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Petrobras tem 
maior lucro 
desde 2011
Como diria Mark 
Twain, notícias sobre 
morte foram um 
tanto exageradas

O lucro líquido da Petrobras so-
mou R$ 25,8 bilhões no ano pas-
sado. É o primeiro resultado anual 
positivo em cinco anos e também o 
maior desde 2011. “A performance 
da Petrobras, em 2018, foi indiscuti-
velmente a melhor em muitos anos”, 
afirma o presidente da estatal, Rober-
to Castello Branco, em carta enviada 
ao mercado financeiro.

A notícia cala os que afirmavam 
que a empresa estava quebrada 
e que explorar o pré-sal não seria 
vantajoso para a companhia.

A empresa destaca o Ebitda (lu-
cro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização) ajustado 
de R$ 114,9 bilhões e, pelo quar-
to ano consecutivo, fluxo de caixa 
livre positivo, de R$ 54,6 bilhões. 
O resultado confirma análise de 
especialistas no setor, que mostra-
ram que não há necessidade de a 
Petrobras vender ativos. A empresa 
registrou entrada em caixa de cerca 
de US$ 6,1 bilhões com desinves-
timentos.

A companhia informa que, ex-
cluídos os itens não recorrentes – 

como o fechamento de acordo com 
a ANP relacionado ao Parque das 
Baleias, o registro de impairment
(perda no valor contábil de ativos) 
e perdas com contingências, entre 
outros – o lucro líquido seria de R$ 
36 bilhões, e o Ebitda ajustado, de 
R$ 122 bilhões.

Contribuíram para o resultado 
fatores como maiores margens nas 
vendas de derivados no Brasil e nas 
exportações de petróleo, acompa-
nhando o aumento da cotação do 
Brent e a valorização do dólar. Hou-
ve, ainda, recuperação de participa-
ção de mercado no diesel e queda 
de despesas gerais e administrati-
vas. Também pesaram a redução de 
gastos com juros, fruto da queda do 
endividamento, e a regularização 
de créditos com a Eletrobras.

A Petrobras transferirá para os 
acionistas R$ 7,1 bilhões, valor re-
lativo ao exercício de 2018, consi-
derando as antecipações realizadas 
durante o ano. A estatal gerou R$ 
151,5 bilhões em tributos munici-
pais, estaduais e federais, além das 
participações governamentais.

O indicador dívida líquida so-
bre Ebitda ajustado caiu para 2,34, 
inferior aos 2,5 estabelecidos para 
o ano. O endividamento líquido 
diminuiu 18% em relação a 2017, 
alcançando US$ 69,4 bilhões. Com 
a gestão da dívida, também houve 
o alongamento do prazo médio para 
9,14 anos, com uma taxa média de 
6,1%.

Senado atropela Câmara e  
vai instalar CPI de Brumadinho

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), informou 
nesta quarta-feira que a Casa vai 
abrir uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) própria para in-
vestigar o rompimento da barragem 
da Vale na Mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho (MG), ocorri-
do em 25 de janeiro. Na tragédia, 
morreram 179 pessoas e 131 estão 
desaparecidas. Com a decisão, foi 
rejeitada a proposta de instalação 
de uma comissão mista, como que-

riam deputados mineiros.
A iniciativa gerou críticas de 

parlamentares da Comissão Espe-
cial da Câmara criada para acompa-
nhar o caso e discutir medida para 
melhorar a segurança de barragens. 
Deputados questionaram fortemen-
te a opção. Para eles, a motivação 
é não garantir efetividade nos tra-
balhos. “Infelizmente os interesses 
pessoais sobressaem sobre o das vi-
das das pessoas”, disse o deputado 
José Silva (SD-MG).

Agetransp vai investigar a 
SuperVia por colisão de trens

A concessionária que opera o 
sistema de trens da região metropo-
litana do Rio de Janeiro, SuperVia, 
será investigada pela colisão envol-
vendo dois trens na Zona Norte da 
capital. Em nota, a Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos Conce-
didos de Transportes Aquaviários, 
Ferroviários e Metroviários e de 
Rodovias do Rio de Janeiro (Age-
transp) informou que abriu um bo-
letim de ocorrência e enviou equi-
pes técnicas ao local.

“Equipes técnicas foram envia-
das à estação para fazer o levanta-
mento de local do acidente. Além 
das causas da colisão, também será 

objeto de análise pela agência regu-
ladora a adequação do atendimento 
prestado aos usuários pela conces-
sionária SuperVia e dos procedi-
mentos adotados para o restabeleci-
mento da normalidade na operação 
comercial dos trens. A concessio-
nária poderá ser multada”.

O governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, também afirmou na 
manhã desta quarta-feira que a Se-
cretaria Estadual de Transportes vai 
investigar o caso. 

O acidente deixou um morto e 
nove pessoas feridas. Sete vítimas 
foram encaminhadas com ferimen-
tos leves para o Hospital Munici-

pal Souza Aguiar, e outra foi para 
o Hospital Salgado Filho. O ma-
quinista Rodrigo da Silva Ribeiro 
Assumpção, de 40 anos, ficou mais 
de sete horas preso nas ferragens 
e chegou a ser retirado com vida 
pelos bombeiros. Entretanto, ele 
morreu ainda na estação, apesar de 
bombeiros tentarem reanimá-lo por 
20 minutos.

O choque dos trens ocorreu pela 
manhã, na estação de São Cristó-
vão. Um trem vinha em direção à 
estação e acabou se chocando com 
a outra composição que estava pa-
rada na plataforma. 
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Governo Bolsonaro 
começa com 
desemprego  
em elevação

A taxa de desocupação no tri-
mestre móvel encerrado em janeiro 
de 2019 alcançou 12%, alta de 0,3 
ponto percentual em relação ao tri-
mestre de agosto a outubro de 2018. 
A população desocupada (12,7 mi-
lhões) cresceu 2,6% (mais 318 
mil pessoas) frente ao trimestre de 
agosto a outubro de 2018. São con-
sideradas desocupadas as pessoas 
que estão procurando emprego e se 
encontram disponíveis para iniciar 
um trabalho.

A população ocupada ficou em 
92,5 milhões, menos 354 mil pesso-
as em relação ao trimestre de agos-
to a outubro de 2018 (uma queda 
de 0,4%). O rendimento médio real 
habitual – a média do que as pesso-
as ocupadas recebem em todos os 
trabalhos que realizam – (R$ 2.270) 
cresceu 1,4% frente ao trimestre an-
terior e ficou estável em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior. A 
massa de rendimento real habitual – 
a soma do que as pessoas ocupadas 
recebem em todos os trabalhos que 
realizam – (R$ 205 bilhões) ficou 
estável em ambas as comparações.

O coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE, Cimar Aze-
redo, aponta que a massa de rendi-
mento não acompanhou o cresci-
mento do rendimento médio pela 
queda no número de brasileiros 
ocupados.

Juros iniciam  
o ano em alta

A inadimplência não se alte-
rou, a taxa básica de juros conti-
nuou no mesmo patamar, mas as 
famílias começaram o ano com 
juros mais altos. A taxa média 
subiu 2,5 pontos percentuais, 
para 51,4% ao ano, de dezembro 
para janeiro.

A taxa média das empresas 
subiu 1,4 ponto percentual, atin-
gindo 20,2% ao ano. A inadim-
plência do crédito das pessoas 
jurídicas teve pequeno aumen-
to, de 0,2 ponto percentual para 
2,9%. Esses dados são do crédi-
to livre, em que os bancos têm 
autonomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado.

Se as taxas são elevadas frente 
a uma inflação de 3,75% ao ano 
e juros básicos (Selic) de 6,50%, 
ficam escandalosas quando se 
olha o rotativo do cartão de 
crédito e o cheque especial. Os 
dados do Banco Central (BC) 
revelam que a taxa de juros do 
especial subiu 3 pontos percen-
tuais, para escandalosos 315,6% 
ao ano.

Os juros médios do rotativo 
do cartão de crédito subiram 1,5 
ponto percentual em relação a 
dezembro, chegando a 286,9% 
ao ano, no mês passado. Mesmo 

o consumidor adimplente, que 
paga ao menos o valor mínimo 
da fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 263,1%, embora 
isso represente redução de 4,9 
pontos percentuais em relação a 
dezembro.

As taxas do cheque especial 
e do rotativo do cartão são as 
mais caras entre as modalidades 
oferecidas pelos bancos. A do 
crédito pessoal, por exemplo, 
ficou em 116,5% ao ano em ja-
neiro, com redução de 3 pontos 
percentuais na comparação com 
o mês anterior. A taxa do crédito 
consignado (com desconto em 
folha de pagamento) permane-
ceu em 24,2% ao ano.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com regras 
definidas pelo governo, desti-
nados, basicamente, aos setores 
habitacional, rural e de infraes-
trutura) os juros para as pessoas 
físicas subiu 0,2 ponto percentu-
al para 8% ao ano. A taxa cobra-
da das empresas subiu 1,4 ponto 
percentual para 9,9% ao ano. A 
inadimplência das pessoas físi-
cas subiu 0,2 ponto percentual 
para 1,7% enquanto das empre-
sas caiu 0,1 ponto percentual 
para 1,9%.

Tânia Rego/ABr
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Ministro Ricardo 
Veléz Rodríguez 
está mobilizado 
por uma luta 
imaginária

Yes, nós temos banana! Cadê o Sancho 
Pança?

A essa altura todos já sabem que a obrigato-
riedade de execução do Hino Nacional nas esco-
las – fonte das polêmicas desta semana – decorre 
de uma lei (Lei 12.031/2009) do Governo Lula. 
O ministro era Fernando Haddad, que a assinou. 
Quem se lembra dele?

Sou a favor da Lei, por sinal. Mas sem slogans, 
é claro. Quanto ao ministro atual, Ricardo Veléz 
Rodríguez, é a pessoa errada no lugar errado. A 
educação merecia um bom gestor (ótimos nomes 
chegaram a ser cogitados), pois é uma área funda-
mental – a mais fundamental de todas, sem dúvida.

Porém, Veléz Rodríguez é um Dom Quixote. 
Está mobilizado por uma luta imaginária. O moi-
nho que enfrenta é o comunismo e as ideologias 
de esquerda em geral. Uma ficção: a realidade 
eloquente já deu conta do comunismo, cuja sobre-
vivência tende a estar a cada dia mais restrita às 
análises e referências acadêmicas. A ineficácia do 
modelo de produção da economia planificada (es-
tatizante) e o aniquilamento do ímpeto individual, 
em nome da igualdade, inviabilizaram a doutrina 
na prática.

Não foi apenas uma derrota no campo eco-
nômico, para a economia de mercado, mais vi-
gorosa e capaz de gerar bem-estar, mas também 
uma derrota sob as perspectivas da filosofia e 
da psicologia. O comunismo não é mais algo a 
se concretizar. Só lunáticos e ditadores oportu-
nistas ainda apostam nele e em suas variantes, 
dissimuladas ou não. Está aí o bolivarianismo, 
com o seu “legado” de miséria, como mais uma 
prova.

Por isso mesmo só lunáticos ainda estabelecem 
o enfrentamento do comunismo e de suas variantes 
como meta prioritá-
ria ou razão de vida. 
E esse parece ser o 
caso do ministro da 
Educação. Ele se 
mantém refém do 
fantasma – e dele 
se alimenta. Não 
faz o que deveria 
fazer no importan-
te cargo que ocupa 
porque continua as-
sombrado. Sancho 
Pança deveria trazê-lo de volta à realidade.

O pragmatismo e a objetividade do general 
Mourão, o vice que se tornou o verdadeiro por-
ta-voz deste governo – retificando estabanadas 
declarações de parte da equipe ministerial – tal-
vez pudessem ajudar. O “fogo amigo” tem sido 
mais eficaz do que a oposição, ainda em pro-
cesso de “reaglutinação”. Enquanto Veléz Ro-
dríguez estiver no cargo, Mourão deve ser seu 
Sancho Pança.

Mas isso não basta, porque todo esse desperdí-
cio de energia na educação é dramático. Perdemos 
terreno nos últimos 15 anos, como demonstram os 
resultados do país nas avaliações internacionais. 
Os governos do PT, autoproclamados do “social”, 
não reverterem um quadro que já era ruim. Em 
alguns aspectos, ainda pioraram os resultados do 
ensino.

Houve farta distribuição de quotas e aumento 
do número de bolsa, via financiamentos a estabe-
lecimentos particulares (a “bolsa empresário” do 
setor educacional), mas a tão desejada qualifica-
ção do sistema educacional brasileiro não ocorreu. 
Temos mais gente em universidades aprendendo 
ainda menos e pior. Mais de um mesmo, que não 
era bom.

Difícil acreditar que o atual ministro, às voltas 
com o seu “moinho”, seja capaz de reverter esta 
catástrofe, infelizmente. Portanto, a torcida para 
que ele seja substituído, no momento mais oportu-
no, acaba sendo inevitável.

Em pouco tempo de governo, já criou mais po-
lêmica do que expectativas positivas. Foi ele quem 
disse que o brasileiro é mal educado e comete fur-
tos quando está no exterior. Uma generalização 
que tem seu fundo de verdade, mas que não deve 
ser repetida por um ministro. Muito menos por um 
ministro nascido na Colômbia – ou em qualquer 
outra parte do mundo.

q  Nilson Mello
Jornalista.

O novo perfil do profissional de comércio exterior

O raiar de 2019 trouxe uma 
nova tentativa de golpe de Esta-
do na Venezuela, o fantoche da 
vez é o deputado Juan Guaidó, 
que se autoproclamou presiden-
te da República Bolivariana da 
Venezuela. Tal atitude foi or-
questrada pelo Grupo de Lima 
a mando da Casa Branca; dos 
14 países do Grupo, 11 subme-
teram suas diplomacias a essa 
aventura golpista para a felici-
dade de Washington.

Isso não é novidade em nos-
so continente: nas décadas de 
50, 60 e 70, a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) ca-
lou-se e até mesmo consensu-
alizou com os diversos golpes 
promovidos pelos estaduniden-
ses contra os interesses dos po-
vos latino-americanos. Ou seja, 
não é novo assistirmos latino-
americanos sendo cúmplices 
das barbaridades estaduniden-
ses contra o seu próprio povo.

O que temos de novo nesse 
processo é a submissão total 
do Itamaraty aos ditames de 
Washington. Nas décadas de 
50 e 60 em plena Guerra Fria, 
o Brasil foi instado a participar 
da luta na Coreia e se posicio-
nar contra Cuba. Tanto Getúlio 
Vargas, quanto João Goulart 
(Jango) disseram não, mostran-
do independência e lucidez.

Jair Bolsonaro não só se 
submeteu aos Estados Unidos, 
como procura ser um dos artí-
fices do golpe de estado contra 
o presidente Nicolás Maduro, 
coisa única em nossa história, 
já que a diplomacia brasileira 
tem um retrospecto de não in-
tervenção em assuntos externos 
e máxima discrição em temas 
que dizem respeito ao conti-
nente americano. Ao se pos-
tar contra um país-irmão em 
favorecimento dos interesses 
imperialistas estadunidenses, 
o chanceler brasileiro Ernesto 
Araújo inaugura um paradigma 
de submissão, servilismo e gol-
pismo no Itamaraty.

Ao tomarem posse, o presi-
dente Bolsonaro e o ministro 
Araújo afirmaram que o Brasil 
iria rumar sem “viés ideológi-
co”, como se isso fosse possí-
vel. Entretanto, o que leva então 
o governo a apoiar a aventura 
golpista de Guaidó contra o 
presidente Maduro? O amor à 
democracia? Claro que não!

O presidente Bolsonaro que 
já se posicionou diversas vezes 
a favor da ditadura brasileira, 
da tortura e dos grupos de ex-
termínio não tem o menor apre-
ço por esse conceito. Então, o 
que ganharia o Brasil com a 
destituição de Nicolás Maduro? 
Uma pergunta que não pode ser 
respondida pelo Itamaraty sem 
invocar o tal “viés ideológico”, 
coisa que o novo governo jurou 
combater.

Com o fracasso da política 
intervencionista estadunidense 
na Síria, Líbia, Afeganistão e 
no Irã, Mister Donald Trump 
redirecionou a sanha por petró-
leo dos Falcões do Pentágono 
para a Venezuela. País que, nas 
últimas duas décadas, vem ten-
tando desenvolver uma política 
progressista, combinada com 
uma economia independente, 
coisa que a Casa Branca com-
bate há quase um século em 
nosso continente. A indepen-
dência política e econômica de 
qualquer país latino-americano 
é encarada pelo U.S. Depart-
ment of State como a perda de 
uma das estrelas de sua bandei-
ra, por isso deve ser evitado de 
qualquer maneira. 

A Revolução Bolivariana em 
marcha na Venezuela intima um 
processo perigoso para o impe-
rialismo, já que propõe uma 
unidade política em prol da su-
peração do subdesenvolvimen-
to; isso leva inevitavelmente a 
uma revisão radical da relação 
econômica, política e cultural 
que os países latino-americanos 
mantém com Washington e com 
Bruxelas.

A reversão da dependência 
que os países centrais subme-
tem aos países latino-ameri-
canos levaria os mesmos a um 
salto qualitativo e a quebra do 
“status quo” dos Estados impe-
rialistas, comprometendo toda a 
ordem mundial. Por isso, as ex-
periências de desenvolvimento 
autônomo e nacionalismo revo-
lucionário têm sido sabotadas 
em nosso continente há quase 
200 anos.

O governo brasileiro que 
se apresentou em Davos de 
maneira tacanha, além de não 
empolgar o capital estrangei-
ro, demostrou tamanha fragi-
lidade que constrangeu a im-
prensa do mundo todo. Foram 
muitos artigos e reportagens 
afirmando o despreparo e a 
falta de altivez dos represen-
tantes brasileiros, com des-
taque para o presidente Bol-
sonaro que fez um discurso 
fraco e nada propositivo.

A vergonha que a diplomacia 
brasileira foi exposta depois de 
Davos só não é pior do que a 
aventura que se somou com o 
Grupo de Lima. O Brasil teima 
em apoiar um golpista do ter-
ceiro escalão da direita vene-
zuelana, que tenta governar um 
país pela internet e sob a prote-
ção da embaixada colombiana 
em Caracas. Lamentavelmente, 
o Governo Bolsonaro não está 
preocupado com o nível de ex-
posição e constrangimento que 
está expondo a diplomacia bra-
sileira.

As vergonhas que estão 
comprometendo o Itamaraty 
nesse primeiro mês de gover-
no não se limitam ao processo 
venezuelano e nem à medíocre 
participação em Davos, elas 
se estendem na fala dos minis-
tros: o chanceler Araújo afir-
mar ser o aquecimento global 
uma teoria de marxistas, já a 
ministra da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, atribui a cien-

tistas holandeses a prática de 
manipulação de órgãos sexu-
ais de recém-nascidos naquele 
país, para que sejam adultos 
voltados para o sexo.

E a situação segue agravan-
do-se com a total submissão a 
Israel, pois os militares brasilei-
ros foram preteridos para reali-
zarem o resgate das vítimas de 
Brumadinho, para que militares 
israelense pudessem colher os 
louros da fama.

A agenda entreguista do Go-
verno Bolsonaro transformou o 
Itamaraty em uma Torre de Ba-
bel, onde vendilhões, traidores, 
fanáticos religiosos, conspira-
dores, alarmistas, derrotistas, 
adesistas e toda a espécie de 
desequilibrados de cunho con-
servador misturam-se em uma 
espécie de disputa para saber 
quem mais se curva aos gringos 
por menos. O Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil 
está entregue a uma pessoa que 
não acredita no cargo que ocu-
pa e ainda é comandado por um 
presidente que nunca acreditou 
no Brasil e muito menos nos 
brasileiros.

Até mesmo a ditadura de 
1964, que golpeou o presiden-
te João Goulart para evitar que 
o Brasil assumisse um rumo 
histórico autônomo, mostrou 
mais firmeza e profissionalis-
mo quando esteve no coman-
do do Itamaraty, mesmo tendo 
a Casa Branca como sua tuto-
ra. Hoje chegamos a um grau 
tal de servilismo, que a única 
coisa que ouviremos do Ita-
maraty comandado por Araú-
jo e Bolsonaro nos próximos 
quatro anos é: “Yes, nós temos 
bananas!”

q  João Claudio 
Platenik Pitillo

Professor de História na Uerj, 
membro do Núcleo de Estudos das 

Américas (Nucleas-Uerj).
Publicado na Revista Intertelas 

(https://revistaintertelas.com)

Ao longo dos 211 anos de 
história do comércio exte-
rior brasileiro, os profissio-
nais que militam nessa área 
sempre demonstraram perfil 
exclusivamente operacional, 
tendo como responsabilida-
de a emissão de documentos, 
controles de prazos, acompa-
nhamento de regimes adua-
neiros especiais, além de rela-
cionamento com despachantes 
aduaneiros, agentes de cargas 
e demais intervenientes da ca-
deia logística.

Essa característica essencial-
mente operacional resultou em 
uma nítida desvalorização dos 
profissionais que atuam na im-
portação e exportação, inclusi-
ve em questão de remuneração 
e projeção de carreira.

No entanto, há dois anos, no-
tícias em mídias nacionais res-
saltavam a valorização dos pro-
fissionais de comércio exterior 
e logística com o advento da 
crise que naquela época assom-
brava o país, com destaque à se-
guinte menção: “Nos cargos de 
gestão, há até a expectativa de 

aumento nas médias salariais, 
em índices que variam de 3% 
a 6,9%, percentuais generosos 
em tempos de recessão”.

Esse fenômeno é facilmente 
ilustrado quando nos depara-
mos com o alto custo tributário 
e logístico que o Brasil apre-
senta, bem como com a ampla 
burocracia na entrada e remessa 
de bens no Brasil, que nos faz 
perder competitividade quan-
do comparados a exportadores 
e importadores localizados em 
países com estrutura adequada 
para a prática de comércio ex-
terior.

Essa situação perpetra a 
necessidade de as empresas 
instaladas no país buscarem 
alternativas que mitigam o im-
pacto dos alarmantes cenários 
tributários e logístico brasileiro 
no âmbito da competitivida-
de internacional, por meio de 
implementação de alternativas 
que reduzam custos e garantam 
a conformidade das operações 
aduaneiras.

Em outras palavras, em tem-
pos de crise, é inadmissível 

para uma empresa que atua no 
comércio exterior não usufruir 
de incentivos fiscais e logísti-
cos ou, ainda, não ter a garantia 
de que os riscos de autuações 
aduaneiras estão devidamente 
controlados.

É comum nos depararmos 
com uma nova estrutura sen-
do estabelecida em grandes 
corporações. Além de um de-
partamento operacional, nor-
malmente com reporte à área 
logística, há o surgimento da 
área de Conformidade Adua-
neira, representada por profis-
sionais responsáveis pela im-
plementação de soluções que 
resultem em redução de custos 
– como a certificação no pro-
grama Operador Econômico 
Autorizado (OEA) e habilita-
ção no Recof-Sped, recente-
mente instituídos pela Receita 
Federal do Brasil – além da 
criação e implantação de pro-
cessos formais para a correta 
classificação fiscal de merca-
dorias, determinação da base 
de cálculo de tributos, adoção 
de obrigações acessórias, den-

tre outras atividades que per-
mitam o monitoramento cons-
tante de riscos relacionados à 
área aduaneira.

Este é o novo papel do profis-
sional de comércio exterior: ga-
rantir a conformidade das ope-
rações aduaneiras e permitir aos 
importadores e exportadores o 
máximo usufruto dos diversos 
mecanismos que reduzem a car-
ga tributária e o custo logístico, 
por meio de um eficiente acom-
panhamento da nossa dinâmica 
legislação e pleno domínio dos 
temas pertinentes à área.

Por fim, ressalta-se que um 
profissional com essas compe-
tências, além de vivenciar um 
momento de plena valorização, 
passa a fazer parte de uma área 
que cada vez recebe mais desta-
que dentro de uma corporação, 
sendo, em muitos casos, con-
siderada como um pilar estra-
tégico para a competitividade 
internacional.

q  Daniel Maia
Sócio-líder da consultoria em 

comércio exterior da RSM Brasil.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no 
Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00, e Código Sindi-
cal: 912.000.000.27068-5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente do SINDEERH, em cumprimento 
ao disposto nos artigos 611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto 
Social, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente Edital CON-
VOCAR todos os Empregados, funcionários do GRUPO FIRST RH, grupo 
econômico composto pelas empresas ETT FIRST RH ASSESSORIA EM-
PRESARIAL LTDA, CNPJ nº 01.721.271/0001-07, e SHIFT GESTÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 08.709.969/0001-48, sediadas no Município do 
Rio de Janeiro, sejam matrizes, filiais, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia, 07/03/2019 na sede do 
sindicato, Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. 
Patriarca – Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação 
e em segunda e última convocação às 14h30, com qualquer número de 
presentes, para deliberara e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, 2) Aprovação da 
Contribuição mensal de R$ 7,50, do salário nominal a título de contribuição 
social, e R$ 3.50 do trabalhador temporário para manutenção do funciona-
mento do sindicato e melhorar o atendimento à categoria; 3) Assuntos Ge-
rais. Celebrada com GRUPO FIRST RH, grupo econômico composto pelas 
empresas, ETT FIRST RH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e SHIFT 
GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA; RIO DE JANEIRO – RJ, 27/02/2019. 

JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA – PRESIDENTE DO SINDEERH.

BANCO BRADESCO BERJ S.A.
CNPJ no 33.147.315/0001-15 - NIRE 33.300.025.260

 Ata da Reunião da Diretoria do Banco Bradesco BERJ S.A. realizada 
em 1o.2.2019: No primeiro dia do mês de fevereiro de 2019, às 16h, na sede 
social, Praça Pio X, 118, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20091-
040, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência 
do senhor Cassiano Ricardo Scarpelli. Durante a reunião, os Diretores 
deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores 
Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, Diretores Gerentes, 
em cartas de 28.1.2019 e pelo senhor Johan Albino Ribeiro, Diretor, em 
carta desta data (1o.2.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais 
ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada 
mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta ata que os 
Diretores presentes assinam. aa) Cassiano Ricardo Scarpelli, Marcelo de 
Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Eurico Ramos Fabri e Guilherme 
Muller Leal. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata 
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas 
nele apostas. Banco Bradesco BERJ S.A. aa) Dagilson Riberio Carnevali e 
Ismael Ferraz – Procuradores. Certidão – Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Empresa: Banco Bradesco BERJ S.A. – NIRE: 33300025260. 
Certifico o arquivamento em 22.02.2019 sob número 00003528680.

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00 - NIRE 33.300.316.906

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28.1.2019. Aos 28 dias do mês 
de janeiro de 2019, às 15h, na sede social, Praça Quinze de Novembro, 
20, 11o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, reuniram-se os 
membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Eurico 
Ramos Fabri. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os 
pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini 
e Maurício Machado de Minas, Diretores Gerentes, em cartas desta 
data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão 
arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada 
mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os 
Diretores presentes assinam. aa) Eurico Ramos Fabri, Marcelo de Araújo 
Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Moacir 
Nachbar Junior e Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior. Declaramos para 
os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio 
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. 
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e 
Ismael Ferraz. Certidão – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. NIRE: 33300316906. 
Certifico o arquivamento em 25.2.2019 sob número 00003531595.

Itália reverte  
reformas previdenciárias

Análises superficiais colocam em um mesmo cesto 
governos “de direita”, como a Itália de Giuseppe Conte, 
a Hungria de Viktor Orbán e o Brasil de Bolsonaro. Se 
guardam alguma semelhança em conservadoras pautas 
de costume e em uma forma de atuação que busca satani-
zar um inimigo, têm atuação distinta em temas econômi-
cos, especialmente na maior ou menor influência do 
sistema financeiro nas decisões de governo.

O Governo da Itália tomou posse em junho de 2018 
com os objetivos – óbvios – de alavancar o crescimento, 
promover a inclusão social e assegurar a estabilidade fi-
nanceira. A prática mostra uma gestão que está reverten-
do parcialmente as reformas previdenciárias anteriores, 
flexibilizando as regras de aposentadoria antecipada e 
introduzindo um novo programa de renda cidadã.

É exatamente o oposto do que propõe o governo 
brasileiro, que pretende restringir o direito a aposenta-
doria, achatar os proventos e transformar em esmola o 
programa de auxílio a quem não tem renda alguma.

Não significa que o poder na Itália seja exercido por 
progressistas, mas há uma clara resistência ao viés an-
tipovo que marca as políticas de interesse do sistema 
financeiro. Políticas que, afinal, fizeram naufragar os 
partidos políticos tradicionais, que eram eleitos com um 
discurso de mudança, mas obedeciam com presteza aos 
ditames da banca.

Taxados de populistas, alguns governantes resistem a 
este papel, ainda que de forma errática, sem uma visão 
global do que estão combatendo ou apoiando.

‘Dolce far niente, ma non troppo’
Haveria um ponto ótimo de ociosidade? Norte-ameri-

canos, que pesquisam de tudo, tentaram responder a esta 
pergunta no estudo “The Effects of Being Time Poor and 
Time Rich on Life Satisfaction”. A partir da análise de 
mais de 35 mil pessoas nos EUA, os autores concluíram 
que “para pessoas empregadas, o nível de satisfação com 
a vida atinge um pico quando elas têm em torno de duas 
horas e meia de tempo livre por dia; para pessoas que 
não trabalham, a quantidade ótima é de quatro horas e 
quarenta e cinco minutos”.

Pouco tempo está associado a menores níveis de sat-
isfação. Porém, ter mais tempo não se traduz em maior 
satisfação com a vida; haveria até insatisfação com 
isso. Naturalmente, tais números podem variar de cul-
tura para cultura, ressalta o consultor brasileiro Fran-
cisco Galiza.

Efeito Temer
A Universidade de São Paulo (USP) está classificada 

entre as 50 melhores universidades do mundo em nove 
disciplinas. Mas o sistema de ensino superior brasileiro, 
no geral, viu seu número de 50 melhores, 100 melhores e 
200 melhores classificações cair esse ano.

Essa tendência é consistente em toda a América La-
tina, porém, a taxa de declínio enfrentada pelas univer-
sidades brasileiras está acima da média regional, mostra 
a edição de 2019 do QS World University Rankings por 
Disciplina.

Esperem pelo ministro Veléz Rogríguez.

Hino do Lula
Bolsominions, que exultaram com a determinação de 

executar o Hino Nacional nas escolas, coraram ao saber 
que a obrigatoriedade – uma vez por semana – decorre da 
Lei 12.031, assinada pelo ministro da Educação… Fer-
nando Haddad, em 2009.

Rápidas
O Ibef Rio de Janeiro realizará o 39º Encontro de RH, 

em 28 de março, a partir de 8h30. “O modelo tradicio-
nal de Recursos Humanos está com os dias contados?” 
“Como o RH pode gerar valor?” são algumas perguntas 
a serem debatidas. O evento será na sede da entidade (Av 
Rio Branco, 156, 4º Andar – Ala C) *** O atual contexto 
político brasileiro para a mulher é o tema do seminário 
que a Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) realizará em 12 de março, das 17h às 
20h. Inscrições no site www.iabnacional.org.br/eventos 
*** O perfil de franqueador e franqueado será debatido 
por especialistas do GEF - Grupo de Excelência em Fran-
quias, do Conselho Regional de Administração de São 
Paulo (CRA/SP) em 11 de março, a partir das 19h. In-
scrições: http://novaextranet.crasp.gov.br/form_REXT_
inscricao/form_REXT_inscricao.php?idAtualiza=2915 
*** A Justiça do Trabalho de São Paulo decidiu que con-
tribuição sindical para o Sindpd, sindicato do pessoal da 
informática, deve ser paga por toda a categoria *** Nova 
líder do governo, a deputada Joice Hasselmann levou 
uma surra nas redes ao defender a transferência de R$ 1 
trilhão dos aposentados para os banqueiros.

R$ 30,2 bi: segundo melhor superávit primário
Previdência Social 
reduz em quase 
R$ 1 bi  resultado 
negativo em 
janeiro

O Governo Central, com-
posto pelo Tesouro Nacio-
nal, pela Previdência Social 
e pelo Banco Central, iniciou 
o ano com superávit primá-
rio de R$ 30,238 bilhões aci-
ma das expectativas do mer-
cado que esperava R$ 28,4 
bilhões. Segundo números 
divulgados nesta quarta-fei-
ra pelo Tesouro, a economia 
de recursos ocorreu mesmo 
sem o reforço do Refis (pro-
grama de renegociação de 
dívidas com a União).

Esse foi o segundo me-
lhor resultado para o mês, 
só perdendo para janeiro 
do ano passado (R$ 30,842 
bilhões). De acordo com o 
Prisma Fiscal, pesquisa do 
Ministério da Fazenda com 
instituições financeiras. Mas 
apesar do superávit primário 
em janeiro, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
estipula meta de déficit pri-
mário de R$ 139 bilhões 
para o Governo Central em 
2019. O Tesouro informou 
que espera, para fevereiro, 
déficit primário decorrente 
da repartição com os estados 
e os municípios das receitas 
arrecadadas em janeiro.

O superávit primário é a 
economia de recursos para 
pagar os juros da dívida públi-
ca. Tradicionalmente, o mês 
de janeiro registra superávit 
por causa do pagamento de 
Imposto de Renda e de Con-

tribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das empresas, que 
subiu 7,71% acima da infla-
ção em janeiro na compara-
ção com o mesmo mês do ano 
passado, influenciado pelo 
maior lucro das empresas.

Segundo o Tesouro, outro 
fator que favoreceu o resulta-
do em janeiro foi a melhoria 
da arrecadação de royalties 
da exploração de recursos 
naturais (principalmente pe-
tróleo), cujas receitas aumen-
taram de R$ 7,9 bilhões em 
janeiro do ano passado para 
R$ 10,2 bilhões em janeiro 
deste ano, alta de 28,1% aci-
ma da inflação oficial pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

A Previdência Social, que 
tradicionalmente registra 
déficits recordes, teve re-
sultado negativo de R$ 13,8 
bilhões em janeiro. O valor 
indica leve melhora em re-

lação ao déficit de R$ 14,7 
bilhões registrado no mesmo 
mês de 2018. Em relação às 
despesas, os gastos de cus-
teio (manutenção da má-
quina pública) caíram 7,7% 
descontada a inflação. As 
despesas com a Previdência 
Social subiram 2,5% acima 
da inflação, e os gastos com 
o funcionalismo federal re-
cuaram 1,9%, também des-
contando o IPCA.

Os investimentos federais 
(obras públicas e compra 
de equipamentos) somaram 
R$ 1,310 bilhão em janeiro, 
queda de 15,2% em relação 
ao mesmo mês do ano pas-
sado em valores corrigidos 
pela inflação. Segundo o Te-
souro Nacional, essa retra-
ção é esperada em início de 
governo, quando os novos 
ministros ainda estão toman-
do conhecimento da máqui-
na pública.

Previdência: sindicatos defendem isonomia com militares
Bolsonaro se 
aposentou com 
33 anos e ganha 
mais de R$ 10 mil

A Central dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB) defenderá 
junto aos parlamentares que 
novas regras da aposentado-
ria dos militares sejam vo-
tadas primeiro, e posterior-
mente estendidas aos demais 
trabalhadores. Essa é a solu-
ção apontada pela CSB para 
tornar mais justa a reforma 
da Previdência, acabar com 
regalias e facilitar a aprova-
ção da mesma no Congresso 
Nacional.

“A proposta de reforma 
parte de um governo forma-
do por militares. É natural 
que, se eles querem impor 
uma regra mais dura para to-
dos, eles devem dar o exem-
plo. O próprio presidente 
Bolsonaro deveria pedir a 
revisão da sua aposentado-
ria como capitão, pois ele 
se aposentou com 33 anos, 
recebe mais de R$ 10 mil e 
propõe que uma trabalhado-
ra doméstica trabalhe até 62 
anos para receber um salário 
mínimo”, afirma o presiden-
te da Central, Antonio Neto.

De acordo com o dirigen-
te sindical, o presidente age 
com extrema hipocrisia ao 
defender regras inalcançá-
veis para muitos trabalha-
dores, deixando a discussão 
sobre aposentadorias dos 
militares, políticos e do Ju-

diciário para um segundo 
momento.

Segundo a CSB, o deba-
te em torno da reforma da 
Previdência guarda muita 
semelhança com a reforma 
trabalhista. “Na reforma tra-
balhista enganaram os bra-
sileiros. Usaram números e 
promessas falsas. Mesmo o 
Senado reconhecendo que 
havia problemas sérios e 
inconstitucionalidades, os 
problemas não foram resol-
vidos. Prometeram mudar 
a lei para proteger mulher 
grávida de trabalhar em lu-
gares insalubres, e não fize-
ram nada. Isso certamente 
irá acontecer na reforma da 
Previdência”, destacou.

Repetro: R$ 1 trilhão

Na opinião dos sindica-

tos, o governo reclama de 
falta de dinheiro, mas não 
quer combater fraudes e co-
brar grandes empresas que 
devem para a Previdência. 
“Somente no ano passa-
do, Michel Temer sancio-
nou a Lei do Repetro (Lei 
13.586/2017), que segundo 
estudos técnicos do Con-
gresso representam isenção 
de R$ 1 trilhão em 20 anos. 
A sonegação estimada das 
contribuições previdenciá-
rias soma 30% da receita lí-
quida, ou R$ 113,2 bilhões; 
grandes empresas devem 
mais de R$ 452,8 bilhões 
para a Previdência e, se-
gundo o TCU, em 2017, a 
renúncia fiscal atingiu R$ 
354 bilhões. Por que punir 
o trabalhador?”, questiona 
Neto.

IGP-M dispara para 
0,88% em fevereiro

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M) disparou 
em fevereiro. A variação foi 
de 0,88%, frente a uma esta-
bilidade de 0,01% em janeiro. 
Com este resultado, o IGP-M 
acumulada alta de 0,89% no 
ano e de 7,60% nos últimos 12 
meses. Em fevereiro de 2018, 
o índice havia subido apenas 
0,07% e acumulava queda de 
0,42% em 12 meses.

Já o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), um 
dos três indicadores que com-
põem o IGP-M subiu 1,22% 
em fevereiro, após queda de 
0,26% em janeiro. A prin-
cipal contribuição partiu do 

subgrupo alimentos in natura, 
que subiu nada menos do que 
17,41%.

Funcionários da 
Vale são soltos

O ministro Nefi Cordei-
ro, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), concedeu um 
habeas corpus para soltura 
de oito funcionários da Vale 
presos no último dia 15, por 
ordem da Justiça de Minas 
Gerais, a pedido do Minis-
tério Público estadual. Os 
presos são quatro gerentes 
e quatro técnicos diretamen-
te envolvidos na segurança 
e estabilidade da barragem 
da Mina do Córrego do Fei-

jão, em Brumadinho, que se 
rompeu em 25 de janeiro.

Governo revoga 
decreto sobre sigilo

O governo federal revogou 
o decreto que ampliava o nú-
mero de servidores autoriza-
dos a impor sigilo a documen-
tos públicos. A revogação, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, foi publicada nesta 
quarta-feira no Diário Oficial 
da União. O decreto 9.690/19 
alterava as regras de aplicação 
da Lei de Acesso à Informação 
(LAI) e permitia que ocupan-
tes de cargos comissionados e 
diretores de órgãos vinculados 
classificassem informações 

públicas nos graus de sigilo 
ultrassecreto ou secreto.

Mineradoras não 
terão facilidades

A secretária de Apoio ao 
Licenciamento Ambiental e 
Desapropriações da Presi-
dência da República, Rose 
Hofmann, descartou a possi-
bilidade de simplificação de 
processos ligados a grandes 
empreendimentos, durante 
reunião da comissão externa 
da Câmara dos Deputados 
sobre Brumadinho (MG). Se-
gundo a secretária, a conces-
são de licenciamentos para 
mineradoras deve considerar 
uma série de aspectos.
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Carnaval com reflexão
É possível que o nosso Carnaval, com tanta agitação 

pelas cidades de todo o Brasil possa trazer um pouco de 
espaço para refletir sobre as possibilidades da economia 
brasileira e as alternativas de investimento. O mercado 
de leilões é uma possibilidade para quem quer fazer valer 
cada centavo que possui, procurando comprar com uma 
visão ampla de uso do bem escolhido.

Seja um imóvel, um veículo de passeio ou utilitário, seja 
uma máquina para investir em seu empreendimento, uma 
joia de valor independente do uso, um equipamento, um 
livro raro, um móvel antigo de boa qualidade, um objeto 
curioso que decora com estilo seu ambiente, um presente 
de qualidade rara que já não se fabrica.

Quem sabe completar ou iniciar uma coleção que envol-
verá toda a família? Então, cada detalhe pode se transfor-
mar em fonte de cultura, de conhecimento da história bra-
sileira ou internacional. É mais uma forma de passar estes 
momentos de folia, com intervalos para repor as energias. 
Tenham uma boa diversão e descanso de qualidade!

Imóveis da Caixa
A Caixa colocou para vender em hasta pública, de for-

ma presencial e pela internet, diversos imóveis, sendo 89 
unidades no Rio de Janeiro e uma no Espírito Santo – a ser 
realizada nesta quinta-feira (28) às 11h, na Avenida Rio 
Branco, 174, auditório do subsolo, Centro (RJ) – sob os 
cuidados da leiloeira Maria Teresa Dias Brame. Pessoa 
física ou jurídica poderá comprar o imóvel escolhido, de 
acordo com o que consta no edital, que faz algumas restri-
ções específicas sobre quem poderá participar do pregão.

O imóvel do Espírito Santo é uma casa em Guarapa-
ri; os outros imóveis estão localizados em várias regiões 
do Rio, como em Niterói, Campo Grande, Rio das Ostras, 
Andaraí, Barra da Tijuca, Camorim, Cascadura, Copaca-
bana, Engenho de Dentro e outros.

Há possibilidade de usar financiamento para facilitar 
a compra, onde o candidato será analisado nos possíveis 
riscos, sendo a alternativa possível o uso do FGTS – onde 
a disponibilidade para a aquisição de imóvel deverão ser 
observadas as condições vigentes estabelecidas pelo Con-
selho Curador do FGTS. As instruções estão no edital que 
se encontra no website dos Brame, o www.brameleiloes.
com.br que estão localizados na Travessa do Paço, 23, sala 
1211 e 1212, Centro (RJ).

Veículos de variadas marcas
A semana 

do portal de 
leilões Su-
perbid está 
com ofertas 
variadas em 
veículos de 
e m p r e s a s 
p a r c e i r a s ,  
são quase 
quat rocen-
tas unidades 
. As mar-
cas importantes estão presente, como Toyota, Hyundai, 
Volkswagen, Ford, Chevrolet, Mitsubishi, Fiat, Citroen, 
Audi, Renault, em estado de seminovos, usados, sucatas.

Os preços variam, dando oportunidade para quem quer 
um veículo que satisfaça o seu objetivo, seja para uso pró-
prio ou reaproveitamento de partes e peças vendidas sepa-
radamente. O Grupo Superbid atua com foco nos setores 
industrial, transportes, imobiliário, agronegócio e pecuá-
ria, atendendo a mais de 4 mil empresas vendedoras da 
América Latina, especializado na comercialização de bens 
de capital e de consumo duráveis, conectando comprado-
res e vendedores.

A plataforma www.superbid.net está no Brasil, Argen-
tina, Colômbia, Peru e Chile – com sucesso nos pregões 
on-line, onde oferece ativos de grandes indústrias e cor-
porações. E, para atender clientes de forma global, traba-
lham em parceria com leiloeiros nos EUA, na Europa e na 
Ásia. Além de atender as grandes empresas, os pequenos 
empreendimentos têm espaço no portal para oferecer suas 
mercadorias. Todos os dias tem pregão, seja de veículos 
de passeio ou utilitários, além de móveis, equipamentos, 
máquinas e outros bens.

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.

alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.
anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.andrealei-
loeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.br, 
www.brbid.com, www.carlucioleite.com.br, www.centurysarteeleilo-
es.com.br, www.conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.
br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.com.br, www.
edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.ernanileiloeiro.com.br, www.
evandrocarneiroleiloes.com, www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, 
www.fabioleiloes.com.br, www.fernandopretoleiloeiro.com.br, www.
gustavoleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.com.br, www.jfleiloeira.
com.br, www.joaoemilio.com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.lili-
leiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luizsergiopereira.lel.
br, www.machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.
marcellacalsleiloeira.com.br, www.marciopinho.com.br, www.marcos-
costaleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.
br, www.murilochaves.com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.
niltondanni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.com.br, www.portellaleilo-
es.com.br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.com.br, 
www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br, http://raulbarbosa.lel.br.

Casa em Itaipu com Teresa Brame

Audi blindado no Superbid.

CONDOMINIO SHOPPING CENTER DA GAVEA
CNPJ nº 28.248.938/0001-44

Caro(a) Cliente: Por instruções e em nome do (a) Síndico (a), convoca-
mos e solicitamos o seu comparecimento na Assembleia Geral Ordinária,
que será realizada no dia 19 de março de 2019, às 15h00 min em primei-
ra convocação ou, na falta de número legal, às 15h30 min em segunda 
convocação com quórum convencionado, no Teatro dos Quatro, loja 
265, da Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, a 
fim de deliberar sobre: 1) Aprovação das contas: 1.1 Aprovação das con-
tas do Condomínio do período de março/2018 a fevereiro/2019; 1.2 Apro-
vação das contas da empresa Estacionamento do Condomínio do Edifício 
do Shopping Center da Gávea S.A. relativas ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2018. 2) Aprovação de orçamentos:2.1 Apro-
vação do novo orçamento de receitas e despesas do Condomínio para 
2019/2020: 2.2 Aprovação do valor do fundo de promoções para 2019/2020.
3) Eleição: 3.1 Eleição do Síndico do Condomínio e dos Diretores da em-
presa Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da
Gávea S.A, bem como deliberação sobre a remuneração anual dos cargos;
3.2 Eleição dos membros do Conselho Administrativo/Consultivo do Con-
domínio; 4) Autorização da assembleia para a participação do Condomínio
como representante dos condôminos na assembleia geral ordinária da em-
presa Estacionamento; 5) Deliberação sobre a distribuição dos resultados do
Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da Gávea
S.A. relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e
respectiva distribuição de dividendos; 6) Assuntos gerais.  As pessoas que
comparecerem na qualidade de representante de condôminos deverão apre-
sentar as respectivas procurações com firma reconhecida, nos termos do
artigo 654 - parágrafo 2º do Código Civil. Esclarecemos aos senhores con-
dôminos ou seus representantes que, de acordo com o Art. 1335 inciso III
do Código Civil, não poderão votar nas deliberações da assembleia e de-
las participar, se não estiverem em dia com o pagamento das cotas venci-
das. Antecipando os nossos agradecimentos e desde já contando com a
presença à assembleia, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Zenilce Vidal.

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação: Ficam convidados os Srs. Sócios Quotistas da Elogroup 
Desenvolvimento e Consultoria Ltda., sociedade limitada brasileira, CNPJ/MF 
08.670.505/0001-75, para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada, na 
Rua da Quitanda, nº 60, pav. 3, Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-030, no dia 02 de 
abril de 2019, em 1ª convocação, às 10 horas, com a presença de, no mínimo, 
sócios representativos de 3/4 do capital social ou, não atendido esse quórum, 
às 11h00 do mesmo dia, com a presença de qualquer número de sócios, com a 
seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i) exclusão do sócio Marco William Amaral Cardoso, brasileiro, solteiro, 
nascido em 22/12/1983, engenheiro, CPF/MF 006.580.381-76, CI 2182728-SP/
DF, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QMSW 02, 
Conj. C, Lote 27, Sudoeste, CEP 70.680-200, do quadro de sócios da sociedade, 
com fundamento no art. 1.085 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/2002) 
e na cláusula décima do contrato social; (ii) concessão do direito de defesa e 
apresentação de argumentos ao sócio em exclusão; e (iii) alterações no contrato 
social como resultado das medidas anteriores, bem como eventuais outros 
temas de interesse social”.  Serão admitidos à reunião os sócios da sociedade 
(munidos de documento de identidade com foto) ou seus procuradores e 
advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda os requisitos 
legais. RJ, 27/02/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

Fenae contesta manobra contábil 
para desvalorizar a Caixa
Com a medida, 
lucro anual do 
banco pode  
cair para menos 
de R$ 10 bi

Por proposição do presi-
dente Pedro Guimarães, a 
Caixa Econômica Federal 
prepara uma provisão extra-
ordinária de até R$ 7 bilhões 
para possíveis perdas com 
calotes no financiamento 
imobiliário e com a desva-
lorização de imóveis que fo-
ram retomados pelo banco. 
De acordo com a Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae), a manobra 
contábil, divulgada nesta 
quarta-feira pela agência de 
notícias Reuters, mira no 
desmonte acelerado da insti-
tuição com vistas a torná-la 
fraca e deficitária, para pavi-
mentar o caminho da priva-
tização.

Segundo a instituição, 
caso seja efetivada, a medi-
da deve reduzir o lucro anual 
da Caixa para menos de R$ 
10 bilhões. Até setembro 
do ano passado, a empresa 
havia registrado um saldo 
líquido de R$ 11,5 bilhões, 
com expectativa de que este 
valor subisse para R$ 16 bi-
lhões ao final do exercício. 
Antes mesmo da divulgação 
das demonstrações contábeis 
referentes a 2018 – ainda 

sem previsão –, a ordem de 
Pedro Guimarães para uma 
provisão bilionária extra está 
criando insatisfação dentro 
do próprio banco e vem sen-
do interpretada como uma 
desautorização às normas e 
práticas históricas adotadas 
pela Caixa até a virada do 
ano passado, com aval de 
auditores independentes, do 
Banco Central e do Tribunal 
de Contas da União (TCU).

A Fenae explica ainda 
que a medida também está 
sendo interpretada como a 
preparação para a venda ao 
mercado privado de unida-
des lucrativas nas áreas de 
seguro, gestão de ativos, lo-
terias e cartões de crédito. O 
propósito é privatizar setores 
estratégicos da instituição, 
deixando cada vez mais dis-
tante a perspectiva de uma 
empresa pública sintonizada 
com os desafios sociais do 
Brasil. Para resistir a essa 
demolição, a Fenae  entende 
que a alternativa está na de-
fesa da Caixa pública, social 
e atuante no projeto de cres-
cimento e desenvolvimento 
do país.

“A luta contra a decisão 
sobre a provisão extra deve 
ser assumida por toda a so-
ciedade, sobretudo pelos 
empregados da Caixa. Em 
defesa do desenvolvimento 
nacional e do caráter público 
do banco, a partir do investi-
mento em programas sociais, 
a Fenae contesta a proposta 
de enfraquecimento da Cai-
xa e reafirma seu compro-
misso de alertar a sociedade 
para se contrapor a essa san-

gria do patrimônio público”, 
declara Jair Pedro Ferreira, 
presidente da Fenae.

Jair Ferreira lembra que a 
Caixa é fundamental para o 
desenvolvimento econômico 
e social do país. É o banco 
que concede crédito em seg-
mentos que não interessam 
ao mercado privado e via-
biliza muitas das políticas 
públicas. Ele destaca que 
a instituição, na condição 
de maior financiador imo-
biliário do país, com 70% 
dos contratos, possui uma 
carteira de crédito habita-
cional avaliada em R$ 440 
bilhões e ostenta patamares 
de inadimplência menores 
do que os praticados no mer-
cado financeiro privado. De 
acordo com dados dos ba-
lanços da Caixa, operações 
imobiliárias classificadas 
pelo banco como ratings de 
“D” a “H”, com maior chan-
ce de não pagamento pelo 
tomador, equivaliam em se-
tembro de 2018 a 6,6% da 

carteira total do setor, numa 
proporção estável em rela-
ção aos anos anteriores.

Para a Federação do Pes-
soal da Caixa, o banco não 
pode ser submetido à mes-
ma lógica dos bancos priva-
dos em um sistema financei-
ro altamente concentrado. O 
Brasil não precisa de mais 
um banco comercial. Se to-
das as propostas de desca-
raterização da Caixa como 
banco público e social fo-
rem efetivamente implanta-
das, será o fim de um mode-
lo de crescimento inclusivo 
em prol da população. Jair 
Ferreira ressalta ainda que 
a mobilização contra o des-
monte do banco deve ocor-
rer em todo o país, de modo 
a combater uma gestão que 
atua para enfraquecimento 
da Caixa, como preparação 
para a venda de suas em-
presas, operações e serviços 
prestados à população, des-
truindo seu papel público e 
social.

Café solúvel representa 
9,2% das exportações  
do setor até janeiro

As exportações brasi-
leiras de café arrecada-
ram US$ 3,29 bilhões de 
receita cambial no perí-
odo de julho de 2018 a 
janeiro de 2019. O volu-
me físico exportado foi 
de 24,19 milhões de sa-
cas de 60kg. Desse total, 
21,93 milhões de sacas, 
que equivalem a 90,6%, 
foram de café verde, 
dos quais 19,82 milhões 
(81,9% do total) de café 
arábica e 2,11 milhões 
de café robusta (8,7%). 
E ainda do total expor-
tado foram vendidas 
2,25 milhões de sacas 
de café industrializado, 
sendo 2,24 milhões sacas 
de café solúvel (9,3% 
do total) e 12,36 mil sa-
cas de torrado e moído 
(0,1%).

Os dados das expor-
tações dos Cafés do 
Brasil, no período obje-
to desta análise, se com-
parado com o mesmo 
período anterior (julho 
de 2017 a janeiro de 
2018), demonstram que 
o volume de café robus-
ta exportado teve um 
acréscimo de 1.016%, 
o qual passou de 189 
mil para 2,11 milhões 
de sacas. Os números 
que permitiram essas 
análises constam do Re-
latório mensal janeiro 
2019, do Conselho dos 
Exportadores de Café 
do Brasil – Cecafé, dis-
ponível na íntegra no 
Observatório do Café 
do Consórcio Pesquisa 
Café, coordenado pela 
Embrapa Café.

Após colisão Supervia vai 
distribuir 30 mil bilhetes

Após a colisão de trens 
que deixou um morto e oito 
feridos na zona norte do 
Rio de Janeiro, a Supervia 
assinou um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
para reparar de forma indi-
vidual e coletiva os danos 
causados pelo acidente. Pou-
co antes das 7h desta quarta-
feira, um trem que seguia 
para Deodoro colidiu com 
outro que estava parado na 
Estação São Cristóvão.

O TAC foi acertado com a 
Defensoria Pública do Esta-
do do Rio de Janeiro e pre-
vê a distribuição de 30 mil 
bilhetes para passageiros do 
Ramal Deodoro, como uma 
forma de reparação coletiva. 
Os critérios para a concessão 
dos bilhetes deverão ser di-
vulgados pela Supervia den-
tro de 30 dias.

Após o acidente, o ma-
quinista Rodrigo da Silva 
Ribeiro Assumpção, de 40 
anos, ficou mais de sete ho-
ras preso em ferragens e che-
gou a ser retirado com vida 
pelos bombeiros. Entretanto, 
ele morreu ainda na estação, 
apesar de bombeiros tenta-
rem reanimá-lo por 20 mi-
nutos.

Diante da Defensoria Pú-
blica, a Supervia se com-
prometeu ainda a custear 
integralmente o tratamento 
médico, fisioterápico e psi-
cológico de todas as vítimas. 
Todos os passageiros aten-
didos e catalogados em uni-
dades de saúde até amanhã 
em consequência da colisão 
serão ressarcidos. Ainda se-
gundo a Defensoria Pública, 
está previsto o pagamento de 
indenização por danos mo-
rais às vítimas. O valor da 
reparação é confidencial.

As vítimas do acidente 
terão 120 dias para buscar 
reparação e precisam com-
provar o dano relatado ou 
o atendimento. A adesão ao 
acordo extrajudicial é facul-
tativa, e as vítimas que pre-
ferirem podem iniciar ações 
judiciais individuais.

O TAC foi assinado pela 
segunda subdefensora públi-
ca-geral do estado, Paloma 
Lamego, o subcoordenador 
do Núcleo de Defesa do 
Consumidor da Defensoria, 
Eduardo Chow, o presiden-
te da Supervia, José Carlos 
Prober, e o advogado da 
empresa, Marcelo Ferreira 
Franco.
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Edital de Convocação A.G.O UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em 
Psicologia do Estado do Rio de Janeiro Ltda. CNPJ: 02.313.694/0001-42 

A Presidente da UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia 
do Estado do R.J LTDA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca seus 37 (trinta e sete) cooperados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 (vinte e dois) de março de 2019, 
às 10hs (dez horas), na Central de Atendimento à Av. N. S. Copacabana 
195 loja 228, Copacabana, CEP 22020-002, Rio de Janeiro/RJ, em Primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; 
e em Segunda convocação, às 11hs (onze horas), com a presença de 
metade mais 1 (um) do número de cooperados e em Terceira e última 
convocação, às 12hs (doze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação 
e Exame das Contas do Conselho Administrativo referentes ao exercício de 
2018, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço correspondente 
ao exercício; c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas do exercício; d) Parecer 
do Conselho Fiscal. 2) Votação e Deliberação do Destino das Sobras do 
Exercício; 3) Eleição dos Membros dos Conselhos Fiscal e Conselho 
Técnico conforme chapas apresentadas; 4) Relatório do Conselho Técnico; 
5) Admissão e Demissão de Cooperados; 6) Esclarecimentos sobre a Lei 
5764/71; 7) Composição de Comissões para Revisão e Atualização do 
Estatuto de 1997 e do Regimento Interno de 2004. 8) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. 
MARLENE DIAS DA SILVA – Presidente. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia 21 de março de 2019, às 10h00min, 
no auditório do, situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar - Rio 
de Janeiro realizará leilão DETRO04-19 na forma presencial e 
on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título 
e não reclamados por seus proprietários, classificados como con-
servados, sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, 
conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprie-
tários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE 
CARVALHO JUNIOR, devidamente matriculado na JUCERJA sob 
o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites 
www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. DE 
PASS., FRETAMENTO E TURISMO LTDA. - CNPJ.: 05.029.926/0001-23

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COO-
PERADOS DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS 
ESTATUTÁRIOS E LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA À SER REALIZADA EM SUA SEDE LOCALIZADA 
NA AV. BRÁS DE PINA Nº. 1.720 / SALAS 304 E 407 – BRAZ DE PINA 
– RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 18/03/2019 EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 
09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3 DOS ASSOCIADOS; EM 
2ª CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍNIMA DE 50% + 1 
DOS ASSOCIADOS; EM 3ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 11:00H., COM 
A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SO-
BRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA. 1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
EXERCÍCIO 2018; 2 – EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 3 – INCLUSÃO 
DE COOPERADOS. * PARA EFEITO DE QUORUM, O Nº. DE COOPERA-
DOS NESTA DATA É DE 094 (NOVENTA E QUATRO). RIO DE JANEIRO, 
01 DE MARÇO DE 2019.

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA

SINDEST – SINDICATO DOS ESTATÍSTICOS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO 2019
Em cumprimento ao que determina o art. 605 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 01/01/1943, o 
Sindicato dos Estatísticos do Município do Rio de Janeiro (SINDEST) CNPJ 
31.242.217/0001-31, pelo presente Edital, comunica a todos os membros da 
categoria de Bacharéis em Ciências Estatísticas (Estatísticos) e Técnicos 
em Estatística, correspondentes a Base Territorial do Município do Rio de 
Janeiro, que deverão recolher a Contribuição Sindical do ano de 2019, em 
nome desta Entidade, até o dia 31/03/2019, no valor de R$169,00 (CENTO 
E SESSENTA E NOVE REAIS). A Assembleia Geral Extraordinária realizada 
aos 19/02/2019 atendendo as alterações e formalidades exigidas na Lei nº 
13.467/2017 e alterada pela MP nº 808/2017, e, nos termos dos incisos I e 
IV do art. 8º da Constituição Federal de 1988, autorizou, prévia e expressa-
mente o desconto da contribuição sindical do ano 2019 de todos integrantes 
da categoria profissional dos Estatísticos da base territorial deste sindicato, 
associados ou não, atendendo às formalidades exigidas na CLT, nos termos 
dos arts. 513; 545 a 610. Na falta deste recolhimento acima, os empregado-
res deverão descontar 01 (um) dia de salário do Estatístico empregado, por 
meio da guia (GRCSU), no mês de março do corrente ano e recolher o valor 
a este Sindicato (Sindicato dos Estatísticos do Município do RJ – SINDEST), 
na conformidade e formalidades exigidas dos art. 582 e 583 da CLT, até o 
dia 30/04/2019. Aos profissionais já cadastrados e não-cadastrados no Sin-
dicato, a guia de recolhimento personalizada poderá ser retirada em nossa 
Sede, Avenida Rio Branco 277/909 ou ser solicitada pelo e-mail: sindest-
estatistico@hotmail.com. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.

André Gustavo Guimarães da Cunha
Presidente do SINDEST

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, com 
sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, vem convo-
car, em conformidade com a legislação em vigor e respeitando o Estatuto 
Social da Novo Rio Coop, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia 30/03/2019 na Rua Cordeiro da Graça, 598 / 3° andar  – Santo Cristo 
/ RJ, por motivo de melhores acomodações, com primeira convocação às 
07:00hs, com presença de 2/3 do número de cooperados, em segunda 
convocação às 8:00hs com presença de metade mais um dos seus coope-
rados e em terceira e última convocação às 09:00hs com presença mínima 
de 10 cooperados. Para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de 
Contas do exercício 2018; 2 – Parecer do Conselho Fiscal; 3 - Eliminação 
de Cooperados; 4 – Impugnação de chapa(s); 5 - Eleição para Conselho de 
Administração e Presidente do Famcoop; 6 - Eleição para Conselho Fiscal 
e Conselho de Ética. Para efeito de Quórum a NOVO RIO COOP possui 
242 Cooperados nesta data. Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2019.

Presidente da Novo Rio Coop – Gilmar Teixeira Carvalho

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL – LMI 
MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO – CNPJ 33.593.575/0001-
14, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Conservação e 
Meio Ambiente - SCMA, através do processo nº 26/510.202/2017, Licença 
Ambiental Municipal - LMI Nº 001929/2019, com validade de 48 meses, e 
vencimento em 18/02/2023, para Construção de Edificação de Uso Exclu-
sivo destinada a Templo Religioso com setor Social/Paroquial na área de 
9.345,89m² situada na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.700, com frente, 
também, para a Av. Imperatriz Leopoldina.

Empresas brasileiras precisam melhorar 
gestão de risco contra catástrofes
2018: aumento de 
12% no número 
de apólices de 
seguro D&O e em 
57% em sinistros

Segundo dados da Supe-
ri9ntendência de Seguros 
Privados (Susep), em 2018 o 
número de apólices de segu-
ros D&O aumentaram 12% 
contra um aumento de 57% 
de sinistros. Infelizmente, 
o ano de 2019 começou re-
pleto de catástrofes. Eventos 
como o de Brumadinho, chu-
vas e enchentes em diversas 
partes do país, incêndio no 
Alojamento do Flamengo, 
entre outros, suscitam a dú-
vida de como as empresas 
brasileiras planejam sua ges-
tão de risco contra grandes 
catástrofes.

De acordo com o diretor de 
riscos corporativos da Alper, 
Adriano C. Muraki de Sou-
za, cerca de 95% do total de 

empresas no Brasil são pe-
quenas e médias. Desse total, 
em torno de 90% não têm 
seguro. “Diferente de alguns 
países europeus ou mesmo 
o Estados Unidos, no Brasil 
não há a cultura de seguros 
devidamente amadurecida. O 
seguro é muito importante em 
situações de grandes catástro-
fes como as ocorridas recente-
mente, pois reduz a exposição 
e minimiza os danos causados 
à sociedade. Um seguro con-
tratado adequadamente pode 
significar a sobrevivência do 
negócio depois de um desas-
tre”, afirma Adriano.

O diretor usa como exem-
plo o caso do rompimen-
to da barragem da Vale do 
Rio Doce em Brumadinho, 
Minas Gerais: “Pense não 
somente na Vale, mas tam-
bém em pequenos estabele-
cimentos. Uma padaria, por 
exemplo que, mesmo não 
atingida diretamente, teve 
que interromper o funciona-
mento, ou outras empresas 
que foram diretamente afe-
tadas pelo desastre. Em uma 
situação como essa, terão 
que entrar na fila e brigar por 
alguma indenização vinda 

da Vale. Entretanto, aquelas 
que contam com o seguro de 
danos poderão acionar suas 
apólices para ressarcir parte 
dos prejuízos e, depois es-
sas seguradoras vão acionar 
a Vale. Isso certamente vai 
significar a continuidade do 
negócio”, diz ele.

Já o  diretor Comercial de 
Seguros Corporativos da Al-
per, Robert Hufnagel, analisa 
que o hoje o seguro ainda é 
visto como despesa no Brasil 
e não como investimento e, é 
necessário mudar essa cultu-
ra. “Eventos de grande soma 
podem causar grandes preju-
ízos. Mas, pequenos seguros 
podem garantir o patrimô-
nio. As recentes enchentes 
no Rio de Janeiro, por exem-
plo, é um evento que pode 
causar grandes prejuízos ao 
Estado e, principalmente ao 
cidadão. Mas, os seguros 
existem para reduzir essa 
exposição. Seguro de carros, 
seguro garantia, seguro de 
casa, seguro de vida, entre 
outros. Pensar nisso é inves-
timento”, lembra Robert.

Os últimos números divul-
gados pela Superintendência 
de Seguros Privados (Syusep) 

apontam que o crescimento 
no número de apólices de se-
guros para responsabilidade 
civil, conhecido como D&O, 
muito importantes em casos 
de eventos como a ocorrido 
em Brumadinho ou no centro 
de treinamento do Flamen-
go, não tem crescido na ve-
locidade em que crescem os 
sinistros. Em 2018, o D&O 
teve um crescimento de 12% 
se comparado com 2017, con-
tra um aumento na ordem de 
57% no número de sinistros.

Robert lembra que é fun-
damental que as empresas 
analisem com cuidado e con-
tem com a ajuda de um es-
pecialista, em geral, um cor-
retor de seguros, na hora de 
colocar em prática sua polí-
tica de gestão de riscos. “É 
crucial que os seguros se-
jam feitos de acordo com 
uma análise aos principais 
riscos que cada empresa 
está submetida. Na hora 
de uma catástrofe, vai ser 
analisado qual o fato ge-
rador daquela catástrofe. 
O corretor de seguros é a 
pessoa indicada para aju-
dar nesse processo”, acon-
selha ele. 

Definição do capital regulatório das operadoras de planos
ANS abre  
Consulta Pública 
para receber 
contribuições  
da sociedade

A partir de 07 de março, a 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) receberá 
contribuições da sociedade 
relativas à consulta pública 
sobre proposta de Resolução 
Normativa que disciplina os 
critérios para definição do 
capital regulatório das ope-
radoras de planos de assis-
tência à saúde. A proposta 
visa implementar de forma 
gradual o modelo de capital 
baseado em riscos na saúde 
suplementar e as contribui-
ções poderão ser enviadas 

através do formulário eletrô-
nico que ficará disponível na 
página da ANS.

O tema vem sendo estu-
dado pela ANS nos últimos 
anos, em especial, no âmbito 
da sua Comissão Permanen-
te de Solvência. “A propos-
ta que segue para consulta 
pública é resultado de estu-
dos da área técnica da ANS 
que observaram as melhores 
práticas nacionais e interna-
cionais para supervisão de 
solvência. Não há mudança 
de regra no meio do jogo: a 
necessidade de constituição 
da margem de solvência per-
manece; todavia, incentiva-
se a adoção antecipada do 
capital baseado em riscos”, 
explica o diretor de Normas 
e Habilitação das Operado-
ras, Leandro Fonseca.

A norma propõe a possibi-
lidade de as operadoras man-
terem o regime de solvência 
atual até dezembro de 2022 

(quando a regra estará inte-
gralmente constituída pelas 
operadoras), ou optarem por 
iniciar a utilização do modelo 
padrão de capital baseado em 
riscos estabelecido pela ANS. 
A possibilidade de utilização 
de modelo próprio de capital, 
embora já fosse prevista, fica 
melhor explicada também 
na proposta de normativo. 
A consulta pública também 
traz proposta de alteração da 
IN nº 14/2007 da Diope, que 
regulamenta os critérios para 
utilização de modelo próprio 
de capital pelas operadoras de 
planos de saúde.

A adoção antecipada do 
capital baseado em riscos 
pelas operadoras é desejável 
para o Regulador, na medi-
da em que essa met odolo-
gia implica uma adequação 
da exigência de patrimônio 
ao risco individual de cada 
ente regulado. Com isso, os 
riscos de operar planos de 

saúde de cada operadora es-
tarão dimensionados e será 
exigido capital correspon-
dente pela ANS. A medida 
proposta, portanto, busca 
promover maior sustentabi-
lidade setorial e garantir a 
continuidade da assistência 
aos beneficiários.

“Operadoras que admi-
nistram corretamente os 
seus riscos são capazes de 
prover a cobertura contra-
tada quando o beneficiário 
necessitar. A fim de garan-
tir a adoção de práticas pru-
dentes na gestão, é papel 
da ANS estabelecer regras 
de conduta que implicam 
na manutenção de ativos 
e capital para garantia dos 
riscos previstos e das os-
cilações não previstas, as-
segurando assim não só o 
atendimento, mas também 
a qualidade da assistência 
prestada ao consumidor”, 
afirma Leandro Fonseca.

Delphos tem participação feminina no alto comando
Com a proximidade do Dia 

Internacional da Mulher as 
atenções costumam se voltar, 
entre outros aspectos, à parti-
cipação feminina no mercado 
de trabalho. Segundo pesquisa 
do Instituto Ethos, em pleno 
2019  a porcentagem de mu-
lheres em cargos de presidên-
cia continua abaixo dos 7% no 
Brasil. A Delphos, prestadora 
de serviços do mercado de 
seguros, contribui positiva-
mente para essa estatística 
ainda abaixo do ideal, com a 
sua vice-presidente, Elisabe-
te Prado, que está na empre-
sa há mais de 30 anos, sendo 
17 em cargos de diretoria e 
quase dois como VP.

A executiva acredita que 
o interesse das mulheres pelo 
mercado de seguros vem cres-
cendo “por conta de mudança 
nas premissas que estão liber-
tando as escolhas femininas”. 
Lembra que, no passado, “o 
setor de seguro tinha o estig-
ma de ser mais adequado para 
homens, talvez pelo fato de ter 
a característica intrínseca de 

‘exigências ou gostos matemá-
ticos’, que não era, equivocada-
mente, atribuído às mulheres.”

Na sua avaliação, a Elisage-
te destaca que o curso de Atu-
ária era predominantemente 
frequentado por homens, 
“porque no imaginário da so-
ciedade ‘mulheres e matemá-
tica não combinavam’, pensa-
mento que também permeava 
as áreas da tecnologia”.

As estatísticas mostram 
que, hoje, a predominância 
ainda é masculina no alto co-
mando, mas, na média gerên-
cia, elas já são mais de 50%. 
“Isso torna inexorável que, no 
futuro, haja uma distribuição 
mais equânime no escalão de 
primeiro nível”, diz Elisabete.

Na Delphos, ela garante 
que as competências nunca 
foram julgadas pelo sexo. “O 
que ocorria é que, no passado, 
as mulheres se interessavam 
mais pelas áreas administrati-
vas ou analíticas. Atualmente, 
na tecnologia, mais ou menos 
um terço da equipe é compos-
ta por mulheres, o que é um 

Elisabete Prado: ‘Por conta de mudança nas premissas 
que estão libertando as escolhas femininas’

bom indicador”, conta.
Incentivo interno para 

que esse cenário continue 
mudando é o que não falta, 
já que Elisabete é atuária 
e, transitando entre as áre-
as técnica e de negócios, 
chegou ao segundo cargo 
mais importante da empre-
sa. “Cada passo foi alvo de 
uma árdua conquista, sem 
qualquer tipo de privilégio”, 
registra a vice-presidente.

E aconselha: “não podemos 

perder de vista que nós, mu-
lheres, ainda precisamos pro-
var mais do que os homens. 
Precisamos estudar muito, nos 
atualizar sempre, e ter uma vi-
são holística sobre os assun-
tos que tenham relação com 
os objetivos que desejamos 
alcançar ou com as posições 
que pretendemos disputar. Por 
fim, não devemos permitir 
que nossa delicadeza femini-
na seja confundida com sinal 
de fraqueza”.

China: apólices online crescem 
18 vezes em cinco anos 

Tencent, gigante de inter-
net da China, publicou um 
relatório no qual informa que 
os negócios online de apóli-
ces de seguro expandiram-se 
18 vezes nos últimos cinco 
anos. O que tem levado os 
chineses a aumentar a procu-
ra por esse tipo de produto é 
a garantia da segurança para 
a família.

De acordo com a repor-
tagem do jornal Securities 
Daily, o relatório anual de 
apólices de seguro online 
de 2018 mostra que cerca 
de 222 milhões de chineses 
compraram seguros pela 
internet, respondendo por 
27,7% dos usuários da inter-
net da China.

Conforme informado pela 
agência Xinhua, o estudo da 
Tencent prevê que o setor de 
seguros online da China vai 
se manter robusto, com mui-
to potencial de crescimento 
devido à grande disparidade 
entre o número de pessoas 
que já compraram seguros 
online e a população de uti-
lizadores da internet. O do-

cumento revela que 75,2% 
das pessoas pesquisadas 
estão dispostas a contratar 
seguros via internet. A ida-
de média dos consumidores 
que compram pela primeira 
vez este produto online é de 
28,7 anos.

Seguros de longo prazo 
contra acidentes, seguros de 
longo prazo contra doenças 
graves e seguros de vida são 
os três tipos mais comprados 
online, com crianças e idosos 
sendo alvos de maior priori-
dade. Entretanto, o relatório 
também aponta que a moti-
vação mais razoável é para 
garantir o “ganha-pão” da 
família, a principal fonte de 
rendimento. O estudo destaca 
que os trabalhadores de escri-
tório de meia idade que ga-
nham entre 10 mil iuans (US$ 
1.496) e 20 mil iuans por mês 
e com filhos são os principais 
consumidores do seguro on-
line. Em termos de canais de 
compra, instrumentos de pa-
gamento online como Wechat 
Wallet e Alipay são os mais 
reconhecidos.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Vale Itaú

Gerdau Braskem

CSN Usiminas

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
46,83, com baixa de 0,78%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações preferenciais do Itaú terminaram cotadas a R$ 
35,91, com desvalorização de 0,88% e os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas 
em R$ 15,43 e com desvalorização de 0,32%. Dois dos in-
dicadores semanais mostram mercado vendido e um, com-
prado.

As ações da Braskem terminaram cotadas a R$ 55,22, 
com desvalorização de 1,45%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 
12,68, com desvalorização de 3,87%. Dois dos indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Usiminas terminaram cotadas a 
R$ 9,88, com desvalorização de 1,79%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.
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ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 05.323.194/0001-80

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na forma 
do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua disposição, 
na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta 
cidade, para obtenção de cópias, os documentos da administração relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 26 de 
fevereiro de 2019. A Diretoria.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na 
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua 
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
nº 327, nesta cidade, para obtenção de cópias, os documentos da 
administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 34.125.641/0001-94.

CONVOCAÇÃO. Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, 
que será realizada no dia 10/04/19 às 8hrs,  na Av. Vieira Souto, 320, nesta cidade, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Prestação de Contas dos 
Administradores, Relatórios e Demonstrações em 31/12/18. 2 - Destinação dos  
Resultados. 3 – Reforma do Estatuto Social. 4 - Eleição da Diretoria. 5 - Assuntos  
gerais.  Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na  
sede social os documentos a que se refere o art. 133 da  Lei 6.404/76 relativo ao 
exercício encerrado em 31/12/18. Rio de Janeiro, 28/02/2019 - A Diretoria.

TERESA BRAME, Leiloeira Pública Oficial, comunica aos 
interessados que, no dia 28 DE MARÇO DE 2019, às 15:00 
horas, no Átrio do Fórum da Comarca da Capital/RJ, sito na Av. 
Erasmo Braga, 115, térreo (hall dos elevadores - entrada pela 
Rua Dom Manoel), Centro/RJ, devidamente autorizada pelo juízo 
da 07ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro, realizará o público leilão dos imóveis arrecadados 
e avaliados nos autos da Falência de ORGANIZAÇÃO TED DE 
SERVIÇOS LTDA., processo nº 0024911.20.2013.8.19.0001,
constituídos pelas Salas 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 219 do 
Edifício sito à Rua Visconde de Pirajá, nº 156, Ipanema/RJ, bem 
como o Salão 201 sito à Av. Braz de Pina, nº 24, Penha Circular/
RJ. OBS: A integra do Edital de Leilão encontra-se afixado 
na sede do juízo e nos autos acima, tendo sido publicado 
no DJERJ do dia 18/02/2019, às fls. 11/12 do Caderno V, bem 
como no site da Leiloeira Oficial (www.brameleiloes.com.br). 
Maiores informações pelo tel.: (21) 2533-2400 - Teresa Brame – 
Leiloeira Pública Oficial.

CVM publica relatório de atividades 
Autarquia julgou 
no ano passado 
109 processos 
sancionadores, 
número recorde

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) publicou 
nesta quarta-feira o Relatório 
de Atividade Sancionadora 
do ano passado. “Uma atu-
ação sancionadora efetiva é 
mecanismo fundamental para 
dissuadir infrações futuras no 
mercado, manter a confian-
ça no ambiente regulatório e 
a credibilidade do regulador. 
Por isso, aprimoramos cons-
tantemente nossa atividade 
nesse âmbito, um dos focos 
estratégicos da instituição”, 
explica Carlos Guilherme 
Aguiar, Superintendente de 

Processos Sancionadores da 
CVM.

O documento faz parte da 
atuação estratégica da autar-
quia, redefinida pelo plane-
jamento realizado em 2013, 
contendo as metas, os obje-
tivos estratégicos e priorida-
des até 2023. 

“A divulgação do relatório 
tem o intuito de informar ao 
público como ocorre a atuação 
sancionadora da autarquia, 
auxiliando na compreensão 
de nosso trabalho e trazendo 
dados que revelam nossa di-
nâmica de atuação, o detalha-
mento dos serviços prestados, 
bem como a crescente otimi-
zação de tempo e pessoal que 
vem sendo realizada. Isso per-
mite o acompanhamento do 
tema pelo cidadão interessa-
do de forma completa e sem 
distorções”, ressalta Marcelo 
Barbosa, presidente da CVM.

Processos julgados

Em 2018, o colegiado da 

autarquia realizou 93 julga-
mentos de processos sancio-
nadores de rito ordinário e 16 
de rito simplificado, totalizan-
do 109 processos sancionado-
res julgados no ano, número 
recorde na instituição. “Como 
resultado, dentre outras con-
clusões, 249 acusados foram 
multados, 31 advertidos e 
9 inabilitados. O valor total 
aplicado aos acusados pena-
lizados por meio de multa foi 
de R$ 350,3 milhões”, citou o 
relatório.

É importante ressaltar 
que, no mesmo ano, foram 
iniciados 105 procedimentos 
administrativos investigati-
vos ou sancionadores, sendo 
13 inquéritos administrati-
vos, 87 termos de acusação 
de rito ordinário e 5 termos 
de acusação de rito simplifi-
cado.

As áreas técnicas da CVM 
que realizam procedimentos 
de supervisão emitiram 357 
ofícios de alerta. Houve, 
ainda, o encaminhamento de 

Lego quer crescer mais  
no mercado chinês 

O gigante dinamarquês 
de brinquedos Lego preten-
de expandir sua presença na 
China para atingir e educar 
mais crianças com base no 
crescimento robusto do mer-
cado emergente. A empresa 
está no país há 20 anos.

“A China é um mercado 
estratégico de crescimento 
e vamos continuar a expan-
dir nossas presenças locais, 
tanto online quanto offline”, 
anuncia o CEO do Grupo 
Lego, Niels Christiansen. 
Segundo o executivo, o 
Lego testemunhou um de-
senvolvimento encorajador 
na proteção de direitos de 
propriedade intelectual na 
China, ao passo que a em-
presa já venceu vários casos 
contra pirataria nos anos re-
centes.

De acordo com o relatório 
de desempenho financeiro 
divulgado nesta quarta-feira, 
o mercado chinês registrou 
um aumento de receita de 
dois dígitos em 2018, en-
quanto a empresa expandiu 
suas redes comerciais em 
mais cidades, no comércio 
eletrônico e em plataformas 
digitais e físicas.

A companhia familiar, 
com sede na Dinamarca, 
abriu na última sexta-feira 
sua primeira loja varejis-
ta modelo em Wangfu-

jing, centro de Beijing. A 
inauguração atraiu muitos 
clientes, que ficaram na 
fila por horas, marcando 
“a abertura mais bem-su-
cedida das lojas de Lego 
na história”, de acordo com 
Christiansen.

O Grupo Lego vem regis-
trando crescimento estável 
no mercado chinês desde 
que começou a operar no 
país. Abriu a primeira loja 
varejista modelo na Ásia em 
Shanghai em 2016 e outra 
em 2018.

Paul Huang, vice-presi-
dente sênior do Grupo Lego 
e gerente geral da Lego Chi-
na, tem uma expectativa oti-
mista sobre as perspectivas 
de crescimento local, levan-
do em consideração fatores 
como a expansão da classe 
média, o rápido aprimora-
mento de consumo e a possi-
bilidade de mais fãs infantis 
devido às políticas de segun-
do filho.

“Estamos muito otimis-
tas com o mercado chinês. 
Nossa presença local ainda 
tem um potencial grande de 
expansão”, avalia Huang. 
Ele acrescenta que um total 
de 80 lojas serão abertas em 
18 cidades neste ano. A em-
presa terá cerca de 140 lojas 
varejistas em 30 cidades da 
China até o final de 2019.

Cade condiciona venda da Fox Sports 
com a compra da Fox pela Disney 

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovou nesta quar-
ta-feira a compra de ativos 
da Twenty-First Century 
Fox pela Disney, mas impôs 
como condição a obrigato-
riedade da venda do canal 
Fox Sports, entre outras 
restrições. O Cade não in-
formou o prazo para que a 
Disney realize a venda, mas 
a notícia que circula é que a 
empresa concordou com a 
condição. A compra da Fox 
pela Disney envolve US$ 
71,3 bilhões de investimen-
to.

O tribunal do Cade deci-
diu pela aplicação das con-

dições por entender que a 
fusão dos negócios das em-
presas “gera preocupações 
concorrenciais no mercado 
de canais esportivos de TV 
por assinatura”. A Disney 
já controla a ESPN e, atual-
mente, há apenas um rival de 
grande audiência capaz de 
competir com esses canais, 
a SporTV, da GloboSat, afir-
mou o Cade.

O pacote de ativos a ser 
vendido inclui todos os di-
reitos de transmissão de 
eventos esportivos da Fox 
Sports, todos os contratos 
com operadoras de TV por 
assinatura, imóveis e equi-
pamentos de transmissão. 

Barbosa: ‘Informar ao 
público como ocorre a 

atuação sancionadora da 
autarquia’

47 ofícios aos Ministérios 
Públicos nos Estados e 83 
ofícios ao Ministério Públi-
co Federal. Tais documen-
tos envolviam informações 
relativas a indícios de cri-
me identificados tanto em 
procedimentos administra-
tivos sancionadores como 
no curso da atuação geral 
da autarquia.



Cotação do paládio ultrapassa 
a do ouro e a da platina

O nióbio é considerado o mineral mais caro do mundo. 
O Brasil possui 98% das jazidas existentes, sendo que 
o restante se encontra em solo canadense. As maiores 
minas brasileiras estão no Amazonas (na cidade de São 
Gabriel da Cachoeira) e em Roraima, na Raposa Serra do 
Sol. Existem substâncias raras, sejam pela dificuldade de 
encontrá-las ou de produzi-las, que são comercializadas 
por preços absurdos. Por exemplo: o califórnio é um metal 
raro, altamente radioativo e tóxico para seres vivos, pois 
solta 170 milhões de partículas de nêutron por minuto. É 
usado para a detecção do ouro, da platina e de poços de 
petróleo.

A seguir, vem o diamante cuja cotação se situa em R$ 
55 mil o grama. Depois vem o trítio, com valor de R$ 30 
mil, que, por seu brilho natural, é utilizado na fabricação 
de placas de sinalização, armas a lasers e relógios. Bom, 
existe uma cotação de R$ 26 mil o grama para a raríssima 
painita, considerada o mineral mais difícil de encontrar, 
sendo que o último achado foi em Myanmar, e o Guiness
Book afirma que se foram descobertas apenas 18 dessas 
pedras. E mais barato se situa o plutônio, vendido a R$ 4 
mil o grama.

Existe bolha nos preços do paládio?
Nos últimos quatro meses, a cotação do paládio, met-

al utilizado para controlar as emissões dos motores dos 
carros movidos a gasolina, aumentou 40%, entrando na 
relação dos mais caros, pois ultrapassou os R$ 1.567,44 o 
grama. No momento, a procura é maior que a oferta devido 
a especulação baseada na ameaça de greve de mineradores 
da África do Sul, um dos maiores países produtores. O 
paládio é encontrado na natureza associado à platina, mas 
atualmente seu preço é bem superior. Analistas de institu-
ições como o Saxo Bank e o Commerzbank afirmam que 
esses ganhos parecem cada vez mais insustentáveis. Os do 
ABN Amro Bank acham que a queda será muito drástica, 
porque os preços subiram a um nível quase exponencial.

Caixa continua metendo a mão
Um pequeno empresário que acreditou na propaganda 

da Caixa Econômica Federal de que suas taxas são as mais 
baixas do sistema financeiro brasileiro está bastante arre-
pendido. O banco cobra R$ 2,50 para qualquer movimen-
tação, seja pagamento de contas de consumo, de impostos 
ou saques nos caixas ou nos caixas eletrônicos. Ah, existe 
uma cesta, que ninguém sabe para que serve, cujo valor é 
R$ 49. Mas o débito mensal na conta é de R$ 99, pois a 
diferença é referente a um cadastro mensal, ou seja, forma 
sofisticada de tungar os clientes. Nenhuma empresa muda 
seus dados todos os meses.

Aumentam os problemas de Elon Musk
A Securities and Exchange Commission encaminhou 

para um juiz federal a queixa contra o desrespeito de Elon 
Musk. O mais sério é a investigação que está sendo real-
izada pelo Departamento de Justiça, que poderá terminar 
no pedido da prisão do fundador da Tesla.

Crise Índia–Paquistão afeta ações
Para os analistas, o enfraquecimento das ações cota-

das na Bolsa de Nova York foi provocado pelo receio de 
que esteja para explodir uma nova crise entre a Índia e 
o Paquistão, duas potências nucleares. O medo de ser al-
terada a estabilidade regional já provocou fortes perdas na 
bolsa paquistanesa e nas principais praças chinesas.
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RESUMO DO EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO 
PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, com o prazo de 5 (cinco) dias, 
extraído dos autos da Ação de Alienação Judicial movida por 
JOSE JARBAS DE MORAES ROMULO E THERESA DE FATIMA 
MARAMALDO ROMULO em face de FERNANDA ROMULO 
DE MAGALHAES E RODRIGO ROMULO DE MAGALHAES,
processo eletrônico nº 0180793-38.2014.8.19.0001, na 
forma abaixo: A DOUTORA MARIANNA MAZZA VACCARI 
MANFRENATTI BRAGA, M.Mª. Juíza de Direito em Exercício 
perante a 40ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente às partes, através de 
seus advogados, a saber: Pela parte autora - Dr. Jorge Antônio 
Coluchi – OAB/RJ 41.449; Pela parte ré - Dr. Rodrigo Machado 
Merheb – OAB/RJ 103.958 e Dra. Tatiana Cavina Duarte – OAB/
RJ 105.453; eventuais locatários; ocupantes e/ou credores, que 
no dia 12 DE MARÇO DE 2019, às 13:30 horas, no Átrio do 
Fórum Central, sito na Av. Erasmo Braga, 115, térreo (hall 
dos elevadores – entrada pela rua Dom Manuel), Castelo/
RJ, pelo Leiloeiro Oficial LEANDRO DIAS BRAME, devidamente
matriculado na JUCERJA sob o nº 130, com sítio na rede 
mundial de computadores www.brameleiloes.com.br, será
apregoado e vendido, em 1º Leilão Presencial, a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação de fls. 283/284 (ratificação 
às fls. 316/318, em 03/07/2018), o imóvel objeto da ação, ficando 
designado, desde já, caso não haja interessado no 1º Leilão, o dia 
19 DE MARÇO DE 2019, no mesmo horário e local, para realização 
do 2º Leilão Presencial, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta 
por cento) do valor da avaliação, conf. Decisão de fls. 367 (Art. 
891, § único, do NCPC). DESCRIÇÃO DO BEM: Aptº 301 do 
prédio à rua Oito de Dezembro, n° 609, distrito do Andaraí, e 
6,32% do terreno que mede 25,63m de frente, 28,50m à direita, 
34,42m à esquerda e 25,30m nos fundos, confrontando de um 
lado com o nº 476 da rua Justiniano da Rocha, do outro com 
o nº 585. Imóvel devidamente dimensionado e caracterizado 
no 10º Ofício de Registro de Imóveis, matricula nº 54.486 e 
na inscrição municipal nº 0.198.706-4 (IPTU). AVALIAÇÃO: R$
350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais). INFORMAÇÕES 
PORMENORIZADAS encontram-se detalhadas no Edital na 
Integra que será disponibilizado na rede mundial de computadores 
(site do Leiloeiro: www.brameleiloes.com.br), afixado nos autos 
acima e na sede deste Juízo. Não havendo expediente forense 
na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. As certidões 
encontram-se nos autos (Art. 267, XXIII, da CNCGJ/RJ). Demais 
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, 
assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. Para 
conhecimento geral foi expedido este Edital que será publicado 
na forma da lei (Art. 887, § 3º, do CPC), ficando as partes e 
demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso 
não sejam localizados para as intimações pessoais, nos termos 
do artigo 889, do NCPC. RJ, 21/01/2019. Eu, Paulo Roberto 
Cortez Rosa - Mat. 01-14822 - Responsável pelo Expediente, o fiz 
digitar e subscrevo por ordem da M.Mª. Dra. MARIANNA MAZZA 
VACCARI MANFRENATTI BRAGA – Juíza de Direito.

JUÍZO DA 40ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/RJEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAODINÁRIA DE 2019 DA COOPERITA - COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS 

VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O presidente da COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO 
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E 
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, cooperativa sem fins lucrativos enquadrada na Lei 
5.764/71, CNPJ 28.730.572/0001-45, NIRE 33.40005596-9, com sede 
na Rua XV de Novembro nº 242, sala 509, Centro, Rio Bonito - RJ, CEP 
28800-000, convida a presença de todo o quadro societário composto de 
(20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 16 de Março 
de 2019 com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as 10:00h 
e terceira e última chamada as 11:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019 em cumprimento ao Artigo 
44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado 
em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular 
via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não 
com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais 
sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa 
no exercício 2018; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios 
comprovatórios necessários no exercício 2018; (3) Efetuar a eleição com 
rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para 
o exercício 2019. Logo após será realizada a primeira chamada as 13:00h, 
segunda chamada as 14:00h e terceira e última chamada as 15:00h, para 
a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019, para 
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos 
constantes deste Edital, quais sejam: (1) Alterações estatutárias e (2)
Entrada e saída de cooperantes. Rio Bonito, 27 de Fevereiro de 2019.

 Natali Dusi Pinheiro - Diretora Presidente -  CPF nº 098.229.017-98.

Carrefour Brasil vislumbra 
crescimento sustentável
Expectativa 
do grupo é o 
crescimento da 
plataforma de 
marketplace

Acelerar a transformação 
digital e atingir o objetivo 
de se tornar líder de mercado 
no segmento de e-commerce 
de alimentos. É o que vis-
lumbra o Grupo Carrefour 
Brasil. Em teleconferência 
com analistas e investidores 
sobre o balanço da varejis-
ta no quarto trimestre nesta 
quarta-feira os executivos 
ressaltaram que o foco é o 
crescimento em 2019.

A expectativa do grupo é, 
sobretudo, o crescimento da 
plataforma de marketplace. 
Aliás, para isso foi criada 
no início de fevereiro uma 
unidade de negócios vol-
tada para isso, o Carrefour 
eBusiness Brasil (CeBB). 
“Aceleramos a transforma-
ção digital e o marketplace 
já atingiu breakeven (ponto 
de equilíbrio), devendo con-
tribuir positivamente neste 
ano”, afirmou a presidente 
do Carrefour eBusiness Bra-
sil, Paula Cardoso. A unida-
de foi criada recentemente.

Na terça-feira, o Carre-
four Brasil divulgou lucro 
líquido ajustado aos acio-
nistas controladores de R$ 
758 milhões entre outubro 
e dezembro, superando em 
65,9% o resultado apurado 
um ano antes graças, sobre-
tudo, à aceleração do cresci-
mento das vendas.

Em relatório, a equipe do 
BTG Pactual destacou que o 
balanço não trouxe grandes 
surpresas em relação aos nú-
meros esperados pelo banco 
e manteve recomendação 
neutra para o papel. “A pers-
pectiva positiva para receita 
e lucro deve persistir nos 
próximos trimestres, susten-
tando o bom momento do 
Carrefour. Contudo, o contí-
nuo declínio (em termos de 
margem) do Carrefour Va-
rejo nos impede de assumir 
uma visão estrutural mais 
otimista”, escreveu o analis-
ta Luiz Guanais.

Transformação digital

Sobre a transformação 
digital do grupo, Paula Car-
doso disse que a parceria fir-
mada há cerca de três meses 
com a startup de entregas 
Rappi está trazendo novos 
clientes ao Carrefour Brasil 
e aportando volumes à ope-
ração de comércio eletrôni-
co. “Está muito no início da 

parceria, com investimentos 
dos dois lados, mas eu diria 
que 60% dos clientes são no-
vos”, comentou. Ela acres-
centou que também está nos 
planos do grupo o uso de fer-
ramentas de “big data” para 
incrementar as vendas tanto 
nos canais online e físico.

No atacarejo, canal que 
mais cresce dentro do Carre-
four Brasil, o grupo planeja 
manter o ritmo de 20 inaugu-
rações de lojas por ano, ape-
sar da maior concorrência 
neste segmento, segundo o 
presidente do Atacadão, Ro-
berto Müssnich.

Paula Cardoso comentou 
que o número pode até ser 
maior se surgirem oportuni-
dades e que o grupo estuda 
ainda abertura de lojas de 
menor porte em grandes ca-
pitais onde já está presente.

“Temos ambiente mais 
competitivo, mas, até pela 
beleza do modelo comercial 
e a escala que temos, a mar-
gem pode ser usada para ter 
efeito em números absolutos 
e temos também capacidade 
de negociação com fornece-
dores”, comentou Müssnich.

Já no Carrefour Varejo, 
que reúne os formatos hiper-
mercados, supermercados, 
lojas de proximidade, postos 
de combustível e drogarias, 
o diretor financeiro do gru-
po, Sébastien Durchon, aler-

tou que a tendência de me-
lhora das margens trimestre 
após trimestre já observada 
em 2018 tende a persistir 
neste ano.

Dividendos

O Grupo Carrefour Bra-
sil comunicou nesta quarta-
feira aos seus acionistas e 
ao mercado em geral que 
irá distribuir R$ 90 milhões 
durante o ano de 2019, na 
forma de juros sobre capital 
próprio.

A distribuição será objeto 
da proposta de destinação 
do lucro líquido ajustado e 
que será submetida aos acio-
nistas na Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da compa-
nhia, em 16 de abril de 2019.

“De forma que os juros 
sobre o capital a serem de-
clarados na AGO, somados 
aos R$ 380 milhões declara-
dos e pagos em 2018, sejam 
imputados aos dividendos 
referentes ao lucro líquido 
do exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 
2018”, informou a empre-
sa em comunicado. O valor 
total a ser distribuído repre-
senta uma remuneração total 
de R$ 470 milhões, um au-
mento de 48% em relação ao 
valor pago em 2017 e equi-
valente a 25% do lucro líqui-
do ajustado de 2018.

Brumadinho leva Moody’s a rebaixar nota da Vale 
Com a imagem arranha-

da no mercado interno e ex-
terno a Vale caiu novamen-
te no conceito do mercado. 
A agência de classificação 
de risco Moody’s rebaixou 
nesta quarta-feira a nota 
de crédito da mineradora 
de Baa3 para Ba1 e colo-
cou o rating da companhia 
em perspectiva negativa, 
o que significa que uma 
nova queda está no radar 
da agência. Com isso, a 
mineradora perdeu o grau 
de investimento. Por volta 
das 17h, as ações da Vale 
tinham queda de quase 1%. 
Neste ano, os papéis da 

companhia já caíram mais 
de 8%.

O motivo do rebaixa-
mento é o rompimento da
barragem em Brumadinho. 
De acordo com a Moody’s, 
a tragédia em Brumadinho 
traz implicações para o per-
fil de crédito da companhia e 
ainda deixa a mineradora ex-
posta a uma série de litígios 
e passivos financeiros. Se-
gundo o último balanço, o 
rompimento da barragem 
deixou 179 mortos. Outras 
131 pessoas seguem desapa-
recidas.

“O rebaixamento (...) re-
flete a elevação dos riscos 

de crédito após o colapso 
da barragem de rejeitos em 
Brumadinho, em 25 de ja-
neiro de 2019, e as conside-
ráveis incertezas associadas 
ao impacto total e implica-
ções de longo prazo deste 
desastre social e ambiental 
sobre o perfil de crédito da 
Vale como um todo”, infor-
mou a Moody’s no comuni-
cado.

Conforme citou o por-
tal G1, em 31 de janeiro, a 
Moody’s já havia sinaliza-
do que poderia piorar o ra-
ting da companhia. A agên-
cia de classificação de risco 
divulgou um relatório em 

que colocou a antiga nota 
da companhia em perspec-
tiva e destacou que o desas-
tre teria um efeito profundo 
na Vale.

A Moody’s acenou que 
no futuro o rating da com-
panhia pode ser estabilizado, 
com uma “maior visibilida-
de sobre os custos e passivos 
financeiros nos quais a Vale 
pode incorrer” por causa do 
acidente. Já uma elevação 
ocorrerá com resultados po-
sitivos de ações judiciais e 
investigações, além da ma-
nutenção de um sólido perfil 
de crédito e geração de fluxo 
de caixa positiva.
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CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia, 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 13/03/2019, às 
17 horas, na sede da sociedade à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, 
Bananeiras, Araruama, RJ, a fim de deliberarem sobre (i) aumento de capital 
social e (ii) assuntos gerais. Araruama, 26/02/2019. Carlos Alberto Vieira 
Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

Empréstimo bancário às empresas recua 2,7% em janeiro
Para o Banco 
Central a queda 
foi motivada pela 
troca da TJLP 
pela TLP

Em janeiro, o volume de 
crédito concedido às empre-
sas pelos bancos somou R$ 
1,425 trilhão, redução de 
2,7% em relação a dezem-
bro. O Banco Central expli-
cou que isso ocorreu  porque 
houve influência da Taxa de 
Longo Prazo (TLP), criada 
no final de 2017 para subs-
tituir a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP). A nova 
taxa está subindo de forma 
gradual a cada ano para ficar 
mais próxima dos juros de 
mercado.

Nos dados divulgados 
nesta quarta-feira pelo BC, 
o estoque total dos emprés-
timos somou R$ 3,232 tri-
lhões, redução de 0,9% com-
parado a dezembro. “Essa 
redução, muito embora não 
se possa descartar um peque-
no arrefecimento do crédito 
em janeiro, tem influência 
bastante significativa de fa-
tores sazonais”, explicou à 
Agência Brasil o chefe do 
Departamento de Estatísti-
cas do BC, Fernando Rocha.

Segundo ele, em dezem-
bro, há maior quantidade de 
dinheiro na economia devido 
ao pagamento do 13º salário 
e as pessoas usam menos o 
cheque especial. Em janeiro, 
há volta ao cheque especial.

No caso das empresas, há 
maior procura por crédito de 
curto prazo como desconto 
de duplicatas e antecipação 
de cartão, no último mês 
do ano. “Em dezembro, as 
empresas tomam mais cré-
dito por necessidade maior 
de caixa para pagar dois sa-
lários e ter giro maior. Em 
janeiro, essa necessidade se 
reduz”, explicou.

De acordo com Rocha, es-
ses efeitos, portanto, levam à 
redução do saldo do crédito 
no início do ano. Essas ca-
racterísticas sazonais tam-
bém influenciam as taxas 
de juros. “Em dezembro, há 
redução nas taxas de juros 
mais caras como é o caso do 
cheque especial e aumento 
nas taxas mais baratas. Esse 
fenômeno se reverte em ja-
neiro”, disse.

Rocha acrescentou que 
em dezembro e em janeiro 
houve “aumento pontual” 
dos juros do cheque especial 
por um banco. Além disso, 
em janeiro, com o cresci-
mento das concessões do 
cheque especial, aumenta o 
peso dessa modalidade no 
crédito total, elevando a taxa 
média.

Juros altos
Já no caso das pessoas fí-

sicas, o estoque chegou a R$ 
1,806 trilhão, com aumento 
de 0,6%. Em janeiro, a taxa 
média de juros para as fa-
mílias subiu 2,5 pontos per-
centuais para 51,4% ao ano. 
A taxa de juros do cheque 
especial subiu 3 pontos per-
centuais em janeiro em rela-
ção a dezembro, ao chegar 
em 315,6% ao ano. A taxa do 
rotativo do cartão de crédito 
subiu 1,5 ponto percentual 
em relação a dezembro, che-
gando a 286,9% ao ano, no 
mês passado.

Outra alteração de dezem-
bro para janeiro está rela-
cionada à oferta de crédito 
pessoal por bancos públicos 
estaduais a servidores públi-
cos com salários atrasados. 
A taxa dessa modalidade é 
similar à do crédito consig-
nado, portanto, mais baixa, e 
a maior demanda ocorre em 
dezembro, com redução da 
oferta em janeiro. “A taxa de 
juros dessa modalidade des-
ce e em janeiro e ela sobe e 
volta ao normal”.

Revisão de estatísticas 

Nos últimos anos, o Ban-
co Central vem realizando 
revisões das séries históricas 
de crédito no mês de feverei-
ro, com impactos potenciais 
em saldos, concessões, ta-
xas, prazos e inadimplência 

Fernando Rocha: ‘Tem influência bastante  significativa de fatores sazonais’

das modalidades. “Essas 
revisões têm como objeti-
vo aprimorar a qualidade 
das estatísticas divulgadas, 
a partir de aprimoramentos 
nas fontes de dados, princi-
palmente por meio do pro-
cesso de validação das infor-
mações, mediante correções 
e reclassificações recebidas 
das instituições financeiras”, 
explicou o BC em comuni-
cado. Em geral, as estatís-
ticas são revisadas com as 
novas séries retroagindo até 
a data de início de sua publi-
cação.

De fevereiro de 2019, 

o BC destaca as seguin-
tes revisões: ampliação na 
carteira de financiamen-
tos imobiliários de pesso-
as físicas, proveniente da 
incorporação de saldos em 
financiamentos com taxas 
de mercado, anteriormen-
te não reportados no Do-
cumento das Estatísticas 
Agregadas de Crédito 
(Doc 3050); aumento nos 
saldos de pessoas jurídi-
cas com recursos livres 
– Antecipação de faturas 
de cartão, incluindo mon-
tantes que estavam fora da 
carteira do SFN; reclassi-

ficação de saldos de pes-
soas jurídicas com recur-
sos livres – Outros, para a 
modalidade de Desconto 
de duplicatas e recebíveis; 
e alterações em séries do 
ICC, gerando os seguin-
tes impactos: redução das 
taxas médias gerais para 
pessoas jurídicas; varia-
ções nos períodos ante-
riores a janeiro de 2015, 
em relação ao ICC por 
modalidades; e aumento 
na taxa do cartão de cré-
dito parcelado de pessoas 
jurídicas, em meses mais 
recentes.

BC tem o segundo maior lucro operacional de sua história
Apesar das perdas cam-

biais registradas no segundo 
semestre, e depois de regis-
trar lucro de R$ 26 bilhões 
em 2017, o Banco Central 
(BC) fechou 2018 com lu-
cro operacional de R$ 45 
bilhões, segundo o balanço 
aprovada nesta quarta-feira 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Esse é o 
segundo maior lucro opera-
cional da história do Banco 
Central, só perdendo para 

2015, quando a autoridade 
monetária havia registrado 
lucro operacional de R$ 76,7 
bilhões.

Além do lucro operacional, 
a autoridade monetária fechou 
2018 com lucro de R$ 127,1 
bilhões com as operações 
cambiais, compostas pela ad-
ministração das reservas inter-
nacionais e pelas operações de 
swap cambial (compra e ven-
da de dólares no mercado fu-
turo). O lucro total, somando 

os dois resultados, somou R$ 
172,3 bilhões no ano passado.

Desde 2008, o banco re-
gistra os resultados opera-
cionais e cambiais de forma 
separada. No primeiro se-
mestre do ano passado, o BC 
tinha tido lucro operacional 
de R$ 19,3 bilhões e lucro 
recorde de R$ 146,2 bilhões 
com as operações cambiais. 
No segundo semestre, o ór-
gão teve lucro operacional 
de R$ 25,6 bilhões e perdas 

de R$ 19,1 bilhões com as 
operações cambiais.

As perdas cambiais no 
segundo semestre foram 
provocadas pela variação 
do dólar, que subiu apenas 
0,49% de julho a dezem-
bro do ano passado (de R$ 
3,86 para R$ 3,87), alta 
insuficiente para cobrir os 
custos de captação das re-
servas externas do país. No 
primeiro semestre, a moeda 
norte-americana tinha subi-

do 16,5%, de R$ 3,31 para 
R$ 3,86.

A alta do dólar multiplica 
o valor em reais das reservas 
internacionais, que fecharam 
2018 em US$ 376,984 bi-
lhões, ampliando os ganhos 
da autoridade monetária. 
Outra parte do lucro cambial 
vem do resultado das opera-
ções de swap cambial, que 
funcionam como venda de 
dólares no mercado futuro.

O Banco Central transfe-

riu os ganhos do primeiro se-
mestre ao Tesouro Nacional 
em agosto do ano passado. 
Os resultados do segundo se-
mestre serão cobertos da se-
guinte maneira: o BC repas-
sará o lucro operacional de 
R$ 25,6 bilhões ao Tesouro 
Nacional nos próximos dez 
dias e o Tesouro cobrirá a 
perda cambial de R$ 19,1 
bilhões da autoridade mo-
netária até o décimo dia útil 
de 2020.

Governo vende FI-FGTS para  
financiar projetos de infraestrutura   

O governo estaria explo-
rando a venda de ativos de-
tidos pelo Fundo de Investi-
mento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FI-FG-
TS) para custear projetos de 
infraestrutura. A informação 
é da Reuters que ouviu nesta 
quarta-feira duas fontes que 
solicitaram anonimato. De 
acordo com as fontes, os ati-
vos mais fáceis de vender são 
uma fatia de R$ 3,6 bilhões no 
Banco do Brasil, equivalente 
a 2,5% do capital, e R$ 800 
milhões na Alupar.

Lançado há 12 anos para 
financiar a construção de fer-
rovias, portos, aeroportos, 
esgoto, energia e rodovias, o 
FI-FGTS tem R$ 34,3 bilhões 
em ativos, de acordo com 
suas últimas demonstrações 
financeiras. E é financiado por 
impostos sobre folha de paga-
mento pagos por pessoas e 
empregadores. A informação 
é da Reuters que ouviu nesta 
quarta-feira duas fontes. 

A Caixa Econômica Federal, 
que administra o FI-FGTS, está 
revisando parte de suas próprias 

participações. O objetivo do go-
verno seria levantar fundos para 
novos projetos de infraestrutura e 
se desfazer de ativos estatais. As
fontes disseram que o governo 
de Jair Bolsonaro acredita que al-
guns investimentos anteriores do 
fundo se valorizaram a ponto de 
valer a pena vender para financiar 
novos projetos.

O governo tem tentado es-
timular a infraestrutura com 
investimento privado e planeja 
leiloar os direitos para operar 23 
projetos de infraestrutura, prin-
cipalmente aeroportos, já nos 

primeiros 100 dias de gestão.
O FI-FGTS também detém 

participações em empresas 
privadas, incluindo 30 por 
cento da empresa de sanea-
mento BRK Ambiental, con-
trolada pela Brookfield, e 16 
por cento da VLI Logística. 
O governo considera ofertas 
iniciais de ações para vender 
suas participações na BRK 
e na VLI, avaliadas em R$ 
667,7 milhões e R$ 1,3 bilhão 
em junho de 2017, respecti-
vamente, acrescentaram as 
fontes.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis Individuais da Bradesco Saúde S.A., relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais abrangem as normas instituídas pela própria 
Agência e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados e aprovados pela 
ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, dos Relatório dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria, bem 
como do Parecer do Conselho Fiscal.
Desempenho das Operações de Seguros
A Bradesco Saúde apresentou, no exercício de 2018, prêmios no montante de R$ 22,225 bilhões (R$ 20,549 bilhões no 
exercício de 2017).
No exercício de 2018, a Bradesco Saúde manteve uma carteira de mais de 3,3 milhões de clientes. A grande participação dos 
seguros coletivos no total dessa carteira (95%) em dezembro de 2018, traduz o seu elevado nível de especialização e personalização 
no atendimento aos planos para empresas de todos os tamanhos.
Destaca-se o crescimento da carteira de Seguros Para Grupos (SPG), destinado a pequenas e médias empresas, que atingiu 
prêmio acumulado de R$ 7,592 bilhões, evolução de 11,11% em relação ao mesmo período de 2017.
Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da Companhia se destacam dentre as empresas do setor, 
mantendo-se como referência em solidez e confiança para clientes e prestadores de serviços da rede referenciada.
Resultado do Exercício 
A Bradesco Saúde apresentou, no exercício de 2018, Lucro Líquido de R$ 942,010 milhões (R$ 468,527 milhões no exercício de 
2017), representando uma rentabilidade de 12,81% sobre o Patrimônio Líquido Médio.
Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos
Os acionistas da Bradesco Saúde, em cada exercício, terão direito a receber, a título de dividendos, o mínimo obrigatório de 25% 
do lucro líquido.
O lucro líquido, após as deduções legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e 
deliberada pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser designado 100% à Reserva de Lucros – Estatutária, visando à 
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da Sociedade, até atingir o limite de 95% 
do valor do capital social integralizado.
Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras estão classificadas nas categorias “Valor Justo por meio do Resultado”, “Disponível para Venda” e 
“Mantidos até o Vencimento”, conforme normas contábeis em vigor. De acordo com essas normas, a Bradesco Saúde S.A. 
declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento, os títulos classificados na categoria “títulos 
Mantidos até o Vencimento”.
Evento Societário
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de junho de 2018, foi deliberado o aumento de capital, no montante de  
R$ 550 milhões, passando o capital social, de R$ 3,918 bilhões para R$ 4,468 bilhões, representado por 20.870.945 ações 
ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal. 
Maiores detalhes constam nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Individuais.
Sinistralidade
O desempenho do setor de saúde suplementar permaneceu afetado pelas demandas regulatórias e pelo crescimento dos custos 
médicos e hospitalares em níveis superiores aos da inflação medida pelos índices gerais de preços. Houve melhora na sinistralidade 
em 2,4 p.p., 91,4 p.p. (2017) e 89,0 p.p. (2018), pelos seguintes motivos: 
i) Redução na perda de empregos formais em 2018;
ii) Melhora dos níveis de retenção de clientes na negociação, por meio de oferta de novos produtos e novas formas de 

renegociação de contratos; e
iii) Ações de ampliação da mudança no modelo de negociações com a rede referenciada, na qual houve expressiva expansão do 

volume de eventos remunerados, por valor fixo para procedimentos padronizados, que proporcionou maior previsibilidade e 
redução da velocidade de variação do custo médico-hospitalar.

Principais Ações Estratégicas Realizadas 
A Bradesco Saúde, ao longo do exercício de 2018, manteve e promoveu diversas ações com efeitos positivos sobre a sua 
performance global, destacando-se:
• Programa “Meu Doutor Bradesco Saúde”: foram inseridas as cidades de Volta Redonda - RJ, para as especialidades de clínica 

médica e pediatria e Curitiba – PR, para as especialidades de clínica médica, pediatria e ortopedia, ambas disponíveis para 
todos os planos da Bradesco Saúde;

• Controle de Sinistros: avanços na forma de negociação com a rede referenciada, objetivando garantir mais previsibilidade ao 
pagamento dos serviços prestados, em função do aprimoramento da gestão dos itens que compõem as despesas; 

• Programa de Pagamentos Diretos de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) a Fornecedores: visa oferecer aos seus 
beneficiários, materiais médicos de excelente qualidade, garantir custos adequados e uma grande variedade de materiais. 
Além disso, possui abrangência de distribuição em todo o País, por meio de relacionamento com os principais fabricantes 
internacionais de Materiais Especiais de Elevado Custo;

• Bradesco Saúde Rio: criação de novo produto regional na cidade do Rio de Janeiro e em outros doze municípios, com Central 
de Agendamento própria para realização de consultas, exames e terapias, em busca de maior eficiência. O produto está 
disponível, tanto para o SPG, quanto para o Empresarial, em todas as modalidades de comercialização;

• Solicitação e acompanhamento de Prévia de Reembolso, por meio do site e App, permitindo ao segurado simular o valor do 
reembolso nos casos de consultas médicas, cirurgias, exames e terapias, realizadas fora da rede referenciada; e

• Acreditação: pela terceira vez consecutiva, a Bradesco Saúde recebeu o selo de Acreditação com a qualificação nível 1, o mais 
elevado pelos critérios de avaliação, concedido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).

Principais Investimentos Realizados
Foram realizados vários investimentos na área de Tecnologia da Informação e de gestão operacional, entre os quais, destacam-se: 
• Análise Automática das Solicitações de Procedimentos Médicos Via Sistema CBTI: implantação de ferramenta capaz de 

processar, analisar e aprovar automaticamente as solicitações de procedimentos médicos que requerem autorização prévia, 
trazendo mais segurança ao processo e reduzindo despesas operacionais e administrativas;

• Entrega Direta de Medicamentos Oncológicos Orais: o projeto prevê, em parceria com uma empresa especializada, a compra e 
entrega de quimioterápicos orais, na residência do segurado, além da realização de contatos que visam estimular a aderência 
e manutenção do tratamento, resultando em melhora dos serviços, com redução dos custos de assistência;

• InovaBra: projetos de inovação que visam buscar em startups propostas de elevado potencial e aderência às tendências em 
saúde, como clube de assinatura de medicamentos de uso contínuo, plataforma digital para comercialização de planos de 
saúde e programa para mudança de hábitos/comportamentos relacionados à saúde;

• Migração dos Serviços para Web: início do processo de migração dos serviços prestados aos clientes pelos canais convencionais 
para os meios digitais, com o objetivo de facilitar as interações da Bradesco Saúde com os usuários, proporcionando mais 
agilidade, comodidade e segurança, como solicitação de reembolso/prévia pela web e status de senha, por meio do site ou 
pelo aplicativo, dentre outros;

• Investimentos em Data Lake e Big Data: um business Data Lake contém dados estruturados e não estruturados de uma ampla 
variedade de fontes, e a lógica analítica concentra-se na criação de modelos preditivos para melhorias de produtos e serviços. 

Já um business Big Data, possibilita coletar dados e aplicar técnicas analíticas para entendê-los, fazer previsões e agir, o que 
resulta na criação de novos modelos de negócios, assim como reunir dados, lógica analítica e aplicativos para viabilizar novas 
oportunidades de negócios; 

• Desconto Farmácia: foi disponibilizado link no site e no aplicativo da Bradesco Saúde, possibilitando o acesso a diferentes 
funcionalidades. Destacam-se também as novas parcerias realizadas: Drogasmil (RJ), Tamoio (RJ), Farmalife (RJ) e Rosário 
(DF) em todos os medicamentos, genéricos ou de marca, com descontos, entre 21% a 35%; e

• O Bradesco Saúde Concierge comemora dez anos, trazendo novidades aos seus 120 mil segurados com o lançamento de 
um aplicativo exclusivo e a reformulação do site. Considerado o mais completo conjunto de serviços da carteira da Operadora, 
o Concierge tem 92% de satisfação de seus clientes. Outra novidade foi o lançamento de mais uma sala VIP, inaugurada 
no hospital BP Mirante, na cidade de São Paulo. Com o novo espaço, o Concierge passa a contar com cinco salas VIPs,
localizadas nos principais centros de referência médico-hospitalar do Brasil, como Albert Einstein (SP), Sírio Libanês (SP), 
HCor (SP) e Casa de Saúde São José (RJ). 

Perspectivas e Planos da Administração para o ano de 2019
• Iniciativas de Inteligência Artificial: projetos que utilizam inteligência artificial (machine learning) e dão suporte à decisões em 

processos operacionais, com o objetivo de diminuir os riscos de interpretações equivocadas nos processos de autorização 
prévia (quimioterapia) e pagamento de sinistro ambulatorial;

• Projetos em Parceria com a Orizon: lançamento de projetos pioneiros que integram dados de autorização prévia, 
auditoria médica, dentre outros, com a finalidade de promover ganhos de produtividade e escala nas operações. Essas 
melhorias trazem mais segurança e inviolabilidade ao processo, o que é extremamente necessário, devido ao volume 
de transações praticadas;

• Novas Funcionalidades nos Aplicativos: serviços para apoiar nas informações e gerenciamento de doenças, bem como 
seus hábitos e estilo de vida. Os dados permitirão, no futuro, atuar de forma preventiva e ágil, frente a possíveis pacientes 
crônicos identificados;

• Consolidação de parcerias com hospitais e serviços de diagnósticos que apresentem melhor relação de custo-efetividade;
• Gestão do beneficiário e inclusão de novas funcionalidades no aplicativo e site da Bradesco Saúde, como agendamento 

“Meu Doutor” e Novamed, ampliação dos serviços do Desconto Farmácia, marcação de referenciados favoritos, simulador de 
coparticipação, dentre outros, que foram cadastrados no sistema oTImize!; e

• Ampliação do Programa “Meu Doutor Bradesco Saúde” com a inserção de novas cidades.
Gestão de Riscos
O Grupo Bradesco Seguros, do qual a Bradesco Saúde faz parte, em linha com os modelos adotados de melhores práticas no 
mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos implantada, atuando de forma 
independente, no que tange a regulamentos, normas e políticas internas, tendo como principal objetivo assegurar que os riscos a 
que o Grupo está exposto sejam devidamente identificados, analisados, mensurados, tratados e monitorados.
O 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 e gestão 
dos riscos. Possui comitês com funções específicas, permitindo que os riscos, tais como subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional, sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados.
Estão inseridos, nesse contexto, categorizar os riscos relevantes para compor o perfil de riscos, monitorar os tipos de riscos 
assumidos com base nas compensações risco-retorno, para alcançar os objetivos estratégicos e buscar eficiência na gestão de 
capital, assegurar o aculturamento de gestão de riscos nos vários níveis de atuação das empresas do Grupo, incluindo a difusão 
das políticas, normas e processos, bem como o monitoramento contínuo da exposição e tolerância aos riscos.
Controles Internos
A atuação de Controles Internos tem como principal objetivo apoiar todas as áreas internas, seja de suporte ao negócio ou 
operacionais, na construção e manutenção de um ambiente corporativo mais seguro e sustentável. Suas atividades estão aderentes 
às normas locais, seguem as diretivas da política da Organização Bradesco sobre o tema e cumprem as exigências da seção 404 
da Lei americana Sarbanes-Oxley e os principais frameworks internacionais de controles, como o COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology). A Bradesco 
Saúde realiza, periodicamente, testes de aderência, assegurando a eficiência dos controles e o atendimento às regulamentações e 
normativos internos do Grupo Bradesco Seguros. Os resultados são reportados à Alta Administração do Grupo Bradesco Seguros, 
ao Comitê de Controles Internos e Compliance e ao Comitê de Auditoria, ambos da Organização Bradesco. 
Compliance
O Grupo Bradesco Seguros possui um programa de integridade alinhado aos requisitos da Lei 12.846/13, reforçando o compromisso 
com a transparência e incentivo à conduta ética na condução dos negócios, princípios constantes no Código de Conduta Ética 
da Organização Bradesco e Setoriais. Os canais de denúncia aos funcionários e ao público externo se mantêm disponíveis para 
receber relatos de indícios de práticas ilícitas ou irregulares. 
O Grupo mantém o compromisso contínuo de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, 
aprimorando os controles existentes de detecção de situações suspeitas, realizando a devida comunicação ao Conselho de 
Atividades Financeiras (COAF), apoiando outros esforços governamentais locais e internacionais contra possíveis situações 
criminosas e assegurando o atendimento às regulamentações pertinentes. 
O Grupo Bradesco Seguros, possui uma estrutura de comitês executivos, possibilitando que as tomadas de decisão ocorram nas 
instâncias pertinentes, resