    (-) DESPESA COM RESSEGURO (24.986)               (40.504)               

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6a (3.195)                 (15.553)               

DESPESAS COM TRIBUTOS 7a (3.157)                 (2.500)                 

RESULTADO FINANCEIRO 6b 23.228                14.971                

RESULTADO PATRIMONIAL 371                     261                     

RESULTADO OPERACIONAL 33.236                33.004                

GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES -                          3                         

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 33.236                33.007                

IMPOSTO DE RENDA 2.4c (8.150)                 (8.365)                 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.4c (4.915)                 (4.988)                 

LUCRO LÍQUIDO 20.171                19.654                

QUANTIDADE DE AÇÕES 8a 127.520.923       127.520.923       

LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES 158,18                154,12                

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



 ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 

30/06/2011 30/06/2010

LUCRO LÍQUIDO 20.171       19.654       

Ativos  Financeiros Disponíveis para Venda 9                (2)               

Variação de Valor Justo 15              (5)               

Efeito fiscal (6)              3                

Total do Resultado Abrangente 20.180       19.652       

(Em Milhares de Reais, exceto as informações por ação)

Demonstração do Resultado Abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

(Em Milhares de Reais)

Capital Lucros

SALDOS EM 01/01/2010 170.000            2.134                   74.395                 7                            -                         246.536              

Variação do Ajuste a Valor de Mercado -                        (2)                           -                         (2)                        

-                        -                          -                          -                             19.654               19.654                

Destinações

Reserva Legal -                        -                          983                      -                             (983)                   -                          

Reserva Estatutária -                        -                          14.004                 -                             (14.004)              -                          

Dividendos Provisionados -                        -                          -                          -                             (4.667)                (4.667)                 

SALDOS EM 30/06/2010 170.000            2.134                   89.382                 5                            -                         261.521              

-                        -                          14.987                 (2)                           -                         14.985                

SALDOS EM 01/01/2010 170.000            2.134                   74.395                 7                            -                         246.536              

Variação do Ajuste a Valor de Mercado -                        -                          -                          5                            -                         5                         

-                        -                          -                          -                             47.772               47.772                

Destinações

Reserva Legal -                        -                          2.389                   -                             (2.389)                -                          

Reserva Estatutária -                        -                          44.929                 -                             (44.929)              -                          

Dividendos Provisionados -                        -                          -                          -                             (454)                   (454)                    

170.000            2.134                   121.713               12                          -                         293.859              

-                        47.318                 5                            -                         47.323                

170.000            2.134                   121.713               12                          -                         293.859              

Variação do Ajuste a Valor de Mercado -                        -                          -                          9                            -                         9                         

-                        -                          -                          -                             20.171               20.171                

Destinações

Reserva Legal -                        -                          1.009                   -                             (1.009)                -                          

Reserva Estatutária -                        -                          19.162                 -                             (19.162)              -                          

170.000            2.134                   141.884               21                          -                         314.039              

-                        -                          20.171                 9                            -                         20.180                

Lucro Líquido

Lucros 

Acumulados

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ajuste de Títulos 

e Valores 

Mobiliários

Lucro Líquido

SALDOS EM 30/06/2011

MUTAÇÕES DO PERÍODO

SALDOS EM 31/12/2010

MUTAÇÕES DO PERÍODO

Total do 

Patrimônio 

Líquido

SALDOS EM 01/01/2011

Reservas de

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8) 

Capital 

Social

Lucro Líquido

MUTAÇÕES DO PERÍODO



ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Milhares de Reais)

  01/01 a 

30/06/2011 

  01/01 a 

30/06/2010 

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Prêmios de Seguro, Taxas de Gestão e Outras 12.132       84.599       

Pagamentos de Sinistros e Comissões de Seguros (8.309)        (38.001)      

Repasses de Premios por Cessão de Risco (6.894)        (39.961)      

Outros Pagamentos Operacionais (3.821)        (20.392)      

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (6.892)        (13.755)      

Impostos e Contribuições Pagos: (28.555)      (26.920)      

Investimentos Financeiros:

Aplicações (181.868)    (244.739)    

Vendas e Resgates 212.251     263.778     

Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades Operacionais (5.064)        (21.636)      

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio -             (10.398)      

Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Financiamento -             (10.398)      

Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa (*) (5.064)        (32.034)      

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 8.634         53.793       

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 3.570         21.759       

Aumento (Redução) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres 40.690       54.635       

(*) Conciliação do lucro líquido do período com o fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro Líquido do Período 20.171 19.654

Aumento dos itens que não afetam o caixa 91 184

Lucro Ajustado 20.262 19.838

Aumento de ativos 122.842 300.589

Redução de passivos (148.168) (342.063)

Caixa consumido nas operações (5.064) (21.636)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Em 30 de junho de 2011 

      (Em Milhares de Reais) 

 
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. (ITAÚ SEGCORP) é uma empresa do Conglomerado Itaú 
Unibanco Holding S.A. e está autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em 
seguros de danos e de pessoas em todas as regiões do País, conforme definido na legislação vigente e está 
localizada na Avenida Eusébio Matoso, 891 – 20º andar, Pinheiros – São Paulo – SP. 

As Demonstrações Financeiras da ITAÚ SEGCORP elaboradas em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 
2010 para as contas patrimoniais e de 01 de janeiro a 30 junho de 2011 e 2010 para as contas de resultado, 
foram aprovadas para Diretoria em 31/08/2011. 
 
Em 28/07/2011, nos termos da Resolução CNSP nº 166/2007, a SUSEP deferiu o pedido de  aprovação prévia 
da incorporação da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. pela controladora Itaú Seguros S.A., 
procedimento que deve ser efetivado no prazo de até 90 dias. 
 

 

NOTA 02 - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios  apresentados, salvo 
disposição em contrário. 
 
2.1 BASE DE PREPARAÇÃO  
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela SUSEP. Essas demonstrações financeiras 
são apresentadas contemplando as alterações introduzidas pela Circular SUSEP 424 de 29 de abril de 2011, 
onde foram instituídas alterações na contabilização das demonstrações financeiras das sociedades 
seguradoras, resseguradoras,de capitalização e entidades abertas de previdência complementar. O Balanço 
Patrimonial referente a 31 de dezembro de 2010, balanço de abertura de 01 de janeiro de 2010 e a 
desmonstração do resultado, do resultado abrangente, mutação do patrimônio líquido e fluxo de caixa para o 
semestre findo em 30 de junho de 2010, foram ajustadas para fins de comparação. 
 
Estas são as primeiras demonstrações financeiras apresentadas de acordo com os pronunciamentos emitidos 
pelo International Accounting Standards Board - IASB, na forma homologada pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC,  no que não contrariem a Circular SUSEP 424/11.  As principais diferenças entre as práticas 
contábeis adotadas anteriormente no Brasil (“BRGAAP anterior”) e os CPCs estão conciliadas na nota 2.5.2, 
incluindo as reconciliações do patrimônio líquido. 
 
2.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO  
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a seguradora atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em milhares de reais, que é a moeda funcional da Seguradora e, também, a sua moeda de apresentação.  
 
2.3 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS E JULGAMENTOS 
 

A preparação das demonstrações financeiras em acordo com os CPCs exige que a Administração realize 
estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e passivos divulgados na data das 
demonstrações financeiras, bem como os montantes divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas 
durante os períodos apresentados e em períodos subseqüentes, pois os resultados efetivos podem ser 
diferentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas e premissas.  

 

Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão em acordo com os CPCs e são as 
melhores estimativas atuais realizadas em conformidade com a norma aplicável. As estimativas e julgamentos 
são avaliados em base contínua e consideram a experiência passada e outros fatores. 

 

As estimativas contábeis e premissas críticas que apresentam impacto mais significativo nos valores contábeis 
de ativos e passivos, estão descritas abaixo: 



 
a) Imposto de Renda e contribuição social diferido 

 

Conforme explicação no item 2.4(c), ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente em relação as 
diferenças temporárias e prejuízos fiscais a compensar na medida em que se considera provável que 
a ITAÚ SEGCORP irá gerar lucro tributável futuro em relação aos quais os ativos fiscais diferidos 
possam ser utilizados. A realização esperada do crédito tributário da ITAÚ SEGCORP é baseada na 
projeção de receitas futuras e outros estudos técnicos.  

 
b) Valor justo de instrumentos financeiros  

 
O valor justo de instrumentos financeiros é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A 
ITAÚ SEGCORP usa seu julgamento para escolher diversas metodologias e definir as premissas a 
serem utilizadas nos cálculo. Essas premissas baseiam-se principalmente em informações e nas 
condições de mercado existentes na data do balanço. 
 
O ITAÚ SEGCORP classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia de valor justo que 
reflete a significância dos “inputs” usados no processo de mensuração.  
 
O ITAÚ SEGCORP acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e consistentes 
com os participantes do mercado. Independentemente disso, a adoção de outras metodologias ou o 
uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode resultar em estimativas diferentes dos 
valores justos na data-base. 

 
c) Passivos contingentes 

 
A ITAÚ SEGCORP revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências são avaliadas 
com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de 
assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar 
as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com razoável segurança. 
 
Para as contingências classificadas como “Prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas no 
Balanço Patrimonial na rubrica Provisões. 
 
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua 
mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores. 
 

d) Mensuração do valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis 
 
Nas datas-base de divulgação das demonstrações financeiras, a ITAÚ SEGCORP possui como 
prática a verificação quanto à existência de evidências objetivas de redução do valor recuperável dos 
ativos não financeiros. Esta mensuração pode envolver critérios subjetivos de avaliação, tais como 
análise de obsolescência técnica e operacional ou a expectativa de substituição do ativo por outro 
que gere benefícios econômicos futuros superiores ao anterior.  
 

2.4 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

 
a) CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  

 
A ITAÚ SEGCORP define como caixa e equivalentes a caixa as disponibilidades (que compreendem 
o caixa e contas correntes em bancos, considerados no balanço patrimonial na rubrica de 
“Disponibilidades”), 
 

b) APLICAÇÕES, ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 
 

De acordo com o CPC 38, todos os ativos e passivos financeiros devem ser reconhecidos no Balanço 
Patrimonial e mensurados de acordo com a categoria no qual o instrumento foi classificado. 

 
Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados sob as seguintes categorias: 

 

 Ativos e passivos financeiros ao valor justo através do resultado; 

 Ativos financeiros disponíveis para venda; 

 Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 
 



A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos ou os 
passivos financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação de seus 
instrumentos financeiros no reconhecimento inicial.  
 
A ITAÚ SEGCORP categoriza os instrumentos financeiros em classes que refletem a natureza e as 
características desses instrumentos financeiros. 
 
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e 
“desreconhecidas”, respectivamente, na data de negociação. 

 
I- Ativos e passivos financeiros ao valor ajustado através do resultado  

 
São os ativos e passivos adquiridos e incorridos principalmente com o intuito de venda no curto 
prazo ou quando fazem parte de um portfólio de instrumentos financeiros que são administrados 
como um todo e para os quais existe evidência de um histórico recente de vendas no curto 
prazo.  

 
Os ativos e passivos financeiros incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente e 
subsequentemente pelo seu valor justo. Os custos de transação são registrados diretamente na 
Demonstração do resultado. Os ganhos e perdas oriundas de alterações no valor justo são 
incluídos diretamente na Demonstração do resultado na rubrica resultado financeiro. As receitas 
e despesas de juros e rendimentos são contabilizadas na rubrica resultado financeiro. 

 
II- Ativos financeiros disponíveis para venda 

 

De acordo com o CPC 38, os ativos financeiros são classificados como disponíveis para venda 
quando, no julgamento da Administração, eles podem ser vendidos em resposta ou em 
antecipação a alterações nas condições de mercado e que não foram classificados como ativos 
financeiros ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis ou mantidos até o 
vencimento. 
 

Os ativos financeiros disponíveis para venda são inicialmente e subsequentemente 
contabilizados no Balanço patrimonial pelo seu valor justo, que consiste inicialmente no 
montante pago incluindo quaisquer custos de transação. Os ganhos e perdas não realizados 
(exceto perdas por impairment e diferenças cambiais) são reconhecidos, líquidos dos impostos 
aplicáveis, no Patrimônio líquido – Resultado abrangente acumulado – Disponivel para venda. 
Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos são reconhecidos na demonstração do 
resultado na rubrica resultado financeiro. O custo médio é usado para determinar os ganhos e 
perdas realizadas na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda, os quais são 
registrados na Demonstração do resultado na rubrica resultado financeiro – Ativos financeiros 
disponível para venda. Dividendos sobre ativos disponíveis para venda são reconhecidos na 
demonstração do resultado. 
 
A ITAÚ SEGCORP avalia na data do balanço patrimonial se existe evidência que um ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros estão em situação de perda de seu valor recuperável. 
No caso de instrumentos de patrimônio classificados como ativos financeiros disponíveis para 
venda, um declínio prolongado e significativo no valor justo, abaixo de seu valor de custo é uma 
evidência de redução do valor recuperável, resultando no reconhecimento de uma perda por 
redução ao valor recuperável. Se existir evidência de perda para ativos financeiros disponíveis 
para venda, a perda acumulada, mensurada pela diferença entre o custo de aquisição e o valor 
justo atual, menos qualquer perda por redução ao valor recuperável previamente reconhecida no 
resultado, é transferida do Patrimônio líquido e reconhecida na Demonstração do resultado. 
 
As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas na Demonstração do resultado de 
instrumentos de patrimônio não são revertidas através do resultado. No entanto, se em período 
subseqüente, o valor justo de um instrumento de dívida classificado como ativo financeiro 
disponível para venda aumentar e este aumento puder ser objetivamente relacionado a um 
evento ocorrido após o reconhecimento da perda, tal perda é revertida através do resultado. 

 
III- Outros ativos financeiros 

 
A ITAÚ SEGCORP apresenta estes ativos em seu Balanço Patrimonial inicialmente a valor justo 
e subsequentemente pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. 
 
 

 



IV- Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 
 

Os passivos financeiros que não são classificados como a valor justo através do resultado estão 
classificados nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa efetiva de 
juros. A despesa de juros é apresentadas na demonstração do resultado.  

 
c) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 
Existem dois componentes na provisão para imposto de renda e contribuição social: corrente e 
diferido. 
 
O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados no período 
aplicável e são registrados no Balanço Patrimonial nas rubricas Impostos e Contribuições e Créditos 
Tributários e Previdenciários, respectivamente. 
 
O componente diferido representado pelos créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas é 
obtido pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributárias dos ativos e passivos no final 
de cada exercício. O benefício fiscal dos prejuízos fiscais a compensar é reconhecido como um ativo. 
Os créditos tributários somente são reconhecidos quando é provável que lucros tributáveis futuros 
estarão à disposição para sua compensação. Os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas 
são reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica Ativos fiscais – Imposto de renda e contribuição 
social diferidos e Obrigações fiscais - Diferidas, respectivamente. 
 
A despesa de imposto de renda e contribuição social é reconhecida na Demonstração do resultado 
na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social, exceto quando se refere a itens reconhecidos 
diretamente no Resultado abrangente acumulado, tal como: o imposto diferido sobre a mensuração 
ao valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda. Os impostos diferidos destes itens são 
inicialmente reconhecidos no Resultado abrangente acumulado e posteriormente reconhecidos no 
resultado conjuntamente com o reconhecimento do ganho/perda originalmente diferido. 
 
Alterações na legislação fiscal e nas alíquotas tributárias são reconhecidas na Demonstração do 
resultado na rubrica Imposto de renda e contribuição social no período em que entram em vigor. Os 
juros e multas são reconhecidos na Demonstração do resultado na rubrica de Despesas 
administrativas. 
 
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados às alíquotas abaixo apresentadas e 
consideram para efeito de cálculo as respectivas bases e a legislação vigente pertinente a cada 
encargo, para todos os períodos apresentados: 

 Alíquotas 

Imposto de Renda 15% 

Adicional de Imposto de Renda 10% 

Contribuição Social  15% 
            

  
d) CONTRATOS DE SEGUROS 

 
O CPC 11 – “Contrato de Seguros” define contrato de seguro como um contrato em que o emissor 
aceita um risco de seguro significativo da contra parte concordando em compensá-lo se um evento 
futuro incerto específico afetá-lo adversamente.  

 
A ITAÚ SEGCORP emite contratos a clientes que contem riscos de seguros, riscos financeiros ou 
uma combinação de ambos. Um contrato sob o qual a ITAÚ SEGCORP aceitos riscos significativos 
de seguro de seus clientes e concorda em compensá-los na ocorrência de um evento futuro incerto 
específico é classificado como contrato de seguro. O contrato de seguro também pode transferir risco 
financeiro, mas é contabilizado como contrato de seguro se o risco de seguro é significativo. 
 
Contratos de investimento são aqueles que transferem risco financeiro significativo. Risco financeiro é 
o risco de uma mudança futura em uma ou mais variáveis como taxa de juros, preço dos ativos 
financeiros, preço das commodities, taxa de câmbio, índice de preços ou juros, classificação de risco 
de crédito ou índice de crédito ou outra variável. 

 
Os contratos de investimento podem ser reclassificados como contratos de seguro após sua 
classificação inicial se o risco de seguro tornar-se significativo. 



 
Os contratos de investimento com características de participação discricionária são instrumentos 
financeiros, mas são tratados como contratos de seguro, conforme previsto pelo CPC 11. 
 
Uma vez que o contrato é classificado como um contrato de seguro, ele permanece como tal até o 
final de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza significativamente durante esse período, a 
menos que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirados. 

 
A Nota 5 apresenta uma descrição detalhada dos produtos classificados como contratos de seguros. 

 
Prêmios de Seguros 
 
Os prêmios de seguros são contabilizados no decorrer do período de vigência dos contratos na 
proporção do valor de proteção de seguro fornecido. Os prêmios de seguros são contabilizados como 
receita na Demonstração do Resultado na prêmios emitidos líquidos. 
 

Se há evidência de perda pelo valor recuperável relacionados aos recebíveis de prêmios de seguros, 
a ITAÚ SEGCORP contabiliza a perda. 
 

Resseguros 
 

Os prêmios de resseguro são lançados no mesmo período relacionado aos prêmios dos seguros são 
contabilizados na linha resultado com operações de resseguros.  
 

No curso normal dos negócios, a ITAÚ SEGCORP ressegura uma parcela dos riscos subscritos, 
particularmente riscos de propriedades e de acidentes que excedam os limites máximos de 
responsabilidade que entende serem apropriados para cada segmento e produto (após um estudo 
que leva em consideração o tamanho, a experiência, as especificidades e o capital necessário para 
suportar esses limites). A ITAÚ SEGCORP ressegura a maior parte de seus riscos junto ao IRB Brasil 
Resseguros S.A., entidade controlada pelo governo brasileiro. Esses contratos de resseguros 
permitem a recuperação de uma parcela dos prejuízos com o ressegurador, embora não liberem o 
segurador da obrigação principal como segurador direto dos riscos objeto do resseguro.  
 
Risco de Crédito 

  
Risco de crédito é definido como o risco no qual uma parte de um instrumento financeiro, que venha a 
deixar de cumprir uma obrigação, faz que a outra parte sofra um prejuízo financeiro. Assim, por um 
contrato de seguro, o risco de crédito inclui o risco de que uma seguradora venha a incorrer em uma 
perda financeira devido ao não cumprimento das obrigações decorrentes de um contrato. 
 
A Nota 5 apresenta uma descrição dos riscos de crédito da ITAÚ SEGCORP. 
  
Custos de Aquisição 
 

Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação de seguros. 
Estes custos, com exceção das comissões pagas aos corretores e outros, são lançados diretamente 
no resultado quando incorridos. Já as comissões são diferidas e lançadas proporcionalmente ao 
reconhecimento das receitas com prêmios, ou seja, pelo prazo do correspondente contrato de seguro. 
 

Passivos 
 

As reservas para sinistros são estabelecidas com base na experiência histórica, sinistros em 
processo de pagamento, valores projetados de sinistros incorridos, mas ainda não reportados e 
outros fatores relevantes aos níveis exigidos de reservas. Uma provisão para insuficiência de prêmios 
é reconhecido se o montante estimado de insuficiência de prêmios excede o custo diferido de 
aquisição. As despesas relacionadas ao reconhecimento dos passivos de contratos de seguros são 
registradas na Demonstração do Resultado na rubrica Variações nas reservas de seguros.  
 

Derivativos Embutidos 
 

Em alguns casos, o CPC 11 exige que a entidade separe os derivativos embutidos relacionados aos 
contratos de seguros. Contudo, a ITAÚ SEGCORP não identificou derivativos embutidos nos 
contratos de seguros existentes. 
 
 
 



Teste de adequação do passivo 
 

O CPC 11 requer que as companhias de seguro analisem a adequação de seus passivos de seguros 
a cada período de apresentação através de um teste mínimo de adequação. Realizou-se o teste de 
adequação dos passivos utilizando-se premissas atuariais correntes do fluxo de caixa futuro de todos 
os contratos de seguro em aberto na data de balanço, conforme instituído pela Circular SUSEP nº 
410 de 22 de dezembro de 2010. 
 

Como resultado deste teste, caso a análise demonstrasse que o valor contábil dos passivos de 
seguros (deduzindo-se os custos diferidos de aquisição dos contratos e ativos intangíveis de seguros) 
é inferior aos fluxos de caixa futuros esperados do contrato, seria contabilizada imediatamente no 
resultado do período qualquer deficiência identificada. Para a realização do teste de adequação, os 
contratos são agrupados em contratos de seguro que estão sujeitos, de forma geral, a riscos 
similares e cujos riscos são gerenciados conjuntamente como uma única carteira.  
 

As premissas utilizadas para efetuar o teste de adequação do passivo estão detalhadas na Nota 5e. 
 
O Teste de Adequação de Passivo não indicou a necessidade de complemento. Foram efetuados 
testes de sensibilidade nas estimativas correntes com variação positiva e negativa de 0,1% na taxa 
de juros livre de risco, ainda assim, não houve necessidade de passivo adicional. 

 
e) ATIVOS CONTINGENTES E PASSIVOS CONTINGENTES 

 
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com o CPC 25. Ativos contingentes e passivos 
contingentes são direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência 
depende de eventos futuros. 
 
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando a 
Administração da ITAÚ SEGCORP entende que sua realização é virtualmente certa, e geralmente 
corresponde a ações com decisões favoráveis em julgamento final e inapelável e pela retirada de 
ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham sido recebidos ou como resultado de 
acordo de compensação com um passivo existente. 
 
Os passivos contingentes decorrem principalmente de processos judiciais e administrativos, inerentes 
ao curso normal dos nossos negócios movido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos em 
ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e previdenciária. 
 
Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em 
consideração o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com 
razoável segurança. 
 
As contingências são classificadas como: 

 

 Prováveis: as quais são constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica 
Provisões; 

 Possíveis: as quais são divulgadas nas demonstrações financeiras, não sendo nenhuma provisão 
registrada ; e 

 Remotas: as quais não requerem provisão e divulgação. 
 

Os passivos contingentes registrados como Provisões e divulgados como passivos contingentes 
possíveis são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de 
forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores. 
 
O montante dos depósitos judiciais são atualizados de acordo com a regulamentação vigente. 

 
f) CAPITAL SOCIAL 
 

O Capital Social da ITAÚ SEGCORP está representado por ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, conforme Nota 8a. 

 
g) DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

 
Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro 
líquido de cada ano, ajustado de acordo com a legislação vigente. Os valores de dividendo mínimo 



estabelecido no estatuto social são contabilizados como passivo no final de cada exercício. Qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido como passivo somente quando aprovados 
pelos acionistas em Assembleia Geral. 
 
Desde 1º de janeiro de 1996, as empresas brasileiras têm a permissão para atribuir uma despesa 
nominal de juros, dedutível para fins fiscais, sobre seu capital próprio. Os juros sobre o capital próprio 
são tratados, para fins contábeis, como dividendos e são apresentados nas demonstrações 
financeiras como uma redução do patrimônio líquido. O benefício fiscal relacionado é registrado na 
Demonstração do resultado. 
 

h) LUCRO POR AÇÃO 
 

O lucro por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuído aos controladores da ITAÚ 
SEGCORP pela média ponderada do número de ações ordinárias em circulação em cada exercício. 
A média ponderada do número de ações é calculada com base nos períodos nos quais as ações 
estavam em circulação. 
 

i) RECEITAS 
 
As receitas de prêmio dos contratos de seguros são reconhecidas proporcionalmente, e ao longo do 
período de cobertura do risco das respectivas apólices. Para contratos de investimento, se aplicável, 
a ITAÚ SEGCORP não reconhece os prêmios recebidos (ou pagos, para prêmios de resseguro) no 
resultado do exercício, utilizando o método de contabilidade de depósito aplicável para ativos e 
passivo financeiros. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF a recolher, incidente sobre os 
prêmios a receber, é registrado no passivo da seguradora e é retido recolhido simultaneamente ao 
recolhido simultaneamente do prêmio.    
 

j) INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 
 

O CPC 22 – “Informações por segmento” determina que os segmentos operacionais sejam 
divulgados de maneira consistente com as informações fornecidas ao tomador de decisões 
operacionais, que é a pessoa ou grupo de pessoas que aloca os recursos aos segmentos e que 
avalia sua performance. A ITAÚ SEGCORP considera sua Diretoria como o tomador de decisões 
operacionais. 

 
 

2.5 TRANSIÇÃO PARA OS CPCs 
 

As demonstrações financeiras da ITAÚ SEGCORP para o semestre findo em 30 de junho de 2011 são 
as primeiras demonstrações em conformidade com os CPCs no que não contraria a Circular SUSEP nº 
424 de 29 de abril de 2011. A Seguradora aplicou os CPCs 37 e 43 na preparação destas 
demonstrações financeiras individuais.  
 
A data de transição é 1

o
 de janeiro de 2010. A administração preparou os balanços patrimoniais de 

abertura segundo os CPCs, aprovados pela SUSEP nessa data.  
 
Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Seguradora aplicou as exceções obrigatórias 
relevantes e certas isenções opcionais em relação à aplicação completa retrospectiva. 
 
 

2.5.1 - Sumário das isenções voluntárias e exceções mandatórias previstas pelos CPCs 37 e 43 e 
utilizadas pela Administração na preparação destas demonstrações financeiras  

 
I) Isenções opcionais 
 
 Valor justo considerado como custo inicial 

 
Segundo o CPC 37, uma entidade pode, na data de transição para o CPC, mensurar um item do ativo 
imobilizado pelo seu valor justo, passando este valor a ser o custo inicial deste ativo, a partir desta data. 
O ITAÚ SEGCORP não fez uso desta isenção do CPC 37. O custo do ativo imobilizado foi determinado 
com base no custo histórico, apurado no BRGAAP. 
 
 
 
 



Contratos de seguros 
 

O CPC 37 permite que companhias que emitem contratos de seguros mudem certas políticas contábeis 
de seguros na data de transição para CPC, desde que alguns procedimentos mínimos sejam 
observados. A ITAÚ SEGCORP decidiu não modificar suas políticas contábeis para contratos de 
seguros, porém aplicou os requerimentos mínimos do CPC 11, incluindo classificação de contratos como 
contratos de seguros ou contratos de investimento (conforme definido pelo IAS 39) e os testes mínimos 
de adequação de passivos de contratos de seguros como definido pelo CPC 11, conforme descrito em 
maiores detalhes no item 2.3d. 

 
 

II) Isenções obrigatórias 

 
“Desreconhecimento” de ativos e passivos financeiros 

 
O CPC 37 requer que uma entidade que aplica CPCS pela primeira vez aplique as regras de 
“desreconhecimento” (“asset derecognition” como definido pelo CPC 38) de ativos e passivos financeiros 
prospectivamente para transações ocorridas após 1º de janeiro de 2004. Consequentemente, caso a 
ITAÚ SEGCORP tivesse “desreconhecido”, de acordo com o BRGAAP, um ativo ou passivo financeiro 
não derivativo como resultado de uma transação ocorrida antes de 1º de janeiro de 2004, não poderia 
voltar a reconhecer esse ativo ou passivo na transição para o CPC. Adicionalmente, o CPC 37 permite a 
aplicação das normas de “desreconhecimento” de ativos e passivos financeiros retrospectivamente, em 
uma data escolhida pela entidade, desde que as informações necessárias para aplicar tais normas 
tivessem sido obtidas na data de registro da transação que deu origem ao “desreconhecimento". Esta 
isenção não gerou impactos para a ITAÚ SEGCORP, pois nenhum ativo ou passivo significativo foi 
desreconhecido no BRGAAP. 
 
Estimativas 

 
O CPC 37 requer que as estimativas usadas pela administração para fins de CPCS na data de transição 
estejam consistentes com as estimativas feitas na mesma data de acordo com o GAAP anterior, a menos 
que haja evidência de erros na preparação das estimativas no GAAP anterior em comparação ao CPC. 
Adicionalmente, caso a Administração obtenha uma informação após a data de transição para o CPC que 
impacte estimativas que tinham sido feitas de acordo com BRGAAP, ela deveria tratar esta informação 
como um evento posterior à data do balanço, e seguir o tratamento contábil do CPC 4. O CPC 4 é 
aplicável para o balanço patrimonial de abertura e para períodos comparativos apresentados na 
preparação da primeira demonstração contábil em CPCS de uma entidade, se houver. A ITAÚ SEGCORP 
considerou as estimativas utilizadas para BRGAAP consistentes com as estimativas utilizadas na data de 
transição para CPCS e, portanto, não houve mudanças de estimativas devido à existência de informações 
obtidas em data subseqüente à de conversão que requeressem algum ajuste nas estimativas para fins de 
CPCS. 
 

 

 
 

Está apresentada abaixo uma descrição da principal política contábil aplicável, que diferem 
significativamente em BRGAAP anterior e CPCS e que é apresentada na reconciliação acima. 
 
 
 
 

 

2.5.2 - Sumário das principais diferenças entre BRGAAP e CPCS

Reconciliação entre o BRGAAP anterior e o CPCs aplicáveis ao patrimônio líquido:

 

 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

Patrimônio Líquido antes dos ajustes de CPCS 314.017      293.846      246.529      

Ajustes que afetam o patrimônio líquido entre BRGAAP e CPCS 22               13               7                 

Ajustes a Mercado de Ações, líquido dos efeitos tributários 22               13               7                 

Patrimônio Líquido atribuível aos acionistas controladores 314.039      293.859      246.536      

A reconciliação não apresentou impacto no resultado.



Ajuste a mercado de ações e cotas 
 

Para fins de BRGAAP, as ações e cotas que são classificadas como investimento permanente são 
contabilizadas ao custo histórico, sendo ajustadas somente por provisão para desvalorização quando da 
perda de valor. Ganhos de valor acima do custo de aquisição não são reconhecidos. 

 
A ITAÚ SEGCORP classificou estas ações e cotas como ativos financeiros disponíveis para venda de 
acordo com o CPC 38 e as registrou ao seu valor justo estimado, com os ganhos e perdas reconhecidos 
diretamente no Patrimônio líquido. 

 

 
NOTA 4 –  VALOR DE MERCADO 
 

As Demonstrações Contábeis são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a 
continuidade normal das operações da ITAÚ SEGCORP. 

 
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do balanço patrimonial, quando 
comparado com o valor que se poderia obter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência 
deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros ajustados com base na taxa de juros vigente 
no mercado, aproxima-se do seu correspondente valor de mercado. 
 
Para a obtenção dos valores de mercado dos Instrumentos Financeiros, são adotados os seguintes 
critérios: 
 
- Aplicações, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 424, de 29/04/2011, da SUSEP, estão 

registrados pelo seu valor de mercado. Títulos públicos têm seu valor de mercado calculado com base 
em taxas coletadas junto ao mercado, validadas através da comparação com informações fornecidas 
pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (ANDIMA); 

 
-  Cotas de Fundos de Investimento, pelo valor da cota na data do balanço; 
 
- Ações de Companhias Abertas, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 424, quando 

incluídas em Aplicações, pela sua cotação de fechamento do último dia útil em que foram negociadas no 
mês ou, na falta desta, pela última cotação de fechamento publicada pelas bolsas de valores, publicada 
no Boletim Diário de cada Bolsa. 

 

NOTA 5 - CONTRATOS DE SEGUROS 
 

a) Contratos de Seguros  

 

A ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS, está autorizada pela Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) a operar em seguros de danos e de pessoas em todas as regiões do País. Atualmente,  

a)

31/12/2010

 Custo

Resultados não 

realizados- 

Ganhos / Perdas

Valor 

Mercado
 % 0 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 366 - 720  Acima 720

  Valor de   

Mercado 

TÍTULOS PÚBLICOS - BRASIL - Letras Financeiras do Tesouro 122.053  (1)                           122.052  31,3   -          -            -            -             -              122.052     115.657    

    Letras Financeiras do Tesouro 122.053  (1)                           122.052  31,3   -          -            -            -             -              122.052     115.657    

TÍTULOS PRIVADOS 267.739  37                          267.776  68,7   4.169  14.699  33.836  63.384   100.935  50.753       283.176    

    Ações  618  37 655         0,2     655     -            -            -             -              -                 640           

    Cotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos  267.121  -  267.121 68,5    3.514  14.699  33.836  63.384  100.935  50.753  282.536

Ações  432 432         0,1     432     -            -            -             -              -                  -

Certificado de Depósitos Bancário 96.397    -                             96.397    24,7   812     7.578    29.285  24.936   33.786    -                 22.036      

Certificado de Recebiveis Imobiliarios 104         104         0,0 -          -            -            -             -              104            

Debêntures 57.379    -                             57.379    14,7   740     6.081    1.843    20.852   7.969      19.894       20.060      

Fundos de Investimentos 37           -                             37           0,0 37       -            -            -             -              -                 14             

Letras Financeiras 25.869    25.869    6,6     -          -            -            -             25.869    -                 -                

Letras Financeiras do Tesouro 51.047    -                             51.047    13,1   -          1.040    2.708    14.503   2.041      30.755       58.501      

Letras do Tesouro Nacional 2.882      -                             2.882      0,7     1.493  -            -            -             1.389      -                 27.973      

Notas do Tesouro Nacional 32.974    -                             32.974    8,5     -          -            -            3.093     29.881    -                 153.952    

SUBTOTAL - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (1) 389.792  36                          389.828  100,0 4.169  14.699  33.836  63.384   100.935  172.805     398.833    

    Títulos para Negociação(2) 267.121  -                             267.121  68,5   3.514  14.699  33.836  63.384   100.935  50.753       282.536    

    Títulos Disponíveis para Venda                           122.671  36                          122.707  31,5   655     -            -            -             -              122.052     116.297    

TOTAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 389.792  36                          389.828  100,0 4.169  14.699  33.836  63.384   100.935  172.805     398.833    

AJUSTE A VALOR DE MERCADO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -              36                          -              -         -          -            -            -             -              -                 -                

    Outras Aplicações 184         -                             184         -         -          -            -            26          158         -                 180           

          Fundos Retidos no IRB 158         -                             158         -         -          -            -            -             158         -                 153           

          Outras 26           -                             26           -         -          -            -            26          -              27             

TOTAL DE APLICAÇÕES 389.976  36                          390.012  100,0 4.169  14.699  33.836  63.410   101.093  172.805     399.013    

As Aplicações estão registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) ou na Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP).

NOTA 3 – APLICAÇÕES

Apresentamos a seguir a composição da carteira por tipo de papel e prazo de vencimento.

30/06/2011

(1) Não houve reclassificação entre as categorias de Títulos e Valores Mobiliários em 30/06/2011 e 31/12/2010;

(2) Conforme Circular nº 424 de 29/04/2011, da SUSEP, os títulos e valores mobiliários classificados nesta categoria estão apresentados no Balanço Patrimonial no Ativo Circulante, independente de suas 

datas de vencimento.



oferece ao mercado, produtos tocados em soluções corporativas. Os produtos são comercializados através 

das corretoras de seguros, conforme característica e exigência regulatória. 

Para todos os segmentos, o processo de criação de um novo produto é feito por demanda considerando 

novas oportunidades de mercado ou atendimento de alguma negociação específica. 

Os produtos desenvolvidos são submetidos a um comitê, coordenado e controlado pela Governança de 

Produtos, onde todos os fluxos englobando visões operacional, comercial, jurídica, contábil, financeira, 

controles internos e tecnologia são analisados, discutidos e aprovados pelas diversas áreas envolvidas. 

O processo de Governança de avaliação de produtos é normatizado pela Política Corporativa de Avaliação 

de Produtos e Operações e requer a integração de atividades entre áreas de produtos e avaliadoras, 

formando um grupo organizado de atividades que gerará valor para os clientes e diferenciais competitivos. 

Circulares normativas internas prevêem e suportam os fluxos de avaliação e aprovação de produtos, 

atribuição de responsabilidades, subsídios a execução de processos e também limites máximos e mínimos 

de saldos, contribuição, prêmio mínimo e outros, que visam preservar a consistência do processo e 

resultado dos produtos. 

Também há políticas de subscrição de riscos estabelecidas em cada segmento, assim como, limites 

técnicos atuariais por ramo e cobertura, os quais são controlados de forma sistêmica ou operacional. 

Este processo de criação de produtos observa a seguinte cadeia de eventos: 

 Desenho do produto pelos gestores atendendo a demanda mercadológica; 

 Encaminhamento das características detalhadas do produto para a Governança; 

 Criação das parametrizações dos novos produtos nos sistemas informatizados com avaliação 

concomitante da necessidade de desenvolvimento de novas implementações; e 

 Lançamento do produto pós autorização do comitê de Governança de Produtos. 

 

Cada produto tem regras conforme canal e segmento onde é comercializado. As políticas de preços são 

definidas em modelos internos, em conformidade com modelo de precificação padrão corporativo 

desenvolvido pela Área de Controle de Riscos e Finanças, no contexto da Governança de avaliação de 

produtos.   

A gestão de custos dos produtos de Seguros, contempla os grupos de Despesas Administrativas, 

Operacionais e de Comercialização, onde as Despesas Administrativas, partindo da contabilização por 

Centros de Custos, são alocadas aos produtos e canais de comercialização de acordo com a definição das 

respectivas atividades seguindo o modelo gerencial corporativo do Conglomerado Itaú Unibanco. As 

despesas Operacionais e de Comercialização seguem o ramo para identificação do produto e a 

segmentação da apólice para a definição do canal de comercialização. 



30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

de 1 a 30 dias 3.099         15.336       89.293       386            3.745         34.952       (81)            -            -            3.404         19.081       124.245     

de 31 a 60 dias 15              5.661         13.692       51              364            2.818         (11)            -            -            55              6.025         16.510       

de 61 a 120 dias 59              1.223         12.050       523            720            5.048         (386)          (657)          (3.179)       196            1.286         13.919       

de 121 a 180 dias 3.768         -            5.291         427            244            2.183         (140)          (510)          (1.386)       4.055         (266)          6.088         

de 181 a 365 dias 30              94              10.462       438            312            1.930         (141)          (158)          (1.004)       327            248            11.388       

superior a 365 dias -            -            40              757            1.886         1.934         (566)          (831)          (884)          191            1.055         1.090         

Total 6.971         22.314       130.828     2.582         7.271         48.865       (1.325)       (2.156)       (6.453)       8.228         27.429       173.240     

Critérios de Parcelamento

A Companhia utiliza  como prazo médio de parcelamento na comercialização de Grandes Riscos os seguintes critérios:

- Riscos de Engenharia, Petróleo, Riscos operacionais, Responsabilidade Civil, etc:  parcelamento médio 4 parcelas.

- Médio Mercado que predomina Vida Empresarial e Capital Global Vida: parcelamento médio de 10 parcelas.

30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial 27.429       173.240     

Prêmios Emitidos (1) 22.209       163.027     

Recebimentos (28.386)     (272.406)   

Prêmios-Riscos Vigentes não Emitidos (1) (13.855)     (40.730)     

Riscos sobre Prêmios a Receber 831            4.298         

Saldo Final 8.228         27.429       

(1) Os  Prêmios Emitidos e Prêmios - Riscos Vigentes Não Emitidos correspondem a rubrica Prêmios Emitidos Líquidos.

 II) Prêmios a Receber - Movimentação

- Transportes, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivos: cobrados mensalmente em virtude da própria característica do negócio que tem vigência anual, porém  

faturamento mensal. 

I) Prêmios a Receber e Provisão para Riscos - Composição

 Prêmios a Receber 

 Provisão para Riscos  Vincendos  Vencidos  Total 



b) Provisões Técnicas de Seguros 

 
As provisões técnicas de seguros são constituídas de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução 
do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP - nº 162 de 26 de dezembro de 2006 e alterações 
posteriores. 

 
I - Seguros: 

 

 Provisão de Prêmios Não Ganhos – Constituída com base nos prêmios emitidos, pelo regime de 
competência diária, e representa a parcela do prêmio correspondente ao período do risco ainda não 
decorrido; 

 

 Provisão de Insuficiência de Prêmios - Constituída, de acordo com nota técnica atuarial, se for 
constatada insuficiência de prêmios; 

 

 Provisão de Sinistros a Liquidar - Constituída com base nas notificações de sinistros, em valor 
suficiente para fazer face aos compromissos futuros; para determinação do valor provisionado dos 
sinistros em discussão judicial, os peritos reguladores e assessores jurídicos efetuam as avaliações 
com base na importância segurada e nas regulações técnicas, levando-se em conta a probabilidade de 
resultado desfavorável para a Seguradora; 

 

 Provisão para Sinistros Ocorridos mas Não Avisados - Constituída em função do montante 
esperado de sinistros ocorridos em riscos assumidos na carteira e não avisados. 

 
II – Movimentação das Provisões Técnicas de Seguros  
 

Abaixo segue detalhes da movimentação das provisões técnicas de seguros: 
 



 
 

 

 

 

 Provisões Técnicas - Composição

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

Prêmios não Ganhos 24.026                61.973                358.555              

Sinistros a Liquidar 321.058              409.660              288.212              

IBNR 74.792                87.830                94.394                

Outras 4.287                  3.410                  6.077                  

Total 424.163              562.873              747.238              

Provisões Técnicas - Movimentações

30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial 562.873              747.238              

(+) Adições decorrentes de emissões / contribuições 8.354                  56.909                

(-) Diferimento pelo risco decorrido (46.300)               (353.491)             

(-) Pagamento de sinistros / benefícios (64.170)               (163.675)             

(+) Sinistros Avisados 13.745                329.360              

(+/-) Outras (constituição / reversão) (50.339)               (53.468)               

Saldo Final 424.163              562.873              

Ativos Oferecidos em Cobertura como Garantias das Provisões Técnicas

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

 Provisões Técnicas 424.163              562.873              747.238              

(-) Fundos e Reservas Retidas IRB (185)                                        (180)                     (171)

(-) Direitos Creditórios (1) (5.587)                                  (4.143)                (33.772)

(-) Resseguros (2) (286.624)                          (377.956)              (422.742)

Deduções              (292.396)              (382.279)              (456.685)

Montante a ser Garantido 131.767              180.594              290.553              

Cotas de Fundos de Investimentos - Títulos Públicos 70.903                115.657              98.388                

Cotas de Fundos de Investimentos - Multi Mercado                   2.515                         -                           -   

Cotas de Fundos de Investimentos - Renda Fixa                 59.272                 66.744               195.069 

Garantias das Provisões Técnicas 132.690              182.401              293.457              

Cobertura Excedente 923                     1.807                  2.904                  

As Provisões Técnicas de Seguros, estão detalhadas nos quadros abaixo:

Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas estão demonstrados 

no quadro abaixo:

(1) Apurado com base na rubrica Prêmios a Receber, líquido das parcelas cedidas em cosseguro e resseguro conforme Resolução nº 98 

de 31/12/2002, do CNSP.

(2) Conforme art. 5º da Resolução CNSP nº 162/08, as sociedades seguradoras podem deduzir do total das provisões técnicas 

constituídas a parcela de prêmios e de sinistros transferidas a terceiros em operações de resseguros e retrocessão.



c) Custo de Aquisição Diferido 
 

Os custos de aquisição diferidos de seguros diretos são os custos, diretos e indiretos, incorridos para 

vender, subscrever e iniciar um novo contrato de seguro. 

Os custos diretos, basicamente, estão representados pelas comissões pagas a corretores, agenciamento e 

angariação e são diferidas para amortização proporcional ao reconhecimento da receita de prêmio ganho, 

ou seja, em função do decurso da vigência do risco, pelo prazo correspondente ao contrato de seguros, 

conforme normas de cálculos vigentes.  

Os saldos estão registrados no ativo na rubrica Custo de Aquisição Diferido de Seguros (bruto de 

resseguros) e sua movimentação está demonstrada no quadro a seguir. 

 

 

 

 
 

d) Tabela de Desenvolvimento de Sinistros 

 
Mudanças podem ocorrer no montante de obrigações do grupo ao final de cada fechamento anual. A parte 
superior da tabela abaixo ilustra como estimativa do sinistro final se desenvolve através do tempo. A parte 
inferior da tabela reconcilia os valores pendentes de pagamento contra o valor do passivo divulgado no 
balanço. Os principais fatores responsáveis pelos ajustes observados no desenvolvimento dos sinistros são 
as atualizações monetárias e os juros de 1% ao mês aplicados aos sinistros judiciais.  
 
A Provisão de Sinistros a Liquidar está composta da seguinte forma: 

 

Movimentações de Custos de Aquisição de Contratos de Seguros

Saldo em 01/01/2011 5.467

Amortizações do período (1) (3.710)                   

Saldo em 30/06/2011 (2) 1.757

Saldo em 01/01/2010 33.487

Amortizações do período (1) (28.020)                 

Saldo em 31/12/2010 (2) 5.467

Os custos de aquisição diferidos de resseguros possuem as mesmas definições, porém

conforme circular SUSEP 424/2011, estão demonstrados na rubrica do balanço Ativos de

Resseguros – Provisões Técnicas, cuja abertura está apresentada na Nota 5hV.

(1) A Companhia está com suas operações em "run off", logo só estão ocorrendo amortizações dos saldos remanescentes.

(2)  As Despesas de Comercializações Diferidas, referem-se a saldos a amortizar até 12 meses.



 

 

e) Teste de Adequação de Passivo 

Conforme instituído pela Circular SUSEP nº 410 de 22 de dezembro de 2010 e estabelecido no CPC 11 – 

Contrato de Seguros a seguradora deverá realizar o Teste de Adequação de Passivos, confrontando o valor 

contabilizado de suas provisões técnicas com a estimativa corrente do fluxo de caixa projetado. Considerar 

na estimativa todos os fluxos de caixa relacionados ao negócio é o requisito mínimo para realização do 

teste de adequação. 

As premissas utilizadas foram: 

a) Taxa de juros livre de risco: obtida da curva de juros extrapolada dos títulos públicos, considerados sem 
risco de crédito, disponíveis no mercado financeiro brasileiro; 

b) Mortalidade, cancelamento, resgates parciais e conversões em renda são revistas periodicamente e 
baseiam-se nas melhores práticas e na análise da experiência das subsidiárias. Desta forma, representa 
as melhores estimativas para as projeções das estimativas correntes; 

c) Os critérios de agrupamento são baseados em homogeneidade de riscos. 

O Teste de Adequação de Passivo não indicou a necessidade de complemento. 

f) Riscos das Operações de Seguros 

O Conglomerado Itaú Unibanco dispõe de comitês específicos, cuja atribuição é definir a administração dos 

recursos provenientes das Provisões Técnicas de Seguros, estabelecer diretrizes para administração destes 

recursos com objetivo de rentabilidade a longo prazo e definir modelos de avaliações, limites de risco e 

estratégias de alocação de recursos em ativos financeiros definidos. Tais foros são integrados não apenas 

por executivos e pelos responsáveis diretos pelo processo de gestão do negócio, mas igualmente por 

profissionais com funções de direção ou coordenação das áreas comerciais e financeiras. 

I - Tabela de desenvolvimento de Sinistros a Liquidar - Bruto de Resseguros

Provisão de Sinistros a Liquidar e Sinistros Ocorridos e não Avisados 

Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros 375.559       

Retrocessão e Outras Estimativas 20.291         

Total da Provisão 395.850       

Data de Ocorrência 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 Total

No final do ano de divulgação 7.867          103.460      350.805       294.395       374.738       55.444        

1 ano depois 7.867          119.090      345.481       362.828       379.195       

2 anos depois 11.198        103.424      352.055       330.370       

3 anos depois 14.307        108.818      340.976       

4 anos depois 8.671          104.706      

5 anos depois 9.155          

Estimativa corrente 9.155          104.706      340.976       330.370       379.195       55.444        1.219.846    

Pagamentos acumulados até a data base 2.413          89.876        303.082       276.955       166.865       9.925          849.116       

Passivo reconhecido no balanço 6.742          14.830        37.894         53.415         212.330       45.519        370.730       

Passivo em relação a anos anteriores a 2006 -              -              -               -               -               -             4.829           

Total do passivo incluso no balanço 375.559       

II - Tabela de desenvolvimento de Sinistros a Liquidar - Líquido de Resseguros

Provisão de Sinistros a Liquidar e Sinistros Ocorridos e não Avisados 

Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros 112.612       

Resseguros, Retrocessão e Outras Estimativas 283.238       

Total da Provisão 395.850       

Data de Ocorrência 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 Total

No final do ano de divulgação 1.377          49.288        102.321       131.916       92.358         48.525        

1 ano depois 1.377          49.901        123.361       144.035       98.022         

2 anos depois 1.697          54.571        123.308       134.758       

3 anos depois 2.322          59.015        111.298       

4 anos depois 3.556          51.927        

5 anos depois 1.498          

Estimativa corrente 1.498          51.927        111.298       134.758       98.022         48.525        446.028       

Pagamentos acumulados até a data base 1.456          46.737        100.075       112.810       67.484         8.520          337.082       

Passivo reconhecido no balanço 42               5.190          11.223         21.948         30.538         40.005        108.946       

Passivo em relação a anos anteriores a 2006 -              -              -               -               -               -             3.666           

Total do passivo incluso no balanço 112.612       



A seguradora oferta seus produtos aos clientes por distribuição bancasurance e distribuição direta. Os 
produtos de grandes riscos são distribuídos por corretores. 

 

g)  Risco de Mercado, Crédito e Liquidez 

Risco de Mercado 

 Seguros 
 

Variação nas taxas de câmbio pode afetar o resultado de seguros no caso de bens cujo valor de 

indenização sofre variação cambial. Pela legislação atual, a PPNG (Provisão de Prêmio não ganhos – 

tem a função de garantir a cobertura dos sinistros futuros) não sofre oscilação cambial. Uma 

seguradora pode efetuar o hegde contábil da operação, zerando a posição comprada em câmbio, mas 

está sujeito à variação cambial efetiva do bem segurado. Ao optar pelo hedge econômico, a empresa 

deve manter uma posição comprada em câmbio, gerando volatilidade no resultado contábil. 

Variações nas taxas de juros não afetam o resultado de seguros. 

Risco de Liquidez 

No que diz respeito aos produtos de longo prazo com retornos mínimos garantidos, a seguradora reavalia 

periodicamente o seu passivo sob a forma de fluxos de pagamento de benefícios futuros projetados e 

mantém o gestor de ativos continuamente informado sobre suas necessidades regulares de caixa. Além 

disso, o acompanhamento contínuo da sua carteira de clientes permite antecipar eventuais movimentos 

atípicos de migração de reservas possibilitando planejar a geração de liquidez necessária a esses 

movimentos. 

 Risco de Crédito 

Em relação às operações de resseguro, faz parte da política interna não haver concentração excessiva em 

um único ressegurador. Adicionalmente observamos as determinações da SUSEP quanto aos 

resseguradores que operamos, notadamente, o item “classificação de solvência, emitida por agência 

classificadora de risco”, com os seguintes níveis mínimos: 

 



30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010

Riscos de Petróleo 7.170         13.031         3.339         7.934             46,6           60,9           53,4           39,1           

Marítimos 3.248         10.048         3.059         7.586             94,2           75,5           5,8             24,5           

Transporte Internacional 2.211         10.924         2.137         8.816             96,6           80,7           3,4             19,3           

Transporte Nacional 1.924         2.376           1.860         2.376             96,7           100,0         3,3             -            

Responsabilidade Civil Geral 1.833         7.177           1.796         4.757             98,0           66,3           2,0             33,7           

Prêmios de Resseguros Subdividido em Classes

30/06/2011 30/06/2010

Resseguradora - Local 3.934         26.439         

Resseguradora - Admitida 1.605         11.700         

Resseguradora - Eventual 2.802         2.918           

Total 8.341         41.057         

Riscos de Prêmios de Seguros, Líquido de Resseguros por Região

Sudeste 11.257       89,3% 57.872       87,3%

Sul 815            6,5% 5.529         8,4%

Centro-Oeste 151            1,2% 762            1,2%

Nordeste 103            0,8% 1.157         1,7%

Norte 284,0         2,2% 946            1,4%

12.610       100,0% 66.266       100,0%

Descriminação dos Resseguradores

Agência classificadora de risco: Standard & Poor's, dados obtidos pelo site SUSEP. 

As operações de prêmios ganhos de resseguro estão representadas basicamente por: IRB Brasil Resseguros com 44,6%, LLOYD'S (A+) com 13,9%, 

Munich Re do Brasil com 11,8%, XL Insurance Company Limited (A-) com 6,3% e XL Resseguros Brasil com 5,5%. Para as mesmas operações o IRB 

Brasil Resseguros representa 71,8% do Resseguro Local, LLOYD'S 58,5% do Resseguro Admitido e XL Insurance Company Limited 44,5% do 

Resseguro Eventual. 

Gestão de Risco Antes e Depois de Resseguro dos Maiores Ramos de Atuação

Prêmios Emitidos 

Diretos
Prêmios Retidos Retenção % Resseguro % 

30/06/2011 30/06/2010



h)  Resseguro 

As despesas e receitas originadas na cessão de prêmios de resseguro são registradas no período em que 

ocorrem observando assim o regime de competência não ocorrendo compensação de ativos e passivos 

relacionados de resseguro. As análises dos programas de resseguro são realizadas prevendo a 

necessidades atuais da companhia mantendo a flexibilidade necessária caso ocorram mudanças de 

estratégia da administração em resposta aos diversos cenários que esta possa estar exposta. 

Com a aprovação da Lei Complementar nº 126 de 15 de janeiro de 2007, houve abertura do mercado de 

resseguro com a criação de três categorias de empresas autorizadas a operar no Brasil, local, admitida e 

eventual. A transição para o novo mercado foi feita de modo progressivo mantendo o direito das empresas 

resseguradoras locais a 60% dos prêmios cedidos pelas seguradoras até janeiro de 2010, após esse 

período esse percentual pode ser reduzido para 40%. 

 Ativos de Resseguro 

Os montantes apropriados como ativo de resseguro são direitos estimados a recuperar das resseguradoras 

decorrentes das perdas ocorridas. Tais ativos são avaliados segundo bases consistentes dos contratos de 

cessão de riscos, e para os casos de perdas efetivamente pagas são reavaliadas transcorridos 365 dias 

quanto a possibilidade de não recuperação destes, em casos de dúvidas tais ativos são reduzidos pela 

constituição de provisão para risco de créditos com resseguros. A redução ao valor recuperável já está 

considerado no valor da Provisão para Riscos de Prêmios a Receber, conforme nota explicativa A I. 

Resseguro Cedido 

A companhia cede, no curso normal de suas operações, prêmios de resseguros para cobertura de perdas 

sobre riscos subscritos aos seus segurados e estão em conformidade com os limites operacionais 

estabelecidos pelo órgão regulador. Além dos contratos proporcionais são também firmados contratos não 

proporcionais que transferem parte da responsabilidade à companhia resseguradora sobre perdas que se 

materializarão após um determinado nível de sinistros na carteira. Os prêmios de resseguro não 

proporcional são apropriados no grupo de despesas antecipadas e realizados no grupo de outras despesas 

operacionais de acordo com o diferimento pelo prazo de vigência do contrato segindo o regime de 

competência. 

 



 

 

I -  Operações com Resseguradoras - Movimentação

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial 50.509            45.616            341                 81.752            

Contratos Emitidos -                  -                  7.935              65.388            

Sinistros Recuperados (9.309)             (15.894)           -                  -                  

Antecipação/Pagamentos ao Ressegurador 108                 24.131            (7.342)             (152.488)         

Atualização Monetária e Juros de Sinistros -                  -                  (314)                5.689              

Outras Constituições / Reversões 264                 (3.344)             -                  -                  

Saldo Final 41.572            50.509            620                 341                 

II - Provisões Técnicas Resseguros

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

Sinistros de Resseguros 273.465          348.836          228.255          

Prêmios de Resseguros 13.159            29.119            194.600          

Comissão de Resseguros (454)                (1.394)             (16.955)           

286.170          376.561          405.900          

III - Provisões Técnicas - Sinistros de Resseguros

30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial 348.836          228.255          

Sinistros Avisados (16.935)           244.356          

Sinistros Pagos (52.379)           (121.127)         

Outras Constituições / Reversões (6.057)             (2.648)             

Saldo Final 273.465          348.836          

IV - Provisões Técnicas - Prêmios de Resseguros

30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial 29.119            194.600          

Entradas 70.430            514.784          

Saídas (86.390)           (680.265)         

Saldo Final 13.159            29.119            

V - Provisões Técnicas - Comissão de Resseguros

30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial (1.394)             (16.955)           

Entradas (5.207)             (58.885)           

Saídas 6.147              74.446            

Saldo Final (454)                (1.394)             

Créditos Débitos 



 

 

 

 

 

l)  Entidades Reguladoras 

As operações de Seguros são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pela 

Superintendência de Seguros Privados. Estas entidades são responsáveis pela regulamentação do 

mercado e conseqüentemente auxiliam na mitigação dos riscos inerentes do negócio. 

 
O CNSP é o órgão normativo das atividades de seguros do país, foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de 

novembro de 1966. A principal atribuição do CNSP, na época da sua criação, era a de fixar as diretrizes e 

normas da política governamental para os segmentos de Seguros Privados, tendo posteriormente, com o 

advento da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, suas atribuições se estendido à Previdência Privada, no 

âmbito das entidades abertas. 

A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro e resseguro. 

Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 

que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de 

Seguros Privados - CNSP, o IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades autorizadas a 

operar em seguros privados e as entidades de previdência privada aberta. 

30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010

Riscos de Petróleo (2) (34,2)         45,9           6,1               10,2           

Responsabilidade Civil Geral (2) (2,7)           34,6           12,5             12,0           

Marítimos 29,6           61,1           19,8             13,6           

Riscos Nomeados e Operacionais 93,4           42,9           (11,5)            (2,3)           

5,8             38,9           9,7               9,7             

(2) A Sinistralidade está negativa em decorrência de alteração de estimativa para sinistros avisados em 2010.

Sinistralidade %          
(1)

Comercialização % (1)

Agrupando todos os ramos, a seguradora apresentou uma sinistralidade 5,8% (38,9% em 30/06/2010) e

comercialização de 9,7% (9,7% em 30/06/2010).

(1) O sinistro e a comercialização  está líquido de resseguro e calculados sobre Prêmios Ganhos - Líquido de Resseguros.

i) Sinistralidade e Comercialização dos Maiores Ramos de Atuação

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010 30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

de 1 a 30 dias           1.173             349                 -              2.969             910          21.371          4.142          1.259        21.371 

de 31 a 60 dias                 -               252              689                 -                  -                 152                -               252             841 

de 61 a 120 dias                 -                  -                    4                 -                  -                   50                -                  -                 54 

de 121 a 180 dias                 -                  -                    3                 -                   1                 23                -                   1               26 

de 181 a 365 dias                35                 1                  6                   1               70               162               36               71             168 

superior a 365 dias                 -                 30                18               109                -                   87             109               30             105 

Total 1.208          632            720            3.079          981            21.845        4.287         1.613         22.565       

 Depósitos de Terceiros 

Cobrança Antecipada de Prêmios Prêmios e Emolumentos Recebidos Total

j) Depósito de Terceiros - Composição

k) SINISTROS A LIQUIDAR - JUDICIAIS

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010

Saldo Inicial 368                     246                     16.373                14.338                

Novas constituições no período 72                       211                     1.145                  4.475                  

Baixa da provisão por êxito, alteração de estimativas ou probabilidades (27)                      (78)                      (2.488)                 (1.489)                 

Alteração da provisão por atualização monetária e juros -                      -                      639                     851                     

Pagamentos efetuados no período (8)                        (11)                      (1.062)                 (1.802)                 
Saldo Final 405                     368                     14.607                16.373                

ValorQuantidade

Nota: O valor de abertura do sinistro judicial foi o valor contábil da data do registro de recebimento da ação baseado na estimativa de perda da seguradora na época. O prazo médio 

pendente de pagamento, está relacionado ao prazo do desfecho do processo judicial.



 

 

m)  Capital para a Atividade de Seguros 

 
O CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados , acompanhando a tendência mundial de fortalecimento 

do Mercado segurador, divulgou em 06/12/2010 a resolução CNSP nº 227 que revogou as Resoluções nºs 

178 de 28/12/2007 e 200 de 16/12/2008, e pela circular nº 411 de 22/12/2010. Os normativos dispõem 

sobre as regras de capital regulamentar exigido para autorização e funcionamento das sociedades 

seguradoras e previdência e as regras de alocação de capital provenientes do risco de subscrição para os 

diversos ramos de seguros. Em janeiro de 2011 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 228 de 06/12/2010, 

que dispõe sobre os critérios de estabelecimentos do capital adicional baseado no risco de crédito das 

sociedades supervisionadas. 

 

 

 

 

Patrimônio Líquido Ajustado e Margem de Solvência

O Patrimônio Líquido e a Margem de Solvência, são calculados de acordo com as resoluções vigentes.

30/06/2011 31/12/2010 01/01/2010

Patrimônio Líquido 314.039      293.859      246.536      

(-) Despesa Antecipada não Relacionadas a Resseguro 81               5                 24.969        

(-) Ativos Intangíveis 98               139             221             

Patrimônio Líquido Ajustado 313.860      293.715      221.346      

Prêmio Retido (a) 4.223          11.382        63.811        

Sinistro Retido (b) 34.553        39.706        42.829        

Margem de Solvência (o maior valor entre a e b) 34.553        39.706        63.811        

Suficiência da Margem de Solvência (*) 279.307      254.009      157.535      

Capital Base 15.000        15.000        15.000        

Capital Mínimo Requerido 15.423        43.459        74.638        

Suficiência de Capital 298.437      250.256      146.708      

(*) A Margem de solvência corresponde a suficiência do Ativo Líquido para cobrir montantes 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 sinsitros retidos dos 

últimos trinta e seis meses.



 
 

01/01 a 

30/06/2011

01/01 a 

30/06/2010
Convênio de Rateio de Custos Comuns (Nota 9a) (2.131)            (13.231)          

Pessoal Próprio (28)                 (1.047)            

Serviços de Terceiros (860)               (345)               

Outras (176)               (930)               

Total (3.195)            (15.553)          

b) Resultado Financeiro

01/01 a 

30/06/2011

01/01 a 

30/06/2010
Receitas Financeiras 24.654           25.977           

Títulos de Renda Fixa 6.394             4.722             

Operações de Seguros 936                8.714             

Títulos de Renda Variável 14.972           11.947           

Outras 2.352             594                

Despesas Financeiras (1.426)            (11.006)          

Atualização de Operações de Seguros (374)               (9.550)            

Encargos sobre Tributos (583)               (938)               

Outras (469)               (518)               

Total do Resultado Financeiro 23.228           14.971           

NOTA 6 - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Despesas Administrativas

NOTA 7 - TRIBUTOS

a) Despesas com Tributos - Totalizam R$ 3.157 (R$ 2.500 em 30.06.2010) e referem-se basicamente a

despesas com COFINS R$ 2.014 (R$ 996 em 30.06.2010) e PIS R$ 333 (R$ 178 em 30.06.2010).



b) Tributos Diferidos

ATIVO

REFLETIDO NO RESULTADO                   23.493                   (4.525)                        580                   19.548 

Ágio na Aquisição do Investimento 2.321                   (1.741)                  -                       580                      

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias 3.483                   -                       191                      3.674                   

Provisões para Passivos Contingentes 2.399 (604) 207 2.002

Ações Cíveis 150                      (1)                         4                          153                      

Ações Trabalhistas 22                        (1)                         1                          22                        

Fiscais e Previdenciárias 2.227                   (602)                     202                      1.827                   

Outros 15.290                 (2.180)                  182                      13.292                 

Refletida no Patrimônio Líquido 1 - - 1

 - Ajustes ao Valor de Mercado de Títulos Disponíveis para Venda 1                          -                       -                       1                          

Total (*) 23.494                 (4.525)                  580                      19.549                 

PASSIVO

Imposto sobre Atualização Líquida de Depósitos Judiciais 1.444                   -                       237                      1.681                   

Outras Provisões Indedutíveis 4.709                   (617)                     -                       4.092                   

Total 6.153                   (617)                     237                      5.773                   

TOTAL LÍQUIDO (Nota 7c) 17.341                 (3.908)                  343                      13.776                 

(*) Apresentado no balanço patrimonial na rúbrica Créditos Tributários e Previdenciários, no valor de $ 36.596

DESCRIÇÃO 30.06.201131.12.2010 Constituição
Realização / 

Reversão



c) Estimativa de Realização dos Créditos Tributários

Diferenças 

Temporárias
Total

2011 7.647             7.647            (4.091)             3.556              

2012 4.398             4.398            (549)                3.849              

2013 5.065             5.065            (1.126)             3.939              

2014 636                636               (7)                    629                 

2015 654                654               -                  654                 

Acima de 2016 1.149             1.149            -                  1.149              

Total (1) 19.549           19.549          (5.773)             13.776            
Valor Presente (2) 17.264           17.264           5.397 11.867            

Não existem impostos diferidos ativos e passivos não reconhecidos.

A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários, da Contribuição

Social a Compensar decorrente da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001 e da

Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos existentes em 30/06/2011, de acordo com

a expectativa  de  geração  de  lucros  tributáveis  futuros,  com  base  no histórico de 

O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda

e contribuição social em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a

legislação fiscal pertinente, além de aspectos societários. Portanto, ecomendamos que a

evolução da realização dos créditos tributários decorrentes das diferenças temporárias,

prejuízos fiscais e base negativa não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.

As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis

macroeconômicas, taxas de câmbio, taxas de juros, volume de operações financeiras e

tarifas de serviços, entre outros, que podem apresentar variações em relação aos dado e

valores reais.

 (2) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.

2010

Créditos Tributários Provisão para 

Impostos e 

Contribuições 

Diferidos

Tributos 

Diferidos 

Líquidos

(1) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários, no valor de R$ 36.596

(R$ 29.442 em 31/12010), está representado basicamente por Diferenças Temporárias de Imposto de Renda e

Contribuição Social R$ 19.549 (R$ 23.493 em 31/12/2010) e Impostos a Compensar R$ 14.991 (R$ 3.892 em

31/12/2010).



 

 

NOTA 8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
a)   Capital Social 
 

Representado por 127.520.923 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 
       
b)  Dividendos  

 
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, importância não 
inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto no estatuto social. 

 

 
 

 

NOTA 9 - PARTES RELACIONADAS 
 
a) As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais 

de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade, e referem-se basicamente 
a despesa com o Convênio de Rateio de Custos Comuns do Conglomerado Itaú Unibanco R$ 2.131 (R$ 
13.231 de 01/01 a 30/06/2010) em função da utilização da estrutura comum, registrado em Despesas 
Administrativas. 
 

b) Remuneração do Pessoal-Chave da Administração - Representados por honorários R$ 152 de 01/01 a 
30/06/2010 participação nos lucros R$ 605 de 01/01 a 30/06/2010. 

Movimentação das Obrigações Legais
 01/01 a  

30/06/2011 

 01/01 a  

30/06/2010 
Saldo Inicial 16.015         14.421         

Movimentação do Período Refletida no Resultado  1.044  2.713

Encargos sobre Tributos 567              1.268           

Constituição Líquida 477              1.445           
Saldo Final (1) 17.059         17.134         

Depósito Judicial (2) 6.000           5.480           

d) Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias - Passivos constituidos pelo valor integral em discussão, conforme abaixo: 

     CS -  Isonomia - R$ 3.650 (R$ 3.542 em 30/06/2010): pedimos a incidência do tributo à alíquota de 9% ao invés de 15%,

alegando inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.727/08. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza a R$

3.650.

       IRPJ e CSLL X Lei 8.200/91 – R$ 1.157 (R$ 1.120 em 30/06/2010) – Assegurar o direito de deduzir a diferença de

correção monetária calculada entre o IPC e a BTNF referente ao mês de janeiro de 1989 da base de cálculo do IRPJ e CSLL,

afastando-se a aplicação do artigo 3º da Lei 8.200/91. O saldo do depósito em garantia correpomdente totaliza a R$ 1.244.

A ITAÚ SEGCORP, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer outros processos

administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações. 

As principais naturezas são descritas a seguir:

       PIS e COFINS – Faturamento x Receita Bruta - R$ 11.217 (R$ 9.113 em 30/06/2010): pleiteamos a incidência dos tributos

apenas sobre o faturamento entendido como a receita da venda de bens e serviços ou ainda a incidência do PIS Repique (a

5% do imposto de renda devido), em detrimento da incidência sobre o total das receitas contabilizadas, alegando

inconstitucionalidade do parágrafo 1o., artigo 3o. Da Lei 9.718/98.

(1) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais no valor de R$17.400 (R$ 18.232 em 30/06/2010).

(2) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Depósitos Judiciais e Fiscais no valor de R$ 15.968 (R$ 14.868 em 30/06/2010).

c)

30/06/2011 31/12/2010

                    2.134               2.134 

                141.884           121.713 

                    8.719               7.710 

                133.165           114.003 

(*) Constituída visando possibilitar a formação de recursos para o exercício de direito preferencial de subscrição em aumentos de capital das 

empresas, futuras incorporações desses recursos ao capital social e para o pagamento de dividendos.

Estatutárias (*)

Reservas

RESERVAS DE LUCROS

Legal

RESERVAS DE CAPITAL - Reserva de  Ágio na Subscrição de Ações



NOTA 10 – GERENCIAMENTO DE RISCO  
 
Risco de Mercado 
 
O risco de mercado é possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado 
de posições detidas por uma instituição financeira, bem como de sua margem financeira, incluindo os riscos 
das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de 
mercadorias (“commodities”). 
 
Gestão de Riscos de Mercado é o processo pelo qual a instituição administra e controla os riscos potenciais de 
variações nas cotações de mercado dos instrumentos financeiros, que podem, direta ou indiretamente, afetar o 
valor de nossos ativos, passivos e posições fora do balanço patrimonial. Seus principais objetivos são: 
controlar a exposição ao risco de mercado e a otimização da relação risco-retorno através do uso de modelos e 
ferramentas de gestão avançadas. 
 
O controle do risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes da carteira  pertencente 
a ITAÚ SEGCORP e os processos e controles relevantes relacionados. 

 

Risco de Liquidez 
 
Risco de liquidez é definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - 
"descasamentos" entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da 
instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. 
 
Políticas e Procedimentos 
 
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa 
e dificuldades em honrar os vencimentos a pagar. 
 
Além disso, a instituição estabelece diretrizes e limites cujo cumprimento é analisado periodicamente em 
comitês técnicos e que visam a garantir uma margem de segurança adicional às necessidades mínimas 
projetadas. As políticas de gestão de liquidez e os limites associados são estabelecidos com base em cenários 
prospectivos revistos periodicamente e nas definições da Comissão Superior de Tesouraria Institucional - 
Liquidez.  
 
Estes cenários podem ser revistos pontualmente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações 
atípicas de mercado ou decorrentes de decisões estratégicas da instituição. 
 
A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez está disponível no endereço:  
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/HTML/port/governanca/politica_liquidez.htm 
 
 
Estrutura de Gerenciamento do Risco de Subscrição 
 

 Controle Centralizado do Risco de Subscrição 

O controle dos riscos da seguradora é realizado de forma centralizada pela Área Executiva Independente 
Responsável pelo Controle de Riscos, ao passo que a gestão é de responsabilidade das Unidades de 
Negócio Expostas ao Risco de Subscrição e da Área de Gestão de Riscos da Seguradora. 
 

 Gestão Descentralizada do Risco de Subscrição 

A gestão do risco de subscrição é responsabilidade da Área de Negócios sendo coordenada pela Área 
de Gestão de Riscos da Seguradora com participação da Área Atuarial Institucional e Unidades e 
Gestores de Produtos. Estas unidades, em suas operações diárias, assumem risco tendo em vista a 
rentabilidade dos seus negócios. 

 
Papéis e Responsabilidades 
 

I- Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos 
 
Cumpre a esta área gerar condições para:  

 Validação e controle dos modelos de risco de subscrição; 

http://ww13.itau.com.br/PortalRI/HTML/port/governanca/politica_liquidez.htm


 Controle e avaliação das alterações nas políticas da atividade de Seguros; 

 Acompanhamento do desempenho das carteiras de Seguros; 

 Desenvolvimento de modelos de risco de subscrição; 

 Avaliação do risco dos produtos, em sua criação e de maneira recorrente, de Seguros; 

 Definição e publicidade da estrutura de Gerenciamento de Risco de Subscrição; 

 Adoção de políticas de remuneração que não incentivem comportamentos incompatíveis com um 
nível de risco considerado prudente nas políticas e estratégias de longo prazo estabelecidas pela 
instituição. 

 

 II- Área Executiva Responsável por Risco Operacional e Eficiência 
 

 Responsável pela definição dos métodos para identificação, avaliação, monitoramento, controle e 
mitigação do Risco Operacional; 

 Reporte tempestivo dos principais pontos de ocorrências de riscos operacionais à Área Executiva 
Independente Responsável pelo Controle de Riscos; 

 Atendimento às demandas do Banco Central do Brasil e demais órgãos supervisores brasileiros 
referentes à gestão de risco operacional, bem como o monitoramento da aderência das unidades e 
Áreas de Controle do Itaú Unibanco, sob a coordenação da Área de Compliance Legal, à 
regulamentação dos órgãos supervisores locais.  

 

III- Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição 
 

 Aplicar e/ou enquadrar os produtos às exigências da Área Executiva Independente Responsável pelo 
Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da Seguradora; 

 Atender às solicitações da área Executiva independente responsável pelo Controle de Riscos, 
elaborando ou fornecendo bases de dados e informações para a elaboração de relatórios gerenciais 
ou estudos específicos, quando disponíveis. 

 Garantir a qualidade das informações utilizadas nos modelos de probabilidade de sinistro e das 
perdas em caso de sinistro; 

 Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento para modelagem da Área 
Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da 
Seguradora. 

 
IV- Área de Resseguros 

 

 Definir políticas de acesso aos mercados de resseguro, regulamentando as operações de 
Subscrição alinhadas com as avaliações de crédito e subscrição da Área Executiva Independente 
Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da Seguradora. 

 Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento para modelagem da Área 
Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da 
Seguradora. 

 Envio dos relatórios gerenciais à Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos 
e à Área de Gestão de Riscos da Seguradora; 

 Garantir atualização, alcance, abrangência, acurácia e tempestividade das informações relativas ao 
resseguro. 

 

V- Área de Gestão de Riscos da Seguradora 

 

 Elaborar políticas e procedimentos de subscrição que abordem todo o ciclo de subscrição; 

 Elaborar os indicadores estratégicos, informando os eventuais desajustes às alçadas superiores; 



 Envio dos relatórios gerenciais à Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de 
Riscos; 

 Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento e modelagem da Área Executiva 
Independente Responsável pelo Controle de Riscos. 

 Monitorar os riscos incorridos das Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição; 

 Reportar, com qualidade e celeridade, as informações requeridas sob sua responsabilidade aos 
Órgãos Reguladores Brasileiros. 

 

VI- Área Atuarial 

 

 Desenvolver e aperfeiçoar modelos de Provisões e Reservas e encaminhá-los, devidamente 
documentados, à Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e à Área de 
Gestão de Riscos da Seguradora. Envio dos relatórios gerenciais à Executiva Independente 
Responsável pelo Controle de Riscos; 

 Garantir o alcance, abrangência, acurácia e tempestividade das informações relativas às operações 
demandadas devidamente conciliadas contabilmente; 

 Garantir um adequado nível de conhecimento dos conceitos dos riscos envolvidos para identificação 
e classificação dos mesmos, assegurando o correto entendimento e modelagem da Área Executiva 
Independente Responsável pelo Controle de Riscos. 

 

VII- Área de Controles Internos 
 

 Verificar regularmente a adequação do sistema de controles internos; 

 Conduzir revisões periódicas do processo de risco da atividade de Seguros e para assegurar sua 
integridade, precisão e razoabilidade. 

 

VIII- Auditoria Interna 
 

 Efetuar verificações independentes e periódicas quanto à efetividade do processo de controle do 
risco da atividade de Seguros, de acordo com as orientações do Comitê de Auditoria. 

 

A administração da empresa trabalha em conjunto com o gestor de investimentos com o objetivo de assegurar 
que os ativos garantidores dos produtos de longo prazo, com retornos mínimos garantidos, sejam geridos de 
acordo com as características do seu passivo visando o seu equilíbrio atuarial e a solvência no longo prazo.  

 
Anualmente a empresa elabora mapeamento detalhado dos passivos dos produtos de longo prazo que resulta 
em fluxos de pagamento de benefícios futuros projetados. Esse mapeamento é feito sob pressupostos 
atuariais. 

 
O gestor de investimentos, de posse dessa informação, utiliza modelos de Asset Liability Management para 
encontrar a melhor composição de carteira de ativos que permita neutralizar os riscos contidos nesse tipo de 
produto, considerando a sua viabilidade econômico-financeira no longo prazo. As carteiras de ativos 
garantidores são rebalanceadas periodicamente em função das oscilações de preço no mercado de ativos, das 
necessidades de liquidez da empresa e das alterações nas características do passivo. 
 
NOTA 11 – EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Em 28/07/2011, nos termos da Resolução CNSP nº 166/2007, a SUSEP deferiu o pedido de  aprovação prévia 
da incorporação da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. pela controladora Itaú Seguros S.A., 
procedimento que deve ser efetivado no prazo de até 90 dias. 
 
 
NOTA 12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 3.198, de 27/05/2004, do CMN, a ITAÚ 
SEGCORP aderiu ao Comitê de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por 
intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A.. O resumo do relatório do referido Comitê é divulgado 
em conjunto com as Demonstrações Contábeis da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A.. 



Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

 
Aos Administradores e Acionistas 
Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. ("Seguradora") 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 do semestre findo nessa data, assim como o resumo 
das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

 
A administração da Seguradora 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 por 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 pelo auditor 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 por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Seguradora. 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 referidas anteriormente apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. em 30 de junho 
de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do semestre findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). 
 
Ênfase 
 

Conforme mencionado na nota 13, em 28 de julho de 2011, a SUSEP deferiu o pedido de aprovação prévia da 
incorporação integral da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. pela sua controladora Itaú Seguros S.A. , com base no 
balanço patrimonial de 30 de junho de 2011, procedimento que deve ser efetivado no prazo de até 90 dias. 
 
São Paulo, 31 de agosto de 2011 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
Maria José De Mula Cury 
Contadora CRC 1SP192785/O-4 

 


