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Relatório da administração 
 

Senhores acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. 
as Demonstrações Financeiras da Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (nova denominação da Companhia 
de Seguros Minas Brasil) relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos auditores independentes. 
 
A Zurich Minas Brasil Seguros S.A., em comparação a 2010, reduziu seu prejuízo em 47,1%, 
apresentando no semestre resultado prejuízo de R$ 367 mil. 
 
Segundo a legislação societária, fica assegurado aos acionistas dividendos de 25% do lucro líquido anual 
ajustado. 
 
 
Reorganização Societária:  
 
Conforme previsto na Declaração de Propósito publicada em 09/07/2010, foi realizada a Assembléia 
Geral Extraordinária de incorporação da Zurich Brasil Seguros S.A. em 01/11/2010, Seguradora 
também controlada pelo Grupo Zurich Financial Services. O ato societário está sob análise da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para aprovação. 
  
A Assembléia Geral Extraordinária de 01/11/2010 alterou a razão social da Seguradora para Zurich 
Minas Brasil Seguros S.A., o que também está sob aprovação da Superintendência de Seguros Privados.  
 
 
Desempenho Operacional: 
 
Os números de 2011 da Seguradora foram fortemente impactados pela incorporação das operações da 
Zurich Brasil Seguros S.A. 
 
O volume de negócios emitidos atingiu R$ 524,5 milhões, enquanto os prêmios ganhos atingiram R$ 
487,7 milhões, o que representa crescimento de 209,7% no volume de negócios, sendo que os prêmios 
ganhos cresceram 195,8%. O índice de sinistralidade geral ficou em 75,1%. As despesas de 
comercialização atingiram 18,6% dos prêmios ganhos, com redução de 1,9 pontos percentuais se 
comparada ao ano anterior. Os índices de despesas administrativas e tributos foram elevados, em seu 
total, em 11,2 pontos percentuais quando comparado com o ano anterior.  
 
Nesse primeiro semestre, a Seguradora deu sequência a seu plano de expansão de negócios em praças 
estrategicamente selecionadas. Buscou a melhoria de seus produtos, métodos e processos e a 
capacitação do seu capital humano para maior aproveitamento das oportunidades de negócio. 
 
 
Perspectivas:  
 
A incorporação da Zurich Brasil proporcionará ganhos financeiros em função de captura de sinergias 
operacionais, otimização do capital e aumento da escala de produção. Dessa forma se estabelecerá uma 
base sólida para crescimento das operações no mercado brasileiro para os próximos anos. 
 
O Grupo Zurich mantém suas expectativas positivas quanto ao crescimento sustentável da economia 
brasileira, como afirmam seus crescentes investimentos no mercado segurador com foco em: aquisições, 
parcerias estratégicas na distribuição de produtos, desenvolvimento de produtos adequados à realidade 
brasileira e mais competitivos. Soma-se a estes  os crescentes investimentos em Tecnologia da 
Informação e Marketing, importantíssimos para o processamento de alto nível e  a prestação de serviços 
de excelência em qualidade e valor,  conforme os padrões globais da Zurich .  
 
No primeiro semestre de 2011 o Grupo Zurich anunciou um acordo com o Banco Santander para a 
aquisição de 51% das suas operações de seguros no Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai, bem 
como a distribuição dos produtos de seguro na região por um prazo de 25 anos, Em 14 de julho de 2011 
foi assinado os documentos definitivos da operação que atualmente está sujeita ao cumprimento de 
determinadas condições suspensivas, usuais em transações similares, incluindo a obtenção das 
autorizações regulatórias pertinentes, em especial a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 



 

 

Na opinião da administração estes crescentes investimentos aliados ao foco estratégico nos clientes, 
sobretudo em suas necessidades e desejos, trarão a escala e a eficácia operacionais necessárias à 
concretização das metas do Grupo Zurich e de seu objetivo em obter o reconhecimento de seus 
segurados, corretores e  parceiros, como a Melhor Companhia de Seguros do Brasil. 
 
 
Agradecimentos: 
 
A Zurich Minas Brasil Seguros S.A. agradece a seus Segurados, Corretores, Resseguradores e 
demais parceiros de negócios, como também à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, pela 
confiança e apoio dedicados à empresa. Aos nossos profissionais e colaboradores manifestamos o nosso 
reconhecimento pela dedicação e pela qualidade dos serviços prestados. 
 
A Administração 
 







ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO
Nota 

explicativa 30/06/2011 31/12/2010

CIRCULANTE 1.233.404             1.054.340      

Disponível 5 5.387                     26.263            

  Caixa e bancos 5.387                         26.263               

Aplicações 6 195.425                 249.366         

Créditos das operações com seguros e resseguros 261.407                 211.089          

  Prêmios a receber 7 216.159                     184.600            

  Operações com seguradoras 1.001                         5.434                 

  Operações com resseguradoras 8,b 35.340                      16.552                

  Outros créditos operacionais 8.907                        4.503                 

Ativos de resseguro - provisões  técnicas 8,a 693.490                515.008         

Títulos e créditos a receber 4.562                     3.320              

  Títulos e créditos a receber 26                              298                    

  Créditos tributários e previdenciários 12,b 1.301                         1.848                 

  Outros créditos 3.235                         1.174                  

Outros valores e bens 6.489                     5.643              

  Bens a venda 6.452                         5.606                 

  Outros valores 37                               37                       

Despesas antecipadas 316                         282                  

Custos de aquisição diferidos 9,b 66.328                  43.369           

  Seguros 66.328                      43.369               

NÃO CIRCULANTE 640.679                512.541           

Realizável a longo prazo 459.919                 361.381          

Aplicações 6 249.158                 169.991          

Títulos e créditos a receber 206.740                190.293         
  Créditos tributários e previdenciários 12,b 37.610                       36.799               
  Depósitos judiciais e fiscais 14 84.815                       82.059               
  Outros créditos operacionais 84.315                       71.435                
Empréstimos e depósitos compulsórios 573                         573                  
Custos de aquisição diferidos 9,b 3.448                     524                  
  Seguros e resseguros 3.448                        524                     
Investimentos 10,(iii) 18.746                   17.786             
  Participações societárias 18.746                       17.582                
  Imóveis destinados a renda -                                 204                    
Imobilizado 11,a 46.349                  35.197             
  Imóveis de uso próprio 21.829                       21.880               
  Bens móveis 4.533                         3.931                  
  Outras imobilizações 19.987                       9.386                 
Intangível 11,b 115.665                 98.177             
   Ágio - participações acionárias 37.772                       37.772                
   Outros intangíveis 77.893                       60.405              

TOTAL DO ATIVO 1.874.083             1.566.881      

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO 
Nota 

explicativa 30/06/2011 31/12/2010

CIRCULANTE 1.418.715        1.112.497       

Contas a pagar 34.148            38.324           

  Obrigações a pagar 9.635                 12.693              

  Impostos e encargos sociais a recolher 12.700               11.887               

  Encargos trabalhistas 8.878                5.266                

  Impostos e contribuições (407)                  844                   

  Outras contas a pagar 3.342                 7.634                

Débitos de operações com seguros e resseguros 221.349          125.372          

  Prêmios a restituir 2.379                 1.701                 

  Operações com seguradoras 6.952                 8.974                

  Operações com resseguradoras   8,b 185.428            99.113              

  Corretores de seguros e resseguros 21.874               14.748              

  Outros débitos operacionais 4.716                 836                   
Depósitos de terceiros 13,a 5.119                4.354              

Provisões técnicas de seguros e resseguros 15,a 1.158.099      944.447         

  Danos 1.067.691          873.066           

  Pessoas 90.408              71.381               

NÃO CIRCULANTE 98.776            97.251            
Contas a pagar 3.180               3.257              

  Tributos diferidos 3.180                 3.257                

Débitos das operações com seguros e resseguros 192                   383                 

  Operações com seguradoras 192                    383                   

Outros débitos 14 82.376            80.580          

  Provisões judiciais 82.376              80.580             

Débitos diversos 13.028            13.031            

Patrimônio líquido 356.592          357.133          
  Capital social 118.000            118.000            
  Aumento de capital (em aprovação) 17,b 212.727             212.727            
  Reservas de capital 17,c 38                      38                     
  Reservas de reavaliação 17,c 10.356               10.587              
  Reservas de lucros 17,c 16.213               16.213               
  Ajustes com títulos e valores mobiliários (538) (364)
  Prejuízos acumulados (136) -                        
  (-) Ações em tesouraria 17,d (68) (68)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.874.083 1.566.881

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO  RESULTADO 

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO

(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 
explicativa 2011 2010

PRÊMIOS EMITIDOS LÍQUIDOS 18,a 524.539              169.355              

-                                

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS (36.827)               (4.463)                 

PRÊMIOS  GANHOS 18,b 487.712               164.892              

RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES 10.229                7.033                   

SINISTROS OCORRIDOS 18,c (366.451)            (111.235)              

CUSTOS DE AQUISIÇÃO 18,d (90.732)              (33.799)               

OUTRAS RECEITAS  E DESPESAS OPERACIONAIS 18,e 7.758                   4.615                   

RESULTADO COM RESSEGURO 18,f 24.751                 (1.736)                  

  Receita com resseguro 207.930                  961                           

  Despesa com resseguro (183.179)                  (2.697)                     

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18,g (90.425)              (40.635)              

DESPESAS COM TRIBUTOS 18,h (6.647)                 (1.856)                 

RESULTADO FINANCEIRO 18,i 21.562                 11.023                 

RESULTADO PATRIMONIAL 18,j 1.405                   170                       

RESULTADO OPERACIONAL (838)                    (1.528)                 

GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 18,k 707                       640                      

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 12,a (131)                      (888)                    

Imposto de renda 12,a 517                       194                       

Contribuição social 12,a (111)                      -                            

Participações sobre o resultado (642)                    -                            

PREJUÍZO DO SEMESTRE (367)                     (694)                    
QUANTIDADE DE AÇÕES (em milhares) 72.283                72.283                
PREJUÍZO POR AÇÃO  EM R$ (0,0051)              (0,0096)              

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO

(Valores expressos em milhares de reais)

2011 2010

Prejuízo no semestre (367)              (694)              

Ajuste de títulos e valores mobiliários líquido de efeitos tributários (170)                 (509)                

Ajuste de títulos e valores mobiliários em controladas líquido de efeitos tributários (4)                     18                     

Total do resultado abrangente do semestre (541)               (1.185)           

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO

(Valores expressos em milhares de reais)

Capital social

Aumento de 
capital (em 
aprovação) Capital Reavaliação

Reservas de 
Lucros

Ajustes com títulos 
e valores 

mobiliários
Prejuízos 

acumulados
Ações em 
tesouraria Total

SALDOS EM 31DE DEZEMBRO DE 2009 60.000               58.000        38                          11.216                14.583              53                            -                           (68)              143.822                

Ajustes de exercícios anteriores -                           -                    -                             -                         -                        -                               (300)                   -                   (300)                      

Aumento de capital

   Portaria nº 1121 16/07/2010 58.000                (58.000)       -                             -                         -                        -                               -                           -                   -                             

   AGO/E de 01/11/2010 -                           212.727        -                             -                         -                        -                               -                           -                   212.727                 

Reserva de reavaliação:

   Realização -                           -                    -                             (629)                  -                        -                               462                     -                   (167)                       

Lucro líquido do exercício -                           -                    -                             -                         -                        -                               1.468                  -                   1.468                     

Proposta para distribuição dos lucros:

   Constituição de reservas -                           -                    -                             -                         1.468                -                               (1.468)                 -                   -                             

Ajustes com títulos e valores mobiliários -                           -                    -                             -                         -                        (417)                         -                           -                   (417)                       

Constituição de reservas de lucros -                           -                    -                             -                         162                   -                               (162)                    -                   -                             

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 118.000              212.727        38                          10.587              16.213              (364)                        -                           (68)              357.133                 

Reserva de reavaliação:

   Realização -                           -                    -                             (231)                   -                        -                               231                      -                   -                             

Prejuízo no semestre -                           -                    -                             -                         -                        -                               (367)                    -                   (367)                       

Ajustes com títulos e valores mobiliários -                           -                    -                             -                         -                        (174)                         -                   (174)                       

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 118.000              212.727        38                          10.356              16.213              (538)                        (136)                    (68)              356.592                

Reservas

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

SEMESTRES FINDOS EM 30 JUNHO

(Valores expressos em milhares de reais)

2011 2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência e taxas de gestão e outras 459.520                    161.553          

Outros recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e outros) 10.261                       11.449            

Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões (284.158)                  (111.511)          

Repasses de prêmios por cessão de riscos (45.426)                    (653)               

Pagamentos de despesas e obrigações (102.759)                   (60.617)          

Impostos e contribuições pagos (3.639)                       (592)               

Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (21.708)                     (19.274)          

Constituição de depósitos judiciais (1.709)                       (11.402)          

Resgates de depósitos judiciais 1.832                         611                 

Caixa gerado (consumido) pelas operações 12.214                   (30.436)     

Investimentos financeiros: (1.560)                       31.271            

Aplicações (234.254)                  (108.728)       

Vendas e resgates 232.694                    139.999         

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 10.654                  835              

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento pela compra de ativo permanente: (32.130)                     (7.476)            

Imobilizado (12.763)                     -                      

Intangível (19.367)                     (7.476)            

Recebimento pela venda de ativo permanente: 600                           900                

Investimentos 600                           200                

Imobilizado -                                 700                

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (31.530)                 (6.576)         

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (20.876)                (5.741)         

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 26.263                      7.705             

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 5.387                         1.964             

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 280                        (39)              

Conciliação do lucro líquido com fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre (367)                       (694)            

Aumento dos itens que não afetam o caixa 3.084                    46.569       
  Ajustes com títulos e valores mobiliários (170)                           (509)               
  Depreciações e amortizações 3.830                        1.352              
  Resultado na venda de imobilizado (237)                           (170)               
  Investimentos em controladas e coligadas (1.164)                        173                 
  Provisões judiciais 1.796                         46.612           
  Creditos tributários e previdenciários (264)                          (249)               
  Ganhos com ativos não correntes (707)                           (640)               

Redução de ativos (328.839)              (55.429)      
  Aplicações (25.226)                     19.492           
  Créditos das operações com seguros (50.318)                     (10.044)         
  Ativos de resseguro - provisões técnicas (209.311)                   411                 
  Títulos e créditos a receber (1.789)                       (29.384)         
  Outros valores e bens (846)                          343                
  Despesas antecipadas (34)                             23                   
  Custos de aquisição diferidos (25.883)                    951                 
  Depósitos judiciais (15.636)                     (37.397)          
  Emprestimos e depósitos compulsórios -                                 3                     
  Imóveis destinados a renda 204                            
  Investimentos -                                 173                 

Aumento de passivos 336.776                10.389        
  Contas a pagar (4.253)                       11.146            
  Débitos de operações com seguros 95.786                      (915)               
  Provisões técnicas 244.481                    (1.007)            
  Depósitos de terceiros 765                            1.449             
  Débitos diversos (3)                               (284)               

Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais 10.654                  835              

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

2

1 Informações gerais

A Zurich Minas Brasil Seguros S.A. ("Seguradora") é uma sociedade anônima de capital fechado, com
sede na cidade de Belo Horizonte, que tem como objetivo social a exploração das operações de seguros
dos ramos elementares, em qualquer de suas modalidades ou formas em território nacional, além da
participação em outras sociedades.

Em 10 de novembro de 2010 foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação de
protocolo e justificação de incorporação, celebrado entre Companhia de Seguros Minas Brasil e as
empresas do Grupo Zurich a saber: Zurich Brasil Seguros S.A., Zurichpar Participações Ltda. e Zurich
Participações e Representações Ltda. ("Sociedades"). Na data acima citada houve incorporação do
patrimônio líquido contábil das Sociedades, com aumento do capital social da Seguradora em
decorrência da incorporação do patrimônio líquido dessas sociedades.

A Zurich Vida e Previdência S.A. a partir de 10 novembro de 2010 passou a ser controlada direta da
Seguradora.

Foi deliberada também alteração da denominação social da Companhia de Seguros Minas Brasil para
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

O ato societário acima foi submetido à aprovação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e
aguarda aprovação por parte desta Superintendência, inclusive para dar-se o prosseguimento a alteração
da razão social na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Os ativos e passivos incorporados em 1o de novembro de 2010 a custo histórico foram os seguintes:

Descrição

Zurich
Participações e

Representações
Ltda.

Zurich Brasil
Seguros S.A. Total

Circulante 54.703 638.779 693.482

Disponibilidades e aplicações 4.785 155.253 160.038

Títulos e créditos a receber 49.918 229.159 279.077

Despesas diferidas 254.367 254.367

Realizável a longo prazo 8.788 8.788

Permanente 54.857 47.681 102.538

Investimentos 17.084 447 17.531

Imobilizados 2.090 2.090

Intangíveis 37.773 45.144 82.917

Total do ativo 109.560 695.248 804.808

Circulante 175 586.861 587.036

Débitos das operacionais 175 162.478 162.653



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

3

Provisões técnicas 424.383 424.383

Exigível a longo prazo 5.045 5.045

Acervo líquido contábil 109.385 103.342 212.727

Total do passivo e patrimônio líquido 109.560 695.248 804.808

Uma combinação de negócios entre entidades ou negócios sob controle comum é excluída do escopo da
norma contábil internacional CPC 15 - Combinação de Negócios. A incorporação detalhada acima
aconteceu nesse contexto, portanto fora do escopo do CPC 15. Para fins de registro dos saldos das
empresas do grupo envolvidas nesta incorporação, optamos pelo predecessor accounting que consiste
no não remensuramento dos ativos e passivos a valor justo, mas na manutenção dos saldos incorporados
a custo histórico.

A emissão dessas demonstrações financeiras foram autorizadas pelo Conselho de Administração, em 26
de agosto de 2011.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo destas.

2.1 Base de preparação

As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora na elaboração de suas demonstrações
financeiras estão em conformidade com a lei das sociedades por ações (11.638/07), bem como com as
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela SUSEP e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aprovados pela SUSEP. As demonstrações financeiras estão
sendo apresentadas conforme estabelecido pelo plano de contas e modelo de publicação instituído pela
circular SUSEP nº 424/11.

As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico,
modificada pela avaliação de ativos financeiros nas categorias disponíveis para venda e avaliados ao
valor justo através do resultado. As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a premissa de
continuação dos negócios da Seguradora em curso normal.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Seguradora no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4.

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

4

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico na qual a Seguradora atua (“moeda funcional”) sendo assim, a moeda funcional e
moeda de apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora é o real.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de
mudança de valor.

2.4 Ativos financeiros

(a) Classificação

A Seguradora classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo
por meio do resultado, disponíveis para venda, mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(i) Ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação. Um ativo financeiro é classificado nesta categoria se foi adquirido, principalmente,
para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes,
independente da sua data de vencimento.

(ii) Títulos disponíveis para venda

Os ativos financeiros disponíveis para venda são não derivativos, que são designados nessa categoria ou
que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são contabilizados no ativo circulante de
acordo com sua data de vencimento.

As mudanças no valor justo são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido até que o investimento
seja vendido ou chegue ao vencimento, quando o saldo de reserva no patrimônio líquido é transferido
para o resultado.

(iii) Mantidos até o vencimento

Os títulos e valores mobiliários, para os quais a administração possui a intenção e a capacidade
financeira para manter até o vencimento, são contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos no período. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa,
desconsiderando a existência desses títulos. Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários mantidos até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, são refletidos no resultado
como perdas realizadas.

(iv) Empréstimos e recebíveis
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Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Seguradora compreendem
"Prêmios a receber" e demais contas a receber. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo
custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e são avaliados para impairment
(recuperação) a cada data de balanço.

(b) Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na
qual a Seguradora se compromete a comprar ou vender o ativo. As aplicações financeiras são,
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos
financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da
transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os
direitos de receber fluxos de caixa das aplicações financeiras tenham vencido ou tenham sido
transferidos; neste último caso, desde que a Seguradora tenha transferido, significativamente, todos os
riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor
justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa
de juros efetiva. Os ativos financeiros mantidos até o vencimento são contabilizados pelo custo
amortizado.

Os ganhos e perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor
justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Receitas e despesas
financeiras" no período em que ocorrem.

Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda
(impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio líquido, são incluídos
na demonstração do resultado como "Receitas e despesas financeiras".

Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são
reconhecidos na demonstração do resultado como parte de outras receitas. Os dividendos de
instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para venda, como exemplo as ações, são reconhecidos
na demonstração do resultado como parte de outras receitas, quando é estabelecido o direito da
Seguradora de receber pagamentos.

A Seguradora avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um
grupo de ativos financeiros está impaired.

(c) Impairment de ativos financeiros

(i) Ativos negociados ao custo amortizado
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A Seguradora avalia ao final de cada período se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou grupo
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os
prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado
de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

Os critérios que a Seguradora usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por
impairment incluem, mas não se limitam:

. dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;

. uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento de juros ou principal;

. o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras;

. dados indicando que há redução mensurável nos fluxos futuros de caixa estimados com base na
carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial, incluindo: (i) mudanças adversas na
situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; (ii) condições econômicas
nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos da carteira;

A Seguradora avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impaiment.

O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram
incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo
é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou
investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir
uma perda por impairment é a atual taxa de juros efetiva determinada de acordo com o contrato.

A Redução ao valor recuperável segue de acordo com os parâmetros da circular SUSEP nº 424/11 e é
constituída sobre os prêmios a receber com período de inadimplência superior a 60 dias da data do
vencimento do crédito. No caso de prêmios a receber, essa provisão aplica-se aos riscos já decorridos e
aos prêmios a receber vencidos e não pagos, cuja vigência já tenha expirado, na eventualidade de que a
apólice, por qualquer motivo, não tenha sido cancelada.

Ainda para prêmios a receber, a redução ao valor recuperável deve ser constituída levando em
consideração a totalidade dos valores a receber de um mesmo devedor e, portanto, deverá incluir todos
os valores devidos pelo mesmo devedor, independentemente de incluírem valores a vencer.

A redução ao valor recuperável para ativos de resseguros e cosseguros é constituída para àqueles com
período de inadimplência superior a 365 dias da data do vencimento do crédito.

Mediante avaliações, a Seguradora entende que a redução ao valor recuperável, em consonância com
determinações da SUSEP, está adequada, e reflete o histórico de perdas internas.

(iii) Ativos classificados como
disponíveis para venda

A Seguradora avalia no final de cada período de apresentação de relatórios se há evidência objetiva de
que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros estar deteriorado. Para os títulos da dívida, a
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Seguradora usa os mesmos critérios utilizados para os ativos negociados ao custo amortizado. No caso
de ações classificadas como disponíveis para venda, uma queda relevante ou prolongada no valor justo
do título abaixo de seu custo também é uma evidência de que os ativos estão deteriorados. Se qualquer
evidência desse tipo existir para ativos financeiros disponíveis para venda, o prejuízo cumulativo -
medido como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer prejuízo por
impairment sobre o ativo financeiro reconhecido anteriormente em lucro ou prejuízo - será retirado do
patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado. Perdas por impairment reconhecidas na
demonstração do resultado em ações não são revertidas. Se, em um período subsequente, o valor justo
de instrumento da dívida classificado como disponível para venda aumentar, e o aumento puder ser
objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após o prejuízo por impairment ter sido
reconhecido em lucro ou prejuízo, o prejuízo por impairment é revertido por meio da demonstração do
resultado.

2.5 Ativos relacionados a resseguros

A cessão de resseguros é efetuada pela Seguradora no curso normal de suas atividades com o propósito
de limitar um risco e eventual perda potencial, por meio da diversificação de riscos. Os passivos
relacionados às operações de resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações
ativas, uma vez que a existência do contrato de resseguro não exime as obrigações para com os
segurados.

Os ativos relacionados a resseguros também são submetidos a teste de impairment, sendo ajustados ao
seu valor recuperável quando existe indício de que os valores não serão realizados pelos montantes
registrados (vide política na Nota 2.4(c)(i)).

2.6 Ativos não financeiros mantidos
para a venda

A Seguradora detém certos ativos que são mantidos para a venda em períodos futuros, estoque de
salvados, que são ativos recuperados após o pagamento de sinistros de perda total aos segurados. Estes
ativos são avaliados ao valor justo, deduzido de custos diretamente relacionados à venda do ativo, e
necessários para que a titularidade do ativo seja transferida para terceiros em condições de
funcionamento. As despesas que são de responsabilidade do cliente, tais como despesas de leilão do
ativo, não são deduzidas do valor justo do ativo.

Quando a Seguradora elabora o teste de adequação dos passivos de contratos de seguros (vide política na
Nota 2.12), as recuperações estimadas de salvados referentes aos pagamentos futuros de sinistros (não
incluindo os ativos recuperados que encontram-se no estoque de salvados na data-base do teste) são
consideradas como um elemento do fluxo de caixa do mesmo.

2.7 Contratos de seguro

A Seguradora emite diversos tipos de contratos de seguros gerais que transferem risco de seguro. O
contrato de seguro é aquele em que a Seguradora aceita um risco de seguro significativo e adverso ao
segurado, aceitando compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico do segurado.

Como guia geral, risco significativo de seguro é quando a possibilidade de pagar benefícios adicionais
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância comercial) são
maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não ocorra.
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2.8 Custos de aquisição diferidos

As despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas dos custos na obtenção de
contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado
proporcionalmente ao prazo decorrido.

2.9 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de
liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.10 Instrumentos financeiros derivativos

Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados ao seu valor justo na data em que é celebrado o
contrato e na sua avaliação subsequente, com mudanças no valor justo, registradas no resultado do
período. Os derivativos embutidos em outros instrumentos financeiros são tratados como derivativos
separados quando suas características econômicas e riscos não forem fortemente relacionados com
aqueles do contrato principal e o contrato não for contabilizado pelo valor justo por meio do resultado.
Esses derivativos embutidos são mensurados por seus valores justos e os ganhos ou perdas provenientes
de alterações no valor justo são incluídos na demonstração do resultado.

2.11 Participação societária

As participações em controlada são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

2.12 Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 1995, combinado com os seguintes
aspectos:

. O imóvel foi reavaliado em 2005 com base em laudo emitido por perito independente e nos termos
da Circular SUSEP no 260/04.

. Em fevereiro de 2007, a Seguradora procedeu nova avaliação de seus imóveis de uso, cujos laudos
foram elaborados por empresa especializada, passando o valor contábil dos imóveis para R$ 24.965,
e aprovados pela Assembleia Extraordinária de 27 de fevereiro de 2007.

. As depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear com base nas taxas de amortização
informadas na Nota 11(a).

2.13 Intangível

(i) Ágio

Registrado no grupo "Intangível" pelo valor do efetivo benefício fiscal trazido pela incorporação da
Zurich Participações e Representações Ltda.
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(ii) Outros intangíveis

Representado pela aquisição do canal de vendas do Banco Mercantil do Brasil S.A., no início de 2008.
No exercício de 2010, as capitalizações foram referentes ao projeto regional EMP (Emerging Market
Plataform). As amortizações estão sendo calculadas pelo método linear com base na taxa de amortização
informada na Nota 11(b).

2.14 Impairment de ativos não-financeiros

Ativos não financeiros (incluindo ativos intangíveis não originados de contratos de seguros) são
avaliados para impairment quando ocorrem eventos ou circunstâncias que indiquem que o valor
contábil do ativo não seja recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida no resultado do
período pela diferença entre o valor contábil e seu valor recuperável. O valor recuperável é definido pelo
CPC 01 como o maior valor entre o valor em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos custos de venda
dos ativos). Para fins de testes de impairment de ativos não financeiros os ativos são agrupados no
menor nível para o qual a Seguradora consegue identificar fluxos de caixa individuais gerados dos ativos,
definidos como unidades geradoras de caixa (CGUs).

2.15 Passivos contingentes e obrigações legais

(a) Passivos contingentes - referem-se a obrigações presentes, decorrente de eventos passados e
dependentes da ocorrência de eventos futuros para a confirmação ou não de sua existência. São
classificados como (i) perdas prováveis, onde são constituídas provisões, (ii) perdas possíveis, onde são
divulgados, quando relevantes, sem que sejam provisionados e (iii) perdas remotas, onde não requerem
provisão e divulgação. Estas classificações são avaliadas por consultores jurídicos e revisadas
periodicamente pela administração da Seguradora. Os valores são baseados nas notificações dos
processos administrativos ou judiciais e atualizados mensalmente.

(b) Obrigações legais - relativos às obrigações tributárias cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto de
contestação judicial e são reconhecidas pelo valor integral em discussão e permanecem registradas até a
fase de trânsito em julgado.

2.16 Provisões técnicas - seguros e resseguros

As legislações vigentes que instituem regras e procedimentos para a constituição das provisões técnicas
das sociedades Seguradora são a Resolução CNSP no 162/2006, em vigor desde 1o de janeiro de 2007,
alterada pela Resolução CNSP no 181/2007, em vigor desde 19 de dezembro de 2007, e disposições
complementares.

(a) Provisão de prêmios não ganhos (PPNG)

A PPNG é constituída pela parcela de prêmios de seguro correspondente ao período de risco ainda não
decorrido, calculado com base no critério pro rata dia para todos os ramos de seguros.

(b) Provisão de sinistros a liquidar (PSL)

(i) Processos administrativos - é constituída por estimativa com base nas notificações dos sinistros
recebidas pela Seguradora até o encerramento do exercício e contempla, na data de sua avaliação, a
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quantia total das indenizações a pagar por sinistros avisados deduzida a parcela relativa à recuperação
de cosseguros cedidos.

(ii) Processos judiciais - é calculada verificando-se o risco a partir da análise da demanda judicial, atendo-se
ao risco para cada uma das demandas trazida à apreciação, o valor pedido e o valor sugerido, levando-se
em consideração a probabilidade de desembolso financeiro, baseado na análise do departamento
jurídico interno da Seguradora, que leva em consideração o histórico passado e o curso das ações. A
Seguradora efetua atualização monetária dos processos de acordo com o índice IPCA.

(c) Provisão de sinistros ocorridos mas
não avisados (IBNR)

O IBNR sobre operações de seguro direto e cosseguro aceito é constituído em consonância com as
normas do CNSP e está sendo calculado utilizando o método Bornhuetter-Ferguson, que é baseada na
combinação de sinistralidade esperada e evolução de fatores de desenvolvimento de sinistros ocorridos e
avisados apurada através dos conhecidos Triângulos de Run-Off.
O IBNR sobre operações de retrocessão é calculado e informado pelo IRB – Brasil Resseguros S.A.

(d) DPVAT

São constituídas PSL, IBNR e Provisão para despesas administrativas (PDA), no seguro de Danos
Provocados por Veículos Automotores de vias Terrestres (DPVAT), com base exclusivamente em
informes emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., administradora do
consórcio DPVAT.

(e) Provisão de prêmios não ganhos de riscos
vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE)

A PPNG-RVNE é calculada com base em estudo técnico-atuarial e constituída em consonância com as
normas do CNSP. A metodologia de cálculo consiste na obtenção de percentuais médios históricos
através do quociente entre o valor da PPNG calculada utilizando bases mais atualizadas (ou seja,
considerando riscos emitidos em atraso) e o valor da PPNG contabilizada no mês de competência ou o
valor do prêmio comercial retidos dos 12 meses anteriores.

(f) Provisão de insuficiência de prêmios (PIP)

A PIP é calculada por e sob responsabilidade de atuário independente registrado na SUSEP, e registrada
contabilmente quando necessária. A metodologia consiste em um cálculo atuarial prospectivo, que tem a
finalidade de aferir a suficiência ou insuficiência do saldo da Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG),
para a cobertura de sinistros e das despesas administrativas, a ocorrer, referentes aos riscos vigentes na
database do cálculo.

2.17 Teste de adequação do passivo
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(a) Objetivo e resultados obtidos

O teste de adequação do passivo é realizado, a cada data de balanço, com o objetivo de averiguar a
adequação do montante contábil registrado a título de provisões técnicas, de acordo com a CPC 11 e
premissas mínimas determinadas pela Circular SUSEP 410/10.

O teste é efetuado para verificar a adequação dos passivos de seguro, líquidos dos custos de aquisição e
eventuais ativos intangíveis relacionados. A administração da Seguradora utiliza as melhores estimativas
dos fluxos de caixa futuros, sinistros e despesas administrativas. Para este teste, os contratos são
agrupados com base na Circular SUSEP no 395/09, regulamentação específica vigente que estabelece o
agrupamento mínimo de ramos com riscos similares, a qual corresponde à forma como a Seguradora
gerencia seus produtos de seguros. Qualquer deficiência é contabilizada, inicialmente, utilizando os
custos de aquisição diferidos e eventuais ativos intangíveis relacionados, e, posteriormente, como uma
provisão no passivo.

Baseado nas melhores estimativas para definição dos fluxos utilizados no Teste de Adequação dos
Passivos apresentamos os seguintes resultados obtidos:

Grupo TAP 2010 TAP 2011

01 - Patrimonial - -

02 - Riscos Especiais - -

03 - Responsabilidades - -

04 - Cascos - -

05 - Automóvel - -

06 - Transportes - -

07 - Riscos Financeiros - -

08 - Credito - -

09 - Pessoas - -

11 - Rural - -

TOTAL - -

(b) Taxa de desconto

Segundo a Circular nº 410/2010, conforme descrito no parágrafo 1º do artigo 5º, para os fluxos de caixa
em valores nominais, deverá ser utilizada a estrutura a termo de taxa de juros livre de risco pré-fixada,
também chamada de curva de taxa “pré”.

Como sugestão para o modelo de interpolação e extrapolação para construção da Estrutura a termo de
taxas de juros livres de risco (ETTJ), a SUSEP disponibilizou em seu site o descritivo do modelo de
Svensson e a planilha com as ETTJ’s em: http://susep.gov.br/menumercado/modelo_ettj.asp.
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Para o Teste de Adequação dos Passivos a companhia optou pela utilização da metodologia de Svensson
e da ETTJ pré-fixada disponibilizada na planilha contida no item 4 do site supracitado.

(c) Sinistralidade

Para obter a melhor estimativa de sinistros a ocorrer, optou-se por utilizar um percentual de
sinistralidade obtido através do Plano de Negócios da companhia para os próximos 3 anos, ou seja, uma
sinistralidade esperada pela administração.

Nos casos em que a sinistralidade observada no último ano estiver mais “adequada” que a sinistralidade
esperada, o atuário responsável pelo cálculo pode optar por utilizar a que melhor se adequar a
experiência atual da Seguradora.

2.18 Principais tributos

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% acima
dos limites específicos nos termos da legislação em vigor. A Seguradora possui uma decisão judicial
afastando a Lei n° 7.689/88 em decorrência de sua inconstitucionalidade, a Receita Federal está obstada
de exigir a contribuição social.

Os créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios contábeis e os fiscais de
apuração de resultados, são registrados no exercício de ocorrência do fato e são calculados com base
nessas mesmas alíquotas. O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributário futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser compensadas.

As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alíquota de
4%, na forma da legislação vigente.

2.19 Capital social

As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

2.20 Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os acionistas da Seguradora é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Seguradora. Qualquer
valor acima do mínimo obrigatório de 25% somente é provisionado na data em que são aprovados pelos
acionistas, em Assembleia Geral.

2.21 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e, observando-se o critério “pro-rata” dia.

. Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização, contabilizados por ocasião da vigência do
risco, fatura ou por estimativa nos casos em que o risco coberto somente é conhecido após o decurso
do período de cobertura, são reconhecidos nas contas de resultado pelo valor proporcional ao prazo
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de vigência da apólice.

. As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas com
base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

. As receitas e despesas de prêmios e comissões relativas às responsabilidades repassadas aos
resseguradores e contabilizadas conforme Circular SUSEP nº 424/11.

. As operações de cosseguros aceitos e de retrocessões são contabilizadas com base nas informações
recebidas das congêneres e do IRB Brasil Resseguros S.A., respectivamente.

3 Estimativas e premissas contábeis críticas

Algumas políticas requerem julgamentos mais subjetivos e/ou complexos por parte da administração,
frequentemente, como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões
que são inerentemente incertas.

À medida que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a possível solução futura dessas
incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos.

Na preparação das demonstrações financeiras, a Seguradora adotou variáveis e premissas com base na
sua experiência histórica e vários outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Itens
significativos cujos valores são determinados com base em estimativa incluem: os títulos mobiliários
avaliados pelo valor de mercado, as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou
recuperação; as receitas de prêmios e correspondentes despesas de comercialização relativos aos riscos
vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices e as provisões que envolvem valores em discussão
judicial. Destacamos, especialmente, a utilização de estimativas na avaliação de passivos de seguros,
descrito no item (a) abaixo, e as estimativas utilizadas para o cálculo de recuperabilidade (impairment)
de ativos financeiros, descrito no item (b) abaixo.

Alterações em tais premissas ou diferenças destas em face da realidade poderão causar impactos sobre
as atuais estimativas e julgamentos. Tais estimativas e premissas são revisadas periodicamente. As
revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas estão sendo
revisadas, bem como nos períodos futuros afetados.

(a) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros

As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Seguradora representam a área
onde a Seguradora aplica estimativas contábeis mais críticas na preparação das demonstrações
financeiras. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos
passivos que a Seguradora irá liquidar em última instância.

A Seguradora utiliza todas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre experiência
passada e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administração e atuários da
Seguradora para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de
sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores
provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações.
As provisões que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são aquelas relacionadas aos
ramos de vida e previdência complementar.
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(b) Estimativas utilizadas para cálculo de recuperabilidade (impairment) de ativos
financeiros

A Seguradora aplica as regras de análise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado. Nesta área, a Seguradora aplica alto grau de julgamento para determinar o grau de
incerteza associado com a realização dos fluxos contratuais estimados dos ativos financeiros,
principalmente os prêmios a receber de segurados.

A Seguradora segue as orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo financeiro disponível
para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para esse julgamento,
a Seguradora avalia, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o valor justo de um
investimento é menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio de curto prazo para a
investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento e fluxo de caixa operacional e
financeiro.

4 Estrutura de gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de adicionar
valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento das atividades,
maximizando a utilização de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas e da
Seguradora.

Entendemos ainda que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante em virtude da
crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e também em função da globalização dos
negócios. Por essa razão, as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos são aprimoradas
continuamente, buscando as melhores práticas utilizadas internacionalmente, devidamente adaptadas à
nossa realidade.

Consideráveis investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos são
realizados, especialmente na capacitação do quadro de funcionários. Tem-se o objetivo de elevar a
qualidade de gerenciamento de riscos e de garantir o necessário foco a estas atividades, que produzem
forte valor agregado.

No sentido amplo, o processo de governança corporativa representa o conjunto de práticas que tem por
finalidade otimizar o desempenho de uma companhia e proteger os stakeholders, a exemplo de
acionistas, investidores, clientes, empregados, fornecedores etc., bem como facilitar o acesso ao capital,
agregar valor à empresa e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos
voltados à transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas.

Nesse contexto, nosso processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as
camadas contempladas pelo escopo de governança corporativa que abrange desde a alta administração
até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação dos riscos.

O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de um
processo, apoiado na sua estrutura de controles internos e compliance (no que tange a regulamentos,
normas e políticas internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de
gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que comprometam sua correta identificação e
mensuração.

A estrutura do processo de gerenciamento de riscos da Seguradora permite que os riscos de seguro,
crédito, liquidez e mercado sejam efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e
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mitigados de modo unificado.

Para assegurar unicidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um departamento específico,
denominado Risk Management, com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades na Seguradora,
tendo por atribuição assessorar a alta administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes
operacionais e estabelecimento de limites de exposição a riscos no âmbito do consolidado econômico
financeiro.

(a) Risco de seguro

O gerenciamento de risco de seguro é um aspecto crítico no negócio. Para uma proporção significativa
dos contratos de seguro de ramos elementares, vida e previdência, o fluxo de caixa está vinculado, direta
e indiretamente, com os ativos que suportam esses contratos.

A teoria de probabilidade é aplicada para a precificação e provisionamento das operações de seguros. O
principal risco é que a frequência ou severidade de sinistros/benefícios seja maior do que o estimado.

(i) Estratégia de subscrição

A estratégia de subscrição visa diversificar as operações de seguros para assegurar o balanceamento da
carteira e baseia-se no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o
impacto de riscos isolados. Essa estratégia é definida anualmente em um planejamento estratégico que
estabelece as classes de negócios, regiões territoriais, e segmentos de mercado em que a Seguradora irá
operar. Com base nas estratégias definidas, são elaboradas as políticas de aceitação e os processos de
gestão de riscos dos contratos de seguros.

A política de aceitação de riscos abrange todos os ramos de seguros operados e considera a experiência
histórica e premissas atuariais.

(ii) Estratégia de resseguro

Como forma de reduzir o risco, foi definida a política de resseguro, a qual é revisada, no mínimo,
anualmente. Dessa definição constam: os riscos a ressegurar, lista dos resseguradores e grau de
concentração.

Os contratos de resseguro firmados consideram condições proporcionais e não proporcionais, de forma a
reduzir a exposição a riscos isolados, além de termos facultativos para determinadas circunstâncias.

(iii) Gerenciamento de ativos e passivos

Um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos é o encontro dos fluxos de caixa dos ativos e
passivos.

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

As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de
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indenizações e benefícios são periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas
e podem impactar diretamente na capacidade de manter o balanceamento de ativos e passivos.

O casamento de ativos e passivos é monitorado pelo Comitê ALMIC (Asset Liability Management
Investment Committee), que aprova trimestralmente as metas, limites e condições de investimentos,
bem como acompanha a maturidade dos ativos e passivos envolvidos na provisão técnica, afim de
prevenir o descasamento de ambos. A equipe atuarial faz a análise da maturidade dos passivos de
seguros e disponibiliza essa análise para que o Comitê faça suas análises.

(iv) Gerenciamento de riscos por segmento de negócios

O monitoramento da carteira de contratos de seguros permite o acompanhamento e a adequação das
tarifas praticadas, bem como avaliar a eventual necessidade de alterações. São consideradas, também,
outras ferramentas de monitoramento: (i) análises de sensibilidade; (ii) verificação de algoritmos e
alertas dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros); e (iii) casamento de ativos e
passivos. Além disso, o teste de adequação do passivo é realizado, semestralmente, com o objetivo de
averiguar a adequação do montante contábil registrado a título de provisões técnicas.

A Seguradora atua com ramos elementares como principal segmento de gestão de risco de seguro.

Riscos de seguros ramos elementares

O risco de seguros com ramos elementares inclui a possibilidade razoável de perdas significativas devido
à incerteza na frequência da ocorrência dos eventos segurados, bem como na gravidade dos créditos
resultantes, sinistros imprevistos resultantes de um risco isolado, precificação incorreta ou subscrição
inadequada de riscos, políticas de resseguro ou técnicas de transferência de riscos inadequadas, como
também provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas.

O departamento de Gerenciamento de Riscos monitora e avalia a exposição de risco sendo responsável
pelo desenvolvimento, implementação e revisão das políticas referentes à subscrição, tratamento de
sinistros, resseguro e provisões técnicas de seguros e resseguros. A implementação dessas políticas e o
gerenciamento desses riscos são apoiados pelos departamentos técnicos para cada área de risco.

Os departamentos técnicos desenvolveram mecanismos que identificam, quantificam e gerenciam
exposições acumuladas para contê-las dentro dos limites definidos nas políticas internas.

Há monitoramento e reação de forma tempestiva às mudanças nos ambientes econômicos e comerciais,
assegurando um alto padrão de análise e aceitação de riscos.

Visão geral das principais linhas do grupo de negócio:

Automóvel

Inclui dano físico, perda do veículo segurado e seguro de responsabilidade civil automóvel, havendo
quatro modalidades dentro desta linha: individual (cobertura de um único veículo especificado na
apólice de seguro); frota convencional (apólice com itens de uma mesma empresa, com possibilidade de
coberturas e modalidades especiais); frota familiar (seguros de veículos de pessoas de uma mesma
família - parentesco de 1o grau); apólices coletivas (destinadas a funcionários de uma mesma empresa).

Patrimonial
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Inclui os riscos de incêndio (por exemplo, explosões, fogo e interrupção de negócios), perigos naturais
(por exemplo, vendaval, terremotos e inundações), linhas de engenharia (por exemplo, explosão de
caldeira, quebra de máquina e construção) e marinhos (carga e casco).

Responsabilidades

Os contratos de seguros de responsabilidades asseguram ao segurado uma compensação na ocorrência
de prejuízos, podendo abranger inclusive seus empregados e clientes. Inclui responsabilidade
geral/público tendo cobertura em operações e instalações, produtos no Brasil e no exterior, empregador,
prestação de serviços, danos morais e responsabilidade profissional.

Linhas financeiras

Linhas especiais incluem seguros para: diretores e administradores de empresas abertas, fechadas e
públicas; abertura de capital de empresas; seguros para empresas de tecnologia e telecomunicação;
serviços prestados pela empresa; seguros contra práticas trabalhistas e crimes corporativos.

Resultados da análise de sensibilidade

Alguns resultados da análise de sensibilidade estão apresentados abaixo. Para cada teste é demonstrado
o impacto de uma mudança razoável e possível em apenas um único fator.

Impacto no Resultado e no Patrimônio Líquido

2011

Premissas Atuariais Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro

Aumento de 5% na sinistralidade
(19.292) (7.269)

Redução de 5% na sinistralidade
19.268 7.257

Aumento de 5% nas despesas administrativas
(9.100) (9.106)

Reduçao de 5% nas despesas administrativas
9.100 9.102

Aumento de 1% na taxa de juros
5.904 2.931

Redução de 1% na taxa de juros
(6.124) (3.068)
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Impacto no Resultado e no Patrimônio Líquido

2010

Premissas Atuariais Bruto de Resseguro Líquido de Resseguro

Aumento de 5% na sinistralidade
(4.566) (4.493)

Redução de 5% na sinistralidade
4.564 4.489

Aumento de 5% nas despesas administrativas
(5.067) (4.988)

Reduçao de 5% nas despesas administrativas
5.067 4.987

Aumento de 1% na taxa de juros
8.584 8.013

Redução de 1% na taxa de juros
(11.105) (10.434)

Os diferentes impactos das suposições econômicas sobre o lucro e o patrimônio líquido decorrem da
classificação de determinados ativos como "Disponíveis para venda", para os quais as movimentações
nos ganhos ou prejuízos não realizados afetam diretamente o patrimônio líquido.

Concentração de riscos

O quadro a seguir demonstra a concentração de risco no âmbito do negócio por região e linha de
negócios baseada nos prêmios diretos subscritos antes do resseguro. A exposição aos riscos varia
significativamente por região geográfica e pode mudar ao longo do tempo. A política de resseguros
aborda os riscos e coberturas para catástrofes.

Total de prêmios de seguros diretos e DPVAT por regiões geográficas

Linhas de negócios Sul Sudeste Norte Nordeste Centro-oeste Total

ACID PESSOAIS - COLETIVO 289 27.454 - 15 157 27.915

AUTOMOVEIS 13.644 67.212 - 1.749 6.307 88.912

DPVAT (TODAS CATEG) 5.432 20.850 1.367 5.127 2.783 35.559

PRESTAMISTA - 32.660 - 102 456 33.218

R.C DE ADM. E DIRETORES 398 18.129 - - 68 18.595

RESPONS. CIVIL GERAL 153 23.748 - 224 9 24.134
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RESPONS. CIVIL FACULTATIVA 5.474 20.970 - 415 1.718 28.577

RISCOS DE ENGENHARIA 116 23.653 - 649 - 24.418

RISCOS DE PETROLEO - 9.059 - - - 9.059

RISCOS NOMEADOS E OPERACIONAIS - 94.809 - - 139 94.948

TRANSPORTE INTERNACIONAL 23 16.409 - - - 16.432

TRANSPORTE NACIONAL 189 16.539 - - 56 16.784

VIDA EM GRUPO 2.455 3.7100 - 136 1.529 41.220

DIVERSOS 5.516 57.633 - 625 994 64.768

Total em junho 2011 33.690 466.224 1.367 9.041 14.216 524.539

Total em junho 2010 19.856 134.460 480 5.635 8.924 169.355

(b) Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar cumprir ou
sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim alguma
perda para a Seguradora.

As áreas-chave em que a Seguradora está exposta ao risco de crédito são:

. Ativos financeiros.

. Ativos de resseguro.

. Prêmio de seguros.

O gerenciamento de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições ao risco de crédito de
contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por companhias avaliadoras de riscos,
tais como Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's entre outras. Além disso, é avaliada a concentração
de exposições por setor da indústria e região geográfica.

Exposições ao risco de crédito

A Seguradora está exposta a concentrações de risco com resseguradoras individuais, devido à natureza
do mercado de resseguro e à faixa restrita de resseguradoras que possuem classificações de crédito
aceitáveis. A Seguradora adota uma política de gerenciar as exposições de suas contrapartes de
resseguro, limitando as resseguradoras que poderão ser usadas, e o impacto do inadimplemento das
resseguradoras é avaliado regularmente.
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Composição de carteira
por classe e por categoria

contábil

Ativos não
vencidos e

não
'impaired'

Ativos vencidos e não 'impaired'
Saldo contábil 30
de junho de 2011

0 a 30 dias
61 a 120

dias
120 a 180

dias
Acima de
180 dias

Ativos
'impaired'

Caixa e equivalentes de
caixa 5.387 5.387
Ao valor justo por meio do
resultado

Privados 42.494 42.494

Disponíveis para venda

Públicos 323.973 323.973

Privados 77.836 77.836

Títulos mantidos até o
vencimento 280 280

Prêmios a receber de
segurados 193.412 15.248 4.587 1.911 310 5.297 (4.606) 216.159

Ativos de resseguro
(nota 8 b) 38.069 (2.729) 35.340

Total de ativos financeiros
e ativos de contratos de
seguro 681.452 15.248 4.587 1.911 310 5.297 (7.335) 701.469
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Composição de carteira
por classe e por categoria

contábil

Ativos não
vencidos e

não
'impaired'

Ativos vencidos e não 'impaired' Saldo contábil
31 de dezembro

de 2010
0 a 30 dias

31 a 60
dias

61 a 120
dias

120 a 180
dias

Acima de
180 dias

Ativos
'impaired'

Caixa e equivalentes de
caixa 26.263 26.263
Ao valor justo por meio do
resultado

Privados 52.214 52.214

Disponíveis para venda

Públicos 314.322 314.322

Privados 52.547 52.547

Títulos mantidos até o
vencimento 274 274

Prêmios a receber de
segurados 167.890 12.939 2.161 718 220 5.318 (4.646) 184.600

Ativos de resseguro
(nota 8 b) 18.693 (2.141) 16.552

Total de ativos financeiros
e ativos de contratos de
seguro 632.203 12.939 2.161 718 220 5.318 (6.787) 646.772

A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou outras intensificações de crédito.

Os ativos anteriores são analisados na tabela abaixo usando o rating da Standard & Poors (S&P), ou equivalente quando o da S&P não estiver disponível. A concentração do risco
de crédito não alterou substancialmente comparada ao período anterior.



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

22

Composição de carteira por classe e
por categoria contábil

Aaa AA Fitch A- LF RATING Ba Sem Rating

Saldo contábil
30 de junho

de 2011

Caixa e equivalentes de caixa 5.387 5.387

Ao valor justo por meio do resultado

Privados 42.494 - - - 42.494

Disponíveis para venda

Públicos 323.973 - - - - 323.973

Privados 60.724 10.766 2.114 4.232 77.836

Títulos mantidos até o vencimento 280 280

Prêmios a receber de segurados 216.159 216.159

Ativos de resseguro (nota 8 b) 35.340 35.340

Exposição máxima ao risco de crédito
427.191 10.766 2.114 4.232 257.166 701.469
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Composição de carteira por classe e
por categoria contábil

Aaa AA Fitch Sem Rating

Saldo contábil
31 de dezembro

de 2010

Caixa e equivalentes de caixa - - 26.263 26.263

Ao valor justo por meio do resultado

Privados 52.213 - - 52.213

Disponíveis para venda

Ativos prefixados

Públicos 314.323 - - 314.323

Privados 41.457 11.090 - 52.547

Títulos mantidos até o vencimento - - 274 274

Prêmios a receber de segurados - - 184.600 184.600

Ativos de resseguro (nota 8 b) - - 16.552 16.552

Exposição máxima ao risco de crédito
407.993 11.090 227.689 646.772
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(c) Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco da Seguradora não ter recursos financeiros líquidos suficientes para cumprir
suas obrigações ou ter de incorrer em custos excessivos para fazê-lo. A política da Seguradora é manter
uma liquidez adequada e liquidez contingente para atender suas obrigações tanto em condições normais
quanto de estresse. Para alcançar este objetivo, a Seguradora avalia, monitora e gerencia suas
necessidades de liquidez em uma base contínua.

A Seguradora tem políticas de liquidez em todo o grupo de gestão e de diretrizes específicas sobre a
forma de planejar, gerenciar e relatar sua liquidez local, propiciando recursos financeiros suficientes
para cumprir suas obrigações à medida que estas atinjam seu vencimento.

(i) Gerenciamento de risco de liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pelo departamento financeiro e tem por objetivo
controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e obrigações, assim como a
liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das posições financeiras. O conhecimento e o
acompanhamento desse risco é crucial, sobretudo para permitir à Seguradora liquidar as operações em
tempo hábil e de modo seguro.

(ii) Exposição ao risco de liquidez

O risco de liquidez é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa de nossa carteira de investimentos com
os respectivos passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos
de contratos de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a capacidade da Seguradora de
cobrir altas exigências de liquidez, por exemplo, no caso de um desastre natural.

A administração do risco de liquidez envolve um conjunto de controles, principalmente no que diz
respeito ao estabelecimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posições assumidas e
instrumentos financeiros utilizados.

A tabela abaixo demonstra o agrupamento dos passivos para análise de liquidez. Todos os passivos
financeiros são apresentados em uma base de fluxo de caixa contratual com exceção dos passivos de
seguro que estão apresentados pelos fluxos de caixa esperados.

Maturidade dos passivos no semestre findo em de 30 de junho de 2011

zero a um a três a
cinco
anos

cinco
anos

Valor
total

Valor
contábilum ano três anos

Passivos de seguro
(provisões técnicas) 899.719 137.372 55.605 22.723 1.115.419 1.158.099

Total dos passivos
de seguro 899.719 137.372 55.605 22.723 1.115.419 1.158.099
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Maturidade dos passivos no exercício findo em de 31 dezembro 2010

zero a um a
três a

cinco anos
cinco
anos

Valor
total

Valor
contábilum ano três anos

Passivos de seguro
(provisões técnicas) 660.234 150.756 51.639 30.305 892.934 944.447

Total dos passivos
de seguro 660.234 150.756 51.639 30.305 892.934 944.447

O valor da maturidade dos passivos não contempla o saldo de DPVAT de R$ 42.473 em junho de 2011
(R$ 51.822 dezembro de 2010). Todos os valores estão registrados no circulante.

(d) Risco de mercado

(i) Gerenciamento de risco de mercado

O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação de preços e taxas em função dos
descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva. Este risco tem sido
acompanhado com crescente interesse pelo mercado, com substancial evolução técnica nos últimos
anos, no intuito de evitar, ou pelo menos minimizar, eventuais prejuízos para as instituições, dada a
elevação na complexidade das operações realizadas nos mercados.

(ii) Controle do risco de mercado

O risco de mercado é gerenciado por meio de metodologias e modelos condizentes com a realidade do
mercado nacional e internacional, permitindo embasar decisões estratégicas com grande agilidade e alto
grau de confiança, tendo como consequência uma melhor avaliação e definição dos limites de
investimentos em títulos públicos federais, privados, nacionais e internacionais, e também o
estabelecimento de limites operacionais de descasamento de ativos, passivos e moedas.

A principal atividade da gestão de risco de mercado é de elaborar análises de sensibilidade e simular
resultados em cenários de estresse para as posições da Seguradora.

O controle do risco de mercado é acompanhado pela área financeira, cujas principais atribuições são:

. definir estratégias de atuação para a otimização dos resultados e apresentar as posições mantidas
pela organização;

. analisar o cenário político-econômico nacional e internacional (envolvendo oscilação cambial);

. avaliar os limites de investimentos em títulos públicos federais, privados, nacionais e internacionais;

. avaliar e definir os limites de VaR (Value at Risk) e das carteiras;

. analisar a política de liquidez;

. estabelecer limites operacionais de descasamento de ativos, passivos e moedas;

. realizar reuniões extraordinárias para análise de posições e situações em que os limites de posições
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ou VaR sejam ultrapassados.

Dentre as principais atividades da área de Gestão de Risco de Mercado, destacamos o acompanhamento,
cálculo e análise do risco de mercado das posições, por meio da metodologia do VaR.

(iii) Análise do risco de mercado

A política da Companhia, em termos de exposição a riscos de mercado, é conservadora, sendo que os
limites de VaR são definidos pelo Comitê ALMIC (Asset Liability Management Investment Committee),
sendo o cumprimento destes acompanhado diariamente por área independente à do gestor das posições.
A metodologia adotada para a apuração do VaR tem nível de confiança de 99% e horizonte de tempo de
100 dias. As volatilidades e as correlações utilizadas pelos modelos são calculadas a partir de métodos
estatísticos e são ajustadas, quando necessário, a fatos ainda não capturados pelos dados utilizados nos
modelos e a sensibilidade dos participantes dos trabalhos.

A metodologia aplicada e os modelos estatísticos existentes são validados diariamente utilizando-se
técnicas de backtesting. O backtesting compara o VaR diário calculado com o resultado obtido com
essas posições (excluindo resultado com posições intraday, taxas de corretagem e comissões). O
principal objetivo do backtesting é monitorar, validar e avaliar a aderência do modelo de VaR, sendo que
o número de rompimentos deve estar de acordo com o intervalo de confiança previamente estabelecido
na modelagem.

Consideramos o modelo de simulação histórica para o cálculo do Value at Risk (VaR). Esse modelo
considera que é possível medir a perda máxima em um dia para uma carteira de ativos, dado um
intervalo de confiança. Seguem os resultados obtidos para 30 de junho de 2011:

30/6/2011 31/12/2010

Patrimônio em 401.808 366.870

Percentual (0,000224036) (0,000428224)

VaR – 100 dias -90,01 -157,07

% do PL -0,02% -0,04%

O valor de patrimônio demonstrado na tabela acima não contempla DPVAT, cujo valor patrimonial em
30 de junho 2011 é R$ 42.495 (R$ 52.213 em 31 de dezembro 2010).

5 Caixa e equivalentes de caixa

2011 2010

Caixas e bancos 5.387 26.263

5.387 26.263
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6 Aplicações financeiras - circulante e realizável a longo prazo

(a) Classificação das aplicações financeiras

As tabelas abaixo demonstram a classificação das aplicações financeiras e os respectivos
vencimentos:

30 de junho
2011 %

31 de
dezembro

2010 %

Ao valor justo por meio do resultado 42.494 9,56% 52.214 12,45%

Renda fixa - quotas de fundos de investimentos 42.494 9,56% 52.214 12,45%

Títulos disponíveis para venda 401.809 90,38% 366.869 87,48%

Letras do tesouro nacional (LTN) 303.230 68,21% 291.968 69,62%

Letras financeiras do tesouro (LFT) 20.743 4,67% 22.354 5,33%

Certificado de depósito bancário (CDB) 16.850 3,79% 13.673 3,26%

Renda fixa - quotas de fundos de investimentos 60.986 13,72% 38.874 9,27%

Títulos mantidos até o vencimento 280 0,06% 274 0,07%

Outros (*) 280 0,06% 274 0,07%

Total em 30 de junho 2011 444.583 100,00% 419.357 100,00%

De 1 a 30 dias
ou sem

vencimento
De 31 a

180 dias
De 181 a
360 dias

Acima de
360 dias

Valor de
mercado

Ajustes,
líquidos

dos efeitos
tributários

Custo
Atualizado

Ao valor justo por meio
do resultado 42.494 - - - 42.494 - 42.494

Renda fixa - quotas de fundos
de investimentos 42.494 42.494 42.494

Títulos disponíveis
para venda 133.587 7.951 11.113 249.158 401.809 (534) 402.343
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Letras do tesouro nacional
(LTN) 70.070 - - 233.160 303.230 (549) 303.779
Letras financeiras do tesouro
(LFT) - 4.747 - 15.998 20.745 15 20.730
Certificado de depósito
bancário (CDB) 2.531 3.204 11.113 - 16.848 16.848
Renda fixa - quotas de fundos
de investimentos 60.986 60.986 60.986

Títulos mantidos até o
vencimento 280 - - - 280 - 280

Outros (*) 280 280 280

Total em 30 de junho
2011 176.361 7.951 11.113 249.158 444.583 (534) 445.117

Total em 31 de dezembro
2010 122.349 7.061 119.956 169.991 419.357 4 419.353

Nenhum desses ativos financeiros está vencido ou impaired.

(*) A Seguradora possui um saldo de R$ 280 (R$ 274 em 31 de dezembro de 2010) em títulos mantidos
até o vencimento, os quais não possuem vencimento, e referem-se à retenção de sinistros de retrocessão
do IRB - Brasil Resseguros S.A.

(b) Estimativa do valor justo

A tabela a seguir apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor
justo. Os valores de referência foram definidos como se segue:

. Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo.

. Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no "Nível 1" mas que cuja precificação é direta
ou indiretamente observável.

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

30 de junho 2011

Nivel 1 Nivel 2 Total

Ao valor justo por meio do resultado 42.494 - 42.494

Renda fixa - quotas de fundos de investimentos 42.494 42.494

Títulos disponíveis para venda 323.973 77.836 401.809

Letras do tesouro nacional (LTN) 303.230 303.230



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

29

Letras financeiras do tesouro (LFT) 20.743 20.743

Certificado de depósito bancário (CDB) - 16.850 16.850

Renda fixa - quotas de fundos de investimentos - 60.986 60.986

Títulos mantidos até o vencimento 280 - 280

Outros (*) 280 280

Total aplicações 366.747 77.836 444.583

31 de dezembro 2010

Nivel 1 Nivel 2 Total

Ao valor justo por meio do resultado 52.214 - 52.214

Renda fixa - quotas de fundos de investimentos 52.214 52.214

Títulos disponíveis para venda 314.322 52.547 366.869

Letras do tesouro nacional (LTN) 291.968 291.968

Letras financeiras do tesouro (LFT) 22.354 22.354

Certificado de depósito bancário (CDB) - 13.673 13.673

Renda fixa - quotas de fundos de investimentos - 38.874 38.874

Títulos mantidos até o vencimento 274 - 274

Outros (*) 274 274

Total aplicações 366.810 52.547 419.357

(*) Refere-se à retenção de sinistros de retrocessão do IRB – Brasil Resseguros S.A.

(c) Movimentação das aplicações financeiras

Saldo em 31 de dezembro de 2009 263.502

Aplicações 272.258

Resgates (295.376)

Juros e atualização monetária 30.226

Incorporação Zurich Brasil Seguros em 1° de novembro de 2010 148.747

Saldo em 31 de dezembro de 2010 419.357

Aplicações 234.254

Resgates (232.694)
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Juros e atualização monetária 23.666

Saldo em 30 de junho de 2011 444.583

(d) Instrumentos financeiros por categoria

2011

Ativos e
passivos ao

valor justo por
meio do

resultado %
Disponível
para venda %

Empréstimo
s e

recebíveis %

Ativos financeiros

Aplicações financeiras 42.494 100,00% 401.809 100,00% - -
Créditos das operações com seguros e
resseguros - - - - 261.407 55,30%

Títulos e créditos a receber - - - - 211.302 44,70%

42.494
100,00

% 401.809 100,00% 472.709 100,00%

Passivos financeiros

Contas a pagar - - - - 37.328 14,14%
Débitos com operações com seguros e
resseguros - - - - 221.541 83,92%

Depósito de terceiros - - - - 5.119 1,94%

- - - - 263.988 100,00%
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2010

Ativos e
passivos ao

valor justo por
meio do

resultado %
Disponível
para venda %

Empréstimos
e recebíveis %

Ativos financeiros

Aplicações financeiras 52.214 100,00% 366.869 100,00% - -
Créditos das operações com seguros
e resseguros - - - - 211.089 52,16%

Títulos e créditos a receber - - - - 193.613 47,84%

52.214 100,00% 366.869 100,00% 404.702 100,00%

Passivos financeiros

Contas a pagar - - - - 41.581 24,22%

Débitos com operações com seguros - - - - 125.755 73,24%

Depósito de terceiros - - - - 4.354 2,54%

- - - - 171.690 100,00%

7 Prêmios a receber

(a) Prêmio líquido a receber por ramos de seguros

2011 2010

Automovéis 42.247 40.431

R.C.de adm. e diretores (d&o) 10.768 10.203

Resp. civil facultativa 14.496 14.648

Responsabilidade civil 9.776 12.602

Riscos de engenharia 27.242 31.417

Riscos nomeados e operacionais 28.736 20.222

Demais 82.894 55.077

216.159 184.600
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(b) Movimentação do prêmio líquido a receber

Saldo em 31 de dezembro de 2009 45.618

Emissões e cancelamentos 476.063

Recebimentos de prêmios (467.724)

Variação 12.402

Incorporação em 1 de novembro de 2010 118.241

Saldo em 31 de dezembro de 2010 184.600

Emissões e cancelamentos 483.922

Variação 7.157

Recebimentos de prêmios (459.520)

Saldo em 30 de junho de 2011 216.159

(c) Aging list de prêmios

30 de junho de 2011 0 a 30 dias
31 a 60

dias
61 a 120

dias
120 a 180

dias
Acima de
180 dias Total

Prêmios a receber de segurados 136.670 28.847 28.669 7.383 14.590 216.159

Total 136.670 28.847 28.669 7.383 14.590 216.159

31 de dezembro de 2010 0 a 30 dias
31 a 60

dias
61 a 120

dias
120 a 180

dias
Acima de
180 dias Total

Prêmios a receber de segurados 117.445 27.328 17.972 10.998 10.857 184.600

Total 117.445 27.328 17.972 10.998 10.857 184.600
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(d) Movimentação da redução ao valor recuperável de prêmios

Saldo em 31 de dezembro de 2009 2.075

Aumento na provisão 27.702

Baixa na provisão (28.215)*

Incorporação em 01 de novembro de 2010 3.084

Saldo em 31 de dezembro de 2010 4.646

Aumento na provisão 28.610

Baixa na provisão (28.650)*

Saldo em 30 de junho de 2011 4.606

*A Seguradora possui o critério de baixar a provisão quando há a recuperação dos resseguradores
envolvidos.

(e) Prazo médio de parcelamento

De acordo com os fluxos de recebimento de prêmios e parcelamentos, foi observado que a Seguradora
tem operado com uma média de parcelamentos entre 120 dias.

8 Ativos e passivos de resseguro

(a) Ativos de resseguro – provisões técnicas

30 de junho de 2011

Sinistros
pendentes

pagamento IBNR
PPNG

Resseguro

Outras
provisões
resseguro Total

Vida em grupo 186 64 37 18 306

Prestamista - - 8 377 385

Automóvel 11.849 750 22.032 (0) 34.631

Riscos nomeados e operacionais 330.947 2.199 52.773 2.308 388.227

Responsabilidade civil geral 29.863 6.755 20.072 477 57.167

Garantia - 3.455 46.313 559 50.327

D&O 2.020 2.811 11.515 195 16.541

Compreensivo empresarial
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29.669 141 4.490 106 34.405

Transportes 4.714 2.171 6.252 95 13.233

Riscos de engenharia 10.353 1.199 72.462 306 84.319

Riscos diversos 7.480 2 806 102 8.390

Outros 724 852 3.710 274 5.560

Circulante 427.804 20.399 240.471 4.816 693.490

31 de dezembro 2010

Sinistros
pendentes

pagamento IBNR
PPNG

Resseguro

Outras
provisões
resseguro Total

Vida em grupo 378 0 32 25 435

Prestamista 26 293 (40) 112 391

Automóvel 7.563 297 724 33 8.617

Riscos nomeados e operacionais 225.792 2.743 47.484 2.163 278.182

Responsabilidade civil geral 24.480 2.895 21.995 340 49.709

Garantia - 2.130 47.429 639 50.199

D&O 3.118 2.951 12.572 250 18.891

Compreensivo empresarial 730 0 2.901 78 3.709

Transportes 2.465 798 737 56 4.056

Riscos de engenharia 12.056 1.081 71.229 474 84.840

Riscos diversos 7.141 152 3.624 326 11.244

Outros 921 1.202 2.233 378 4.735

Circulante 284.671 14.544 210.920 4.873 515.008

(i) Movimentação dos ativos de resseguro - provisões técnicas

Saldo em 31 de dezembro de 2009 15.893

Inclusões / Avisos e Cancelamentos 227.487
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Baixas (14.558)

Variação (27.948)

Incorporação em 1 de novembro de 2010 314.134

Saldo em 31 de dezembro de 2010 515.008

Inclusões / Avisos e Cancelamentos 206.518

Baixas (13.744)

Variação (14.292)

Saldo em 30 de junho de 2011 693.490

(b) Ativos e passivos de operações de resseguros

2011 2010

Sinistro resseguro a recuperar 38.321 18.934

Outros creditos (252) (241)

Redução valor recuperável (2.729) (2.141)

Ativos de operações de resseguro 35.340 16.552

Prêmios resseguro 170.119 81.452

Outros débitos 15.309 17.661

Passivos de operações de resseguro 185.428 99.113

(i) Evolução da redução ao valor recuperável - ativo de resseguros

A Seguradora mantém redução ao valor recuperável no montante de R$ 2.729 data base 30 de junho de
2011 ( R$2.141 em dezembro de 2010). Abaixo segue a movimentação da provisão:

Saldo em 31 de dezembro de 2009 (16)
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Constituição (4.571)

Reversão 5.080

Incorporação em 1 de novembro de 2010 (2.633)

Saldo em 31 de dezembro de 2010 (2.141)

Constituição (17.392)

Reversão 16.804

Saldo em 30 de junho de 2011 (2.729)

(c) Discriminação dos resseguradores

Segue abaixo os prêmios de resseguros, brutos de comissão, por resseguradores:

(i) Locais

Tipo de
empresa

Resseguradores Cessões
Prêmios

Standard
& Poor's

A. M. Best
Company

Moody's Investors
Services

Local Ace Resseguradora S/A 358 - - -

Local IRB - Brasil Resseguros S/A 12.513 - - -

Local
Munich RE do Brasil
Resseguradora S/A 2.684 - - -

15.555

(ii) Admitidas

Tipo de
empresa Resseguradores

Cessões
Prêmios

Standard &
Poor's

A. M. Best
Company

Moody's Investors
Services

Admitida Axis RE Limited 133 A+ A -

Admitida Hannover Ruckversicherung 454 AA- A -

Admitida
Liberty Mutual Insurance
Company 20 A- A -

Admitida
Liberty Mutual Insurance Europe
Limited 430 - A -

Admitida Lloyds 15.031 A+ A -
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Admitida
Mapfre RE do Brasil Cia de
Resseguro 263 - - -

Admitida
Partner Reinsurance Europe
Limited 476 AA- A+ -

Admitida Scor Reinsurance Company 98 A A- A2

Admitida Zurich Insurance Company 201.842 AA- - -

218.747

(ii) Eventuais

Tipo de
empresa Resseguradores

Cessões
Prêmios

Standard &
Poor's

A. M. Best
Company

Moody's Investors
Services

Eventual Amlin Corporate Insurance N.V. 385 A- - -

Eventual Arch Insurance Company 149 - A -

Eventual Aspen Insurance UK Limited 92 A - -

Eventual
General Insurance Corporation of
India 45 - A- -

Eventual Munchener Ruckversicherungs 937 AA- - -

Eventual Paris RE S.A. 181 A+ - -

Eventual W.R. Berkley Insurance Limited 323 - A -

Eventual XL Insurance Company Ltd 609 A- - -

Eventual Zurich Insurance Public Limited 2.732 AA- - -

5.453

9 Custos de aquisição diferidos

(a) Premissas e prazo para diferimento

As despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas dos custos na obtenção de
contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado
proporcionalmente ao prazo decorrido. São considerados como custos de aquisição diferidos as
comissões de seguros angariados. O prazo de diferimento dos custos de aquisição obedecem o risco de
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vigência dos contratos de seguros.

(b) Discriminação

2011 2010

Comissões 64.561 43.210

Outras despesas de comercialização 5.215 683

69.776 43.893

(c) Movimentação dos custos de aquisição diferidos:

Saldo em 31 de dezembro de 2009 19.532

Constituição 291.722

Reversão (286.997)

Incorporação em 1 de novembro de 2010 19.636

Saldo em 31 de dezembro de 2010 43.893

Constituição 457.182

Reversão (431.299)

Saldo em 30 de junho de 2011 69.776

10 Ativos não circulantes mantidos para venda

(i) Composição dos saldos dos ativos não circulante mantidos para venda

2011 2010

Salvados á venda 6.452 5.606

Imóveis a venda 37 37

6.489 5.643

(ii) Aging de salvados a venda.
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Aging em 30 de
junho de 2011

0 a 30
dias

31 a 60
dias

61 a 120
dias

120 a 180
dias

Acima de
180 dias TOTAL

Roubo – furto 159 8 151 - 39 357

Colisão 1.568 1.334 1.459 666 1.068 6.095

Total 1.727 1.342 1.610 666 1.107 6.452

Aging em 31
de dezembro
de 2010

0 a 30
dias

31 a 60
dias

61 a 120
dias

120 a 180
dias

Acima de
180 dias TOTAL

Roubo - furto 96 33 - 63 68 260

Colisão 1.582 1.318 1.297 353 796 5.346

Total 1.678 1.351 1.297 416 864 5.606

(iii) Investimentos

2011 2010

Participações societárias (i) 18.746 17.582

Imóveis destinados a renda - 204

18.746 17.786

(i) A participação societária refere-se a 100 % de participação na Zurich Vida e Previdência S.A., que
possui um patrimônio líquido de R$ 18.508 em junho de 2011 (R$17.345 dezembro de 2010) e um
resultado de R$ 1.167 em junho de 2011 (R$ 1.058 dezembro de 2010). Esse resultado esta registrado na
conta de resultado com equivalência patrimonial.
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11 Ativo permanente

(a) Imobilizado

30 de junho de 2011

31 de
dezembro

de 2010

Descrição Custo
Depreciação

acumulada Saldo Saldo

Taxa de
depreciação

ao ano - %

Terrenos 1.520 - 1.520 1.520 -

Edificações 24.416 (4.107) 20.309 20.360 4%

Máquinas e equipamentos 8.042 (5.233) 2.809 2.628 20%

Móveis e utensílios 4.153 (2.429) 1.724 1.303 10%

Veículos 57 (57) - - 20%

Outras imobilizações 18.982 (152) 18.830 9.001 10%
Benfeitorias em imóveis de
terceiros 1.983 (826) 1.157 385 20%

59.153 (12.804) 46.349 35.197

Abaixo demonstramos a movimentação do saldo de imobilizado:

Descrição Equipamentos
Móveis máquinas

e utensílios
Imóveis de

uso próprio
Outras

imobilizações Total

Saldo em 1º de janeiro de 2010 1.038 861 22.734 597 25.230

Incorporação Zurich Brasil Seguros S.A. 1.772 324 - - 2.096

Aquisições 1.192 126 - - 1.318

Alienações/baixas - (2) (715) - (717)

Depreciações/amortizações (1.373) (145) (861) (1.842) (4.220)

Transferências - 138 722 10.630 11.490

Saldo em 31 de dezembro de 2010 2.629 1.302 21.880 9.385 35.197

Aquisições 1.039 546 1.347 9.831 12.763

Alienações/baixas - - - - -

Depreciações/amortizações (792) (122) (495) (2.420) (3.830)

Transferências (65) (4) (903) 3.191 2.219
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Saldo em 30 de junho de 2011 2.811 1.722 21.829 19.987 46.349

(b) Intangível

2011 2010

Descrição Custo
Amortização

acumulada Saldo Saldo

Taxa de
amortização

ao ano - %

Ágio – participações acionárias (i) 37.772 - 37.772 37.772 -

Software 49.187 (14.782) 34.405 15.675 20%

Canal de distribuição bancário (ii) 49.700 (6.212) 43.488 44.730 5%

136.659 (20.994) 115.665 98.177

(i) Registrado no grupo "Intangível" pelo valor do benefício fiscal do imposto de renda trazido pela
incorporação da Zurich Participações e Representações Ltda. Decorrente de rentabilidade futura
calculada com base na diferença entre o valor contábil dos ativos e passivos e o valor de compra das
Companhias de Seguros Minas Brasil e Zurich Vida e Previdência S.A.

(ii) Refere-se ao Contrato de Distribuição, celebrado entre o Banco Mercantil do Brasil S.A. e a Zurich
Brasil Seguros S.A., e em função do qual, o Banco Mercantil do Brasil S.A. continuará a distribuir os
produtos de seguro da Companhia de Seguros Minas Brasil, além de, eventualmente, produtos de
outras Companhias do Grupo Zurich, mediante remuneração adequada. O prazo de vigência do
referido contrato é de vinte anos.

12 Imposto de renda e contribuição social

(a) Apuração do imposto de renda e contribuição social

Descrição 2011 2010

Resultado antes dos impostos (131) (131) (888) (888)
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Alíquotas oficiais IR – 25% CS – 15% IR – 25% CS – 15%

Impostos conforme alíquotas oficiais (33) - (222) -

Impostos sobre equivalência patrimonial (292) - - -

Impostos sobre depreciação (bens reavaliados) 159 - 77 -

Despesas não dedutíveis (370) - - -

Impostos sobre outros ajustes 19 - (49) -
Reversão CSLL empresa incorporada -
- (Parcelamento Refis IV Lei 11.941) - 111 - -

Despesa (crédito) de IR e CSLL no semestre (517) 111 (194) -

(i) A Seguradora possui decisão judicial e não é sujeita à tributação da contribuição social, sobre o lucro
líquido.

(b) Composição dos créditos tributários

Descrição 2011 2010

Imposto de renda a compensar 1.213 1.180

Antecipação de imposto de renda

Imposto de renda/contribuição social em restituição 52 558

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Outros 36 110

Total de créditos tributários e previdenciários 1.301 1.848

Total de créditos tributários circulante 1.301 1.848

Imposto de renda diferido - ajustes temporais 8.585 9.284

Imposto de renda diferido - prejuízo fiscal 17.600 16.460

Crédito de COFINS a compensar (*) 11.425 11.055

Total de créditos tributários e previdenciários 37.610 36.799

Total de créditos tributários não circulante 37.610 36.799

(*) A Seguradora obteve provimento judicial favorável, em setembro de 2006, com decisão transitada
em julgado, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998, que
ampliou a base de cálculo e recolhimento da COFINS. Com base nesse provimento judicial, e
considerando a nova base de cálculo de receita de serviços, a Seguradora constituiu em setembro de
2006 crédito tributário no montante de R$ 53.855. Demonstramos a seguir a movimentação deste
saldo até 30 de junho de 2011:
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Crédito da COFINS Valor

Saldo constituído em setembro de 2006 53.855

Atualização monetária 979

Compensações de impostos e contribuições (13.349)

Saldo em 31 de dezembro de 2006 41.485

Atualização monetária 2.607

Compensações de impostos e contribuições (15.505)

Saldo em 31 de dezembro de 2007 28.587

Atualização monetária 1.720

Compensações de impostos e contribuições (14.006)

Reversão de compensação com CSL (2006 e
2007) - nota 14(vii) 5.298

Saldo em 31 de dezembro de 2008 21.599

Atualização monetária 1.694

Compensações de impostos e contribuições (12.736)

Saldo em 31 de dezembro de 2009 10.557

Atualização monetária 691

Compensações de impostos e contribuições (193)

Saldo em 31 de dezembro de 2010 11.055

Atualização monetária 370

Saldo em 30 de junho de 2011 11.425

A Seguradora fez compensações com o imposto de renda, contribuição social, imposto sobre operações
financeiras (IOF) e outros impostos até dezembro de 2009. A partir de janeiro de 2010 a administração
da Seguradora decidiu não fazer compensações adicionais e estuda a viabilidade de entrar com um
pedido de restituição do saldo remanescente.



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

44

Imposto de renda diferido ativo

Descrição 2011 2010

Base de cálculo 104.738 102.978

Prejuízo fiscal 70.399 65.841

Diferenças temporárias 34.339 37.137

Alíquota - % 25% 25%

Total efeito IR 26.185 25.744

Total não circulante 26.185 25.744

A movimentação dos créditos fiscais diferidos está assim demonstrada:

Imposto de renda diferido 2011 2010

Saldo inicial 25.744 24.391

Constituição 441 5.209

Realização - (3.856)

Saldo final 26.185 25.744

As diferenças temporárias referem-se, basicamente, a provisões que serão dedutíveis quando os ativos e
passivos que as motivaram atingirem as condições legais de dedutibilidade, conforme segue:

Expectativa de realização 2011 2010

2013 5.913 5.472

2014 9.610 9.610

2015 10.662 10.662

Saldo contábil 26.185 25.744

13 Depósito de terceiros

(a) Discriminação de depósito de terceiros
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2011 2010

Cobrança Antecipada de Prêmios 3.793 3.013
Prêmios e Emolumentos 1.326 1.340

5.119 4.354

(b) Prazos de vencimento (aging)

Aging em 30 de junho de 2011
0 a 30

dias
31 a 60

dias
61 a 120

dias
120 a

180 dias
Acima de
180 dias Total

Cobrança Antecipada de Prêmios

1.376 (1.286) 1.542 (114) 2.274 3.793
Prêmios e Emolumentos 1.325,63 - - - - 1.326

Total 2.701 (1.286) 1.542 (114) 2.274 5.119

Aging em 31 de dezembro de 2010
0 a 30

dias
31 a 60

dias
61 a 120

dias
120 a

180 dias
Acima de
180 dias Total

Cobrança Antecipada de Prêmios

2.381 (1.962) 671 641 1.282 3.013
Prêmios e Emolumentos 1.340 - - - - 1.340

Total 3.722 (1.962) 671 641 1.282 4.354
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14 Provisões judiciais

Contingências passivas e depósitos judiciais

(i) PIS

A Seguradora vem questionando judicialmente o alargamento da base de cálculo do PIS, instituída pela
Emenda Constitucional n° 01/1994, que passou a exigir a incidência desta contribuição sobre a receita
bruta operacional a partir de junho de 1994. O montante envolvido em 30 de junho de 2011 é de R$
7.329, o qual está integralmente depositado e provisionado (R$ 6.995 em 31 de dezembro de 2010).

Posteriormente, a Seguradora passou também a discutir judicialmente a Emenda Constitucional n°
10/1996, que continuou a exigir a incidência do PIS sobre a receita bruta operacional, retroagindo sua
cobrança a partir de janeiro de 1996. Em face da liminar obtida nos autos do Mandado de Segurança
96.00.09563-9, que concedeu o direito de recolhimento do PIS sobre a receita bruta operacional somente
após o transcurso de 90 dias e após a publicação da Emenda Constitucional 10/1996, a Seguradora
depositou integralmente o PIS devido a partir de junho de 1996. O montante envolvido, em 30 de junho
de 2011, é de R$ 5.215, o qual está integralmente provisionado (R$ 4.977 em 31 de dezembro de 2010).

Adicionalmente, a Seguradora vem questionando a incidência de juros calculados com base na variação
da taxa Selic sobre o débito de PIS coberto por liminar que garantia exigibilidade suspensa referente ao
ano de 1998. O montante envolvido em 30 de junho de 2011 é de R$ 1.414 o qual está integralmente
depositado e provisionado (R$ 1.384 em 31 de dezembro de 2010).

Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional o recolhimento das
contribuições nos moldes previstos pela Lei 9.718/1998, a Seguradora vem discutindo judicialmente a

2011 2010

Descrição Depósito Provisão Depósito Provisão

PIS 11.835 21.058 11.330 19.339

COFINS 14.485 4.624 13.440 3.826

INSS 21.886 21.033 20.989 20.599

Trabalhistas 862 5.644 749 6.057

Contribuição social - CSLL 17.227 2.849 17.057 3.683

IOF 693 - 677 -

Compensação IRPJ 189 - 184 -

IRPJ 747 747 725 725

CPMF 806 806 782 782

Cíveis 2.656 25.615 3.206 24.843

Sinistro judicial 13.429 - 12.920 -

Outras contingências - Fenaseg - - - 726

84.815 82.376 82.059 80.580
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base de cálculo do PIS, cujo montante provisionado em 30 de junho de 2011 é de R$ 7.100 (R$ 5.983 em
31 de dezembro de 2010).

(ii) COFINS

A Seguradora vem discutindo judicialmente o alargamento da alíquota de 3% para 4%, que foi instituída
pela Lei 10.684 de maio de 2003, passando a incidir sobre os fatos geradores a partir de 01 de setembro
de 2003. O montante envolvido em 30 de junho de 2011 é de R$ 3.775 (R$ 2.999 em 31 de dezembro de
2010), o qual está integralmente depositado e provisionado.

A Zurich Brasil Seguros S.A., seguradora incorporada pela Companhia de Seguros Minas Brasil, impetrou
Mandado de Segurança a fim de que seja concedida a liminar para afastar incidência do art. 3° e
parágrafos da Lei n° 9.718/98, por manifestamente lesivo ao art. 195, I da CF/88, em sua redação
original, bem como ao artigo 11, parágrafo único da Lei Complementar n° 70/91. O montante envolvido
em 30 de junho de 2011 é de R$ 849 (R$ 827 em 31 de dezembro de 2010).

(iii) INSS

Majoração de alíquota – A Seguradora vem discutindo a inconstitucionalidade da tributação
diferenciada, para as instituições financeiras e congêneres, da contribuição social ao INSS de 2,5% sobre
a folha de salários e sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados, trabalhadores autônomos
ou avulsos. O montante da contingência provisionada é de R$ 9.031 em 30 de junho de 2011 (R$ 8.082
em 31 de dezembro de 2010).

Incra - A Seguradora pede a exoneração de pagar a contribuição do Incra, alegando tratar-se de exação
sem amparo jurídico. Negado o recurso da impetrante em maio de 2011 e depósito foi convertido em
renda a favor da União Federal. A contingência foi baixada contra o depósito judicial na mesma data.
(R$ 330 em 31 de dezembro de 2010).

Terceiros e diretoria – A Seguradora pleiteia o não recolhimento da contribuição social sobre a
remuneração paga aos autônomos e administradores. A contingência provisionada monta a R$ 1.218 em
30 de junho de 2011 (R$ 1.010 em 31 de dezembro de 2010).

Salário educação – Ação anulatória para desconstituir “Crédito com Resíduo de Parcelamento”, relativo
a saldo remanescente dos valores incluídos na anistia concedida na Medida Provisória nº 38/2002
(diferença entre os valores de atualização cobrados pelo INSS e aqueles efetivamente devidos, acrescidos
dos encargos moratórios em janeiro de 2007), cuja contingência provisionada monta R$ 145 (R$ 140 em
31 de dezembro de 2010).

A Seguradora obteve em 1999 ganho de causa com sentença transitada em julgado com relação a
determinada lide referente a contribuições ao INSS, o que possibilitou à mesma a constituição de crédito
tributário para compensação com contribuições futuras. Em 2001, a mesma utilizou parte desse crédito
para a liquidação de outra lide, que era de mesma natureza contributiva. Em 2004, entretanto, a
Seguradora teve indeferida referida compensação de contribuições, sob a alegação de que os valores
compensados seriam de créditos vencidos e não vincendos. Em conseqüência, a Seguradora provisionou
o montante definido pelo agente regulador e decidiu reconstituir o crédito tributário correspondente em
seus registros contábeis, adotando como critério de atualização monetária a variação da SELIC, desde a
data de sua origem. O valor do crédito foi realizado mensalmente até o exercício de 2006, através de
compensação dos valores a pagar de INSS sobre autônomos e sobre a folha de pagamento (parte
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empresa), uma vez que se tratavam de valores a vencer. Essa interpretação é corroborada pela
administração da Seguradora suportada pelos seus assessores legais.Como resultado desta operação, foi
efetuada uma nova provisão para fazer face à possível contingência, sendo seu valor corrigido em 30 de
junho de 2011 de R$ 10.639 (R$ 10.609 em 31 de dezembro de 2010), a qual está integralmente
depositada em março de 2010.

Foi lavrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil notificação fiscal de lançamento de débito –
NFLD para a Zurich Brasil Seguros S.A., seguradora incorporada pela Companhia de Seguros Minas
Brasil, para a cobrança de: "Contribuições destinadas à Seguridade Social, nos termos do art. 22, I, II e
III, e seu parágrafo 1°, da Lei n° 8.212/91, correspondente à parte patronal, à parte dos segurados,
resultante da aplicação da alíquota mínima, e as destinadas a outros fundos e entidades - INCRA,
referente à Participação nos lucros ou Resultados, pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais (empresários), considerado integrantes do salário-de-contribuição por não se enquadrar nos
termos do art. 28, parágrafo 9°, "J" da Lei n° 8.212/91 e art. 214, parágrafo 9°, "X" do decreto n°
3.048/99. Em junho de 2011 foi feito a consolidação do pagamento do parcelamento Refis IV Lei 11.941
com reversão da provisão (R$ 428 em 31 de dezembro de 2010).

(iv) IRPJ

IRPJ - A Seguradora questiona, através de Ação Anulatória de Débito, Auto de Infração lavrado pela
Secretaria da Receita Federal referente a desconfiguração da espontaneidade da antecipação de imposto
de renda de março de 1996, uma vez que a Seguradora estava sob fiscalização. O montante envolvido, em
30 de junho de 2011, é de R$ 747, o qual está integralmente provisionado e depositado (R$ 725 em 31 de
dezembro de 2010).

A Zurich Brasil Seguros S.A., seguradora incorporada pela Companhia de Seguros Minas Brasil,
impetrou Mandado de Segurança visando a compensação de IRPJ, a partir de setembro de 1995, dos
prejuízos fiscais do IRPJ e das bases fiscais negativas da CSLL acumulados até 21/12/94, afastando-se a
limitação de 30% trazida pela lei 8.981/95, por configurar empréstimo compulsório, ferindo princípios
constitucionais.

(v) CPMF

A Seguradora questiona a CPMF sobre a transferência de recursos financeiros para a Minas Brasil
Seguradora Vida e Previdência S.A. das carteiras de previdência e vida, ocorrida em 2004, no valor
atualizado provisionado e depositado é de R$ 806 (R$ 782 em 31 de dezembro de 2010).

(vi) Contingências cíveis

A provisão foi efetuada levando em consideração a classificação de perda provável, de acordo com o CPC
25.

(vii) Contribuição social - CSLL

A Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB lavrou autos de infração visando à cobrança de valores
supostamente devidos a títulos de Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) no período de 1993 a
1996, com fundamento na Lei Complementar nº 70/1991 e alterações posteriores, os quais a Seguradora
não havia recolhido por entender que a sua exigibilidade fora afastada como decorrência de decisão
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favorável transitada em julgado, na ação declaratória em que se discutia a inconstitucionalidade da Lei
nº 7.689/1988, instituidora da CSLL. As autoridades fiscais alegam que a coisa julgada com relação à
Lei nº 7.689/1988 não impede que nova lei passe a reger definitivamente fatos ocorridos a partir de sua
vigência.

Após esgotadas as discussões na esfera administrativa, a Seguradora vem questionando judicialmente as
autuações da SRFB e chegou a efetuar depósitos judiciais para determinados períodos que não foram
objeto de autuação.

Tendo em vista a evolução desse tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ e baseada na
opinião dos seus consultores jurídicos, a Seguradora vinha registrando uma provisão para contingência
cujo montante era calculado com base no entendimento da Autoridade Fiscal, manifestado nos autos de
infração lavrados contra a Seguradora.

Em maio de 2008, a 1ª. Seção do STJ manifestou seu entendimento ao apreciar os Embargos de
Divergência em RESP nº 731.250/PE, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da Lei
7.689/1988, transitada em julgado, aplica-se não só para o ano de 1988, mas também para todos os
exercícios posteriores. Confirmou, ainda, que as leis posteriores à 7.689/1988 não alteraram a sua
essência e, portanto, não estabeleceram uma nova relação jurídico-tributária entre a Autoridade Fiscal e
o contribuinte. Na opinião dos consultores jurídicos da Seguradora, por se tratar de um julgamento de
Embargos de Divergência apreciado pela 1º Seção do STJ, cujo objetivo é justamente buscar a unificação
da jurisprudência desse tribunal, a matéria foi pacificada em favor do contribuinte. Também no
entendimento desses consultores jurídicos, é remota a possibilidade desse tema ser objeto de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal – STF, ficando sua decisão no âmbito do STJ.

Dessa forma, diante dessa importante jurisprudência e baseada na atual opinião dos consultores
jurídicos, que passaram a avaliar como prováveis as possibilidades de sucesso na defesa dos referidos
autos, em junho de 2008 a administração concluiu pela reversão da provisão para contingência que
vinha sendo constituída pela Seguradora.

O montante da provisão revertida em 2008 totalizou R$ 28.458.

A partir de 2006 a Seguradora passou a compensar, mensalmente, a CSLL provisionada nos termos
requeridos pela Autoridade Fiscal com os créditos tributários referentes à COFINS (nota 12 (b)). Dessa
forma, como a provisão para contingência da CSLL foi totalmente revertida no primeiro semestre de
2008, o total atualizado dos créditos da COFINS utilizados nessa compensação, no montante de R$
5.298, foi reconstituído e registrado na rubrica “Créditos tributários e previdenciários” (nota 12 (b)).

Em 30 de junho de 2011, o montante da potencial contingência envolvida neste processo judicial,
considerado pelos consultores jurídicos da Seguradora com possibilidade de perda remota, é de
aproximadamente R$ 39.052 (R$ 36.700 em 31 de dezembro de 2010). Nessa mesma data, os depósitos
judiciais relacionados com essa contingência totalizavam R$ 13.095.

(viii) Contribuição social - CSLL Isonomia

A Companhia vem questionando a majoração da alíquota de 18% para 30% da CSLL dos exercícios de
1997 e 1998, cujo montante depositado é de R$ 4.132 ( R$ 4.302 em 31 de dezembro de 2010).

(ix) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
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Foi lavrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil auto de infração para a Zurich Brasil Seguros
S.A. incorporada pela Companhia de Seguros Minas Brasil, auto lavrado pela fiscalização da delegacia
especial das instituições financeiras, por falta de recolhimento do imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários - IOF, incidente sobre as
operações de seguros relativos aos anos-calendário de 1996 e 1997.

Movimentação das contingências passivas:

Descrição Cíveis Trabalhistas Fiscais Outras Total

Saldo em 31 de dezembro de 2009 4.162 4.658 39.188 726 48.734

Provisões adicionais 228 2.896 2.073 - 5.197

Provisões contra contas a receber 20.873 - - - 20.873

Usado durante o exercício (748) (1.648) - - (2.396)

Atualização monetária 328 107 2.633 - 3.068

Incorporação Zurich Brasil Seguros em 1° de novembro de 2010 - 44 5.060 - 5.104

Saldo em 31 de dezembro de 2010 24.843 6.057 48.954 726 80.580

Provisões adicionais 177 659 7.329 - 8.165

Pagamentos e/ou reversões (371) (1.209) (6.961) (726) (9.267)

Atualização monetária 966 137 1.795 - 2.898

Saldo em 30 de junho de 2011 25.615 5.644 51.117 - 82.376

(x) Outros créditos operacionais (não circulante)

Refere-se substancialmente a reembolso de despesas judiciais relacionadas a sinistro objeto de cobrança
com o Banco Mercantil do Brasil. Tal procedimento tem previsão legal no contrato de compra e venda da
Seguradora e está amparado pelo posicionamento dos consultores legais internos e externos. O
montante é R$ 56.729 (R$ 20.400 em 31 de dezembro de 2009). Bloqueio de recursos financeiros ou
transferência por decisão judicial somam R$ 15.124 (R$ 14.882 em 31 de dezembro de 2010).

(xi) Provisão de sinistro a liquidar judicial

30 de junho de 2011

Aging - anos PSL Judicial Quantidade

0 - 1 58.292 16.017

1 - 2 13.606 2.214
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2 - 3 10.820 1.308

3 - 4 7.285 735

4 - 5 7.284 492

Acima de 5 58.377 2.981

155.664 23.747

Pagamentos

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010

PSL judicial Quantidade Valor Quantidade

24.671 351 33.997 759

24.671 351 33.997 759

Valores de abertura

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010

PSL judicial PSL judicial

118.875 93.096

118.875 93.096

15 Provisões técnicas

(a) Seguros

30 de junho de 2011

Provisão de
prêmios não

ganhos

Provisão de
sinistros a

liquidar

Provisão de
sinistros

ocorridos e não
avisados

Outras
provisões Total

Vida em grupo 6.315 26.136 10.602 2.786 45.839

Prestamista 22.038 960 2.088 3.197 28.283

Outros 9.813 2.957 1.524 1.992 16.286
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Pessoas 38.166 30.053 14.214 7.975 90.408

Automóvel 91.058 42.282 1.537 0 134.877

DPVAT 0 30.545 11.753 175 42.473

Riscos nomeados e operacionais 62.679 331.937 2.767 2.534 399.917

Responsabilidade civil geral 26.069 37.196 8.812 573 72.650

Responsabilidade civil facultativa 30.043 49.970 4.853 0 84.866

Garantia 61.543 945 2.273 623 65.384

D&O 21.321 2.061 4.037 258 27.677

Compreensivo empresarial 7.174 37.721 762 115 45.772

Transporte nacional 8.077 5.082 1.463 618 15.240

Riscos de engenharia 89.033 10.740 1.563 363 101.699

Riscos diversos 2.969 8.837 315 180 12.301

Outros 40.788 15.479 6.916 1.652 64.835

Danos 440.754 572.795 47.051 7.091 1.067.691

Circulante 478.920 602.848 61.265 15.066 1.158.099

31 de dezembro 2010

Provisão de
prêmios não

ganhos

Provisão de
sinistros a

liquidar

Provisão de
sinistros

ocorridos e não
avisados

Outras
provisões Total

Vida em grupo 1.904 24.958 9.449 2.256 38.567

Prestamista 12.009 924 2.112 2.246 17.291

Outros 8.201 3.027 2.361 1.934 15.523

Pessoas 22.114 28.909 13.922 6.436 71.381

Automóvel 88.286 34.978 1.547 461 125.272

DPVAT 0 48.598 3.104 120 51.822

Riscos nomeados e operacionais 51.746 227.412 3.088 2.258 284.504

Responsabilidade civil geral 23.338 32.696 4.139 376 60.549

Responsabilidade civil facultativa 29.656 45.681 4.362 134 79.833

Garantia 48.271 998 2.356 385 52.010

D&O 17.934 3.154 3.513 296 24.897

Compreensivo empresarial 7.196 6.721 640 114 14.671

Transporte nacional 2.654 4.214 1.010 365 8.243

Riscos de engenharia 81.855 12.484 1.161 514 96.014

Riscos diversos 5.828 8.352 318 456 14.954

Outros 37.703 16.453 4.492 1.649 60.297

Danos 394.467 441.741 29.730 7.128 873.066

Circulante 416.581 470.650 43.652 13.564 944.447
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(i) Composição de outras provisões

2011 2010

Provisão complementar de prêmios - direto 14.890 13.444

Outras provisões - direto 175 120

15.065 13.564

(b) Movimentação das provisões técnicas – seguros

Saldo em 31 de dezembro de 2009 (290.790)

Incorporação Zurich Brasil em 01 de novembro de 2010 (424.383)

Inclusões/Avisos e Cancelamentos (436.256)

Baixas/Pagtos 232.231

Variação (25.249)

Saldo em 31 de dezembro de 2010 (944.447)

Inclusões/Avisos e Cancelamentos 849.279

Baixas/Pagtos (639.963)

Variação 4.337

Saldo em 30 de junho de 2011 1.158.099

(e) Garantias das provisões técnicas

Os valores contábeis das aplicações vinculadas a SUSEP em coberturas de provisões técnicas são os
seguintes:

30 de junho de 2011 31 de dezembro de 2010

Bens oferecidos em garantia

Certificado de depósito bancário (CDB) 16.850 13.672

Quotas de fundos de investimentos 103.481 91.087

Letras financeiras do tesouro - LFT 20.742 22.355

Letras tesouro nacional- LTN 303.230 291.969
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Total das garantias das provisões técnicas 444.303 419.083

16 Desenvolvimento de sinistros

O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente,
comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em que o sinistro foi
avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A provisão
varia à medida que informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos sinistros são
obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis.

(a) Sinistros brutos de resseguro

Ano de aviso do sinistro 30 de junho 2011

Até 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total

No ano do aviso 2.008.880 217.008 233.980 216.179 453.273 224.023
3.353.343

Um ano após o aviso 2.080.917 225.808 229.964 218.190 524.829 -
3.279.708

Dois anos após o aviso 2.099.590 225.151 237.243 221.160 - -
2.783.144

Três anos após o aviso 2.110.944 227.681 237.942 - - -
2.576.567

Quatro anos após o aviso 2.120.369 228.619 - - - - 2.348.988

Cinco anos após o aviso 2.221.217 - - - - -
2.221.217

Estimativa dos sinistros na data-base (2011) 2.221.217 228.619 237.942 221.160 524.829 224.023
3.657.790

Pagamentos de sinistros efetuados 2.140.671 217.767 219.491 208.109 209.483 91.998 3.087.519

Sinistros pendentes 80.546 10.852 18.451 13.051 315.346 132.025 570.271

DPVAT e Retrocessão
32.724

Sinistros pendentes - contábil 602.848

(b) Sinistros líquidos de resseguro

Ano de aviso do sinistro 30 de junho 2011

Até 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total

No ano do aviso 1.683.668 185.156 202.929 193.328 195.394 114.138
2.574.613

Um ano após o aviso 1.746.832 193.164 206.890 197.569 197.517 -
2.541.972

Dois anos após o aviso 1.764.381 194.826 208.173 199.275 - -
2.366.655

Três anos após o aviso 1.778.570 197.154 209.134 - - -
2.184.858
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Quatro anos após o aviso 1.787.936 197.607 - - - -
1.985.543

Cinco anos após o aviso 1.869.503 - - - - -
1.869.503

Estimativa dos sinistros na data-base
(2011) 1.869.503 197.607 209.134 199.275 197.517 114.138

2.787.174

Pagamentos de sinistros efetuados 1.808.685 190.426 200.567 191.322 184.362 69.141
2.644.503

Sinistros pendentes 60.818 7.181 8.567 7.953 13.155 44.997 142.671

DPVAT e Retrocessão
32.724

Sinistros pendentes - contábil 175.044

17 Patrimônio líquido

(a) Capital social

Capital social – O capital social, em 30 de junho de 2011, representado por 72.282.647 ações ordinárias
(72.282.647 31 de dezembro de 2010).

(b) Aumento de capital em aprovação

A incorporação do patrimônio líquido contábil (acervo líquido) é de R$ 212.727 das Sociedades pela
Seguradora (nota 1), de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, com aumento do
capital social da Seguradora em decorrência da incorporação do patrimônio líquido das Sociedades.

O ato societário acima foi submetido à aprovação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e
aguarda aprovação por parte desta Superintendência, inclusive para dar-se o prosseguimento a alteração
da razão social na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

(c) Reservas

2011 2010

Reservas de capital (i) 38 38

Reservas de reavaliação 10.356 10.587

Reservas de lucros (ii) 16.213 16.213

26.607 26.838

(i) A conta reservas de capital corresponde ao ágio na subscrição de ações.

(ii) A reserva de lucro é composta por:
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 A reserva legal é constituída na forma prevista na legislação societária, sendo calculada na base de 5%
do lucro líquido do exercício e poderá ser utilizada para compensação de prejuízos ou aumento de
capital social.

 A reserva estatutária corresponde à retenção de até 70% do lucro líquido do exercício, limitado a 80% do
capital social, para fins de fortalecimento da estrutura de capitalização da Seguradora.

(d) Ações em tesouraria

A Seguradora manteve em 31 de dezembro de 2010 e 30 de junho de 2011 ações em tesouraria no valor
de R$ 68.

(e) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência

Descrição 2011 2010

Patrimônio líquido 356.592 357.133

Participação coligada e controlada (18.746) (17.582)

Despesas antecipadas (316) (282)

Créditos tributários sobre prejuízos fiscais (17.600) (16.460)

Ativos intangíveis (115.665) (98.177)

Patrimônio líquido ajustado 204.265 224.632

20% do prêmio retido anual médio (12 meses) 99.006 76.456

33% do sinistro retido anual médio (36 meses) 79.770 75.169

Margem de solvência (a) 99.006 76.456

Suficiência da margem de solvência 105.259 148.176

Capital base 15.000 15.000

Capital adicional de subscrição 88.525 88.693

Capital mínimo requerido (b) 103.525 103.693

Exigência de capital (maior entre (a) e (b)) 103.525 103.693

Suficiência de capital 100.740 120.939

A Seguradora apurou o Capital Mínimo Requerido considerando a data base de 30 de junho de 2011 e 31
de dezembro de 2010, utilizando em seus cálculos os fatores constantes dos Anexos da Circular SUSEP



Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais, exceto quando indicado

57

no 355/07 na forma divulgada na Resolução CNSP no 158/06, apresentando suficiência em relação ao
patrimônio líquido ajustado

18 Detalhamento das principais contas
da demonstração do resultado

(a) Prêmios emitidos líquido

30 de junho de
2011

30 de junho
de 2010

Prêmios diretos 489.250 150.877

Co-seguros aceitos de congêneres 19.979 -

Prêmios cedidos em co-seguros (20.256)

Retrocessão 6 1

Repasses do convênio DPVAT 35.560 18.477

Total prêmios emitidos líquidos 524.539 169.355

(b) Principais ramos de atuação

30 de junho de 2011

Percentual

Ramos Prêmios ganhos
Taxa de

sinistralidade
Taxa de

comissionamento

Compreensivo residencial 5.744 47% 31%

Riscos de engenharia 29.976 5% 16%
Riscos nomeados e
operacionais 86.123 224% 4%

Responsabilidade civil geral 22.947 36% 10%

Automóvel 86.600 105% 21%

Responsabilidade civil facultativa 28.324 146% 16%

DPVAT 35.405 40% 1%

Acidente pessoais coletivos 26.032 -13% 21%
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Vida em grupo 36.280 95% 28%

Outros 130.281 -23% 22%

487.712

30 de junho de 2010

Percentual

Ramos Prêmios ganhos
Taxa de

sinistralidade
Taxa de

comissionamento

Compreensivo residencial 7.818 26% 13%

Automóvel 71.663 68% 18%

Responsabilidade civil facultativa 21.531 83% 17%

DPVAT 18.477 88% 1%

Acidente pessoais coletivos 7.556 25% 50%

Vida em grupo 25.672 71% 17%

Outros 12.176 51% 29%

164.893

(c ) Sinistros ocorridos

30 de junho
de 2011

30 de junho
de 2010

Sinistros (352.353) (110.182)

Salvados 9.637 6.974

Ressarcimentos 1.587 686

Variação da provisão sinistros ocorridos mas não avisados (17.211) (2.748)

Serviços de assistência (8.111) (5.965)

Total sinistros ocorridos (366.451) (111.235)

(d) Custos de aquisição
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(e) Outras receitas e (despesas) operacionais

30 de junho de 2011 30 de junho de 2010

Outras receitas 12.935 9.485

Outras receitas DPVAT 1.446 21

Outras receitas operacionais 14.381 9.506

Despesas com cobrança (2.121) (11)
Outras despesas
operacionais (3.375) (2.893)

Redução ao valor
recuperável (545) (301)

Despesas contingências
cíveis (512) (570)

Despesas contingências
cíveis - DPVAT (69) (1.116)
Outras despesas
operacionais (6.622) (4.891)

Total 7.758 4.615

(f) Resultado com resseguro

30 de junho de 2011 30 de junho de 2010

30 de junho de 2011 30 de junho de 2010

Comissões (79.243) (29.389)

Recuperação de comissões 1.270 -

Outras despesas de comercialização (25.721) (3.459)

Variação nas despesas de comercialização diferidas 12.962 (951)

Total custos de aquisição (90.732) (33.799)
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Sinistro resseguro 202.066 2.673

IBNR resseguro 5.864 (1.712)

Prêmio de resseguro líquido de
comissão (193.441) (2.778)

Variação provissão técnica resseguro 10.777 88

Salvados e ressarcimentos (515) (7)

Total resultado com resseguro 24.751 (1.736)

(g) Despesa administrativa

30 de junho de 2011 30 de junho de 2010

Pessoal (48.585) (13.807)

Serviços de terceiros (20.321) (10.796)

Localização e funcionamento (14.973) (6.558)

Publicidade e propaganda institucional (3.035) (2.058)

Publicações (80) (71)

Donativos e contribuições (371) (346)

Despesas administrativas diversas (1.120) (6.005)

Despesas administrativas do convênio DPVAT (1.940) (994)

Total despesas administrativas (90.425) (40.635)

(h) Despesas com tributos

30 de junho
de 2011

30 de junho
de 2010

Impostos Federais, Municipais e Estaduais (596) (323)

COFINS e PIS (3.832) (1.126)

Contr. s/ Oper Prev. Contrib. Sind. (54) (49)
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Taxa de fiscalização (1.156) (237)

Outros impostos (1.009) (121)

(6.647) (1.856)

(i) Receitas e (despesas) financeiras

30 de junho
de 2011

30 de junho
de 2010

Receitas financeiras com operações de seguros e resseguros 4.007 3.547

Rendimento das aplicações de renda fixa 18.244 11.474

Receita com atualização de depósitos judiciais 2.649 1.387

Outras receitas financeiras 6.763 1.388

Encargos sobre saldos a pagar de operações de seguros (6.523) (4.784)

Despesas financeiras de renda fixa - -

Outros (3.578) (1.989)

21.562 11.023

(j) Resultado patrimonial

30 de junho
de 2011

30 de junho
de 2010

Receitas com imóveis de renda 237 183

Despesa com imóveis destinados à renda ou venda - (13)

Ajuste de equivalência patrimonial 1.168 -

Total resultado patrimonial 1.405 170

(k) Ganhos ou perdas com ativos não correntes

30 de junho
de 2011

30 de junho
de 2010

Lucro na alienação de imóveis 360 408

Recuperação de encargos e despesas MBSV 347 232

Total ganhos ou perdas com ativos não correntes 707 640
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19 Partes relacionadas

A Companhia Zurich Financial Services mantém estrutura operacional comum para suas empresas na
América Latina. Os custos incorridos com essa estrutura são absorvidos proporcionalmente à receita
auferida em cada empresa desta região. Está demonstrado abaixo os valores pagos efetuados pela
Seguradora:

30 de junho 2011 31 de dezembro 2010

Zurich Miami 287 270

Zurich Shared Service 1.730 791

Total 2.017 1.061

(a) Remuneração do pessoal-chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui diretores e membros do comitê executivo. O pessoal - chave da
administração inclui os conselheiros e diretores e membros do comitê executivo. A remuneração paga ou
a pagar em 30 de junho de 2011 foi de R$ 435 (R$ 109 em 31 de dezembro 2010).

(b) Operações com a Zurich Insurance Company

A Zurich Minas Brasil teve operações de cessão de resseguro para a Zurich Insurance Company, empresa
do Grupo Zurich Financial Services, que também está cadastrada como resseguradora admitida. Segue a
posição em 30 de junho de 2011.

Descrição 2011 2010

Ativo circulante 440.883 265.461

Resseguradora admitida comercialização 16.443 3.421

Resseguradora admitida sinistros pendentes 80.385 30.323

Resseguradora admitida sinistros pagos 344.055 231.717

Passivo circulante (184) 78.519

Resseguradora admitida prêmios (184) 78.519

2011 2010

Transações (101.365) 238.795

Prêmio cedido em resseguro - resseguradora admitida 180.795 7.609
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Sinistros resseguradora admitida (282.160) 231.186

20 Plano de aposentadoria

A Seguradora, juntamente com outras empresas do Grupo Financeiro Mercantil do Brasil, é
patrocinadora da Caixa “Vicente de Araújo” de Assistência aos Funcionários do Grupo Financeiro
Mercantil do Brasil - CAVA, entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos,
constituída em 3 de maio de 1958. Tem por finalidade a concessão de benefícios complementares ou
assemelhados aos da previdência social aos associados admitidos até 1980 (regime de benefício definido
para uma massa fechada) e a prestação de serviços de assistência médica e a execução de programas
assistenciais de natureza social e financeira a todos os associados. As patrocinadoras respondem por
contribuições em percentual não inferior a 30% (trinta por cento) do custo total do plano de benefícios e
serviços. A Companhia de Seguros Minas Brasil contribuiu no exercício com R$ 1 (R$ 1 em 30 de junho
de 2010). As reservas técnicas são calculadas e constituídas sob regime atuarial de capitalização. Em 30
junho de 2011 e 30 de junho de 2010, não havia passivo atuarial em decorrência desse plano de pensão.

21 Base de transição para o novo BR GAAP

As demonstrações financeiras individuais da Seguradora para o período findo em 30 de junho de 2011
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela SUSEP , incluindo os CPCs aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a
Circular SUSEP No. 424, de 29 de abril de 2011. A Seguradora aplicou os CPCs 37 e 43 na preparação
dessas demonstrações financeiras individuais.

A data de transição é 1o de janeiro de 2010. A Seguradora preparou seu balanço patrimonial de abertura
segundo os CPCs nessa data.

Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Seguradora aplicou as exceções obrigatórias
relevantes e certas isenções opcionais em relação à aplicação completa retrospectiva.

(a) Isenções da aplicação retrospectiva completa - escolhidas pela Seguradora

A Seguradora optou por aplicar as seguintes isenções com relação à aplicação retrospectiva:

Isenção dos contratos de seguro (CPC 11):

A Seguradora aplicou as disposições transitórias do CPC 11 - Contratos de Seguro para limitar aos
últimos cinco anos as divulgações de informações sobre o desenvolvimento de sinistros.

Isenção de combinações de negócios (CPC 15):

A Seguradora aplicou a isenção de combinação de negócios descrita no CPC 37 e, assim sendo, não
reapresentou as combinações de negócios que ocorreram antes de 1o de janeiro de 2010, data de
transição.
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As isenções opcionais remanescentes não se aplicam à Seguradora:

 valor justo como custo atribuído - a Seguradora não aplicou, por determinação da SUSEP, esta
isenção e, portanto, não mensurou itens do imobilizado pelo valor justo em 1o de janeiro de
2010;

 ajuste acumulado de conversão - a Seguradora não possui ajuste acumulado de conversão na
data de transição e, portanto, não aplicou esta isenção;

 benefício a empregados - a Seguradora não possui ganhos e perdas atuariais passados
cumulativos em 1o de janeiro de 2010 e, portanto, não aplicou esta isenção.

 o pagamento baseado em ações e a contabilização dos arrendamentos mercantis, uma vez que
as práticas contábeis brasileiras e as IFRSs já se encontram alinhadas com relação a essas
transações para 2010;

 ativos e passivos de controladas, coligadas e empreendimentos conjuntos, uma vez que estas
não são demonstrações financeiras consolidadas;

 instrumentos financeiros compostos porque a Seguradora não tem saldo em aberto relacionado
a esse tipo de instrumento financeiro na data de transição;

 passivos decorrentes da desativação incluídos no custo de ativos imobilizados, já que a
Seguradora não tem quaisquer passivos deste tipo;

 ativos financeiros ou ativos intangíveis contabilizados de acordo a IFRIC 12, já que a Seguradora
não tem contratos firmados sob o escopo desta norma.

(b) Exceções da aplicação retrospectiva seguidas pela Seguradora

Exceção das estimativas

As estimativas utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais em 1o de janeiro
de 2010 e em 31 de dezembro de 2010 são consistentes com as estimativas feitas nas mesmas datas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil anteriormente ("BR GAAP antigo").

As outras exceções obrigatórias não se aplicaram, pois não houve diferenças significativas com relação
ao BR GAAP antigo nessas áreas:

 Reversão de ativos e passivos financeiros.
 Participação de não controladores.
 Contabilidade de hedge.
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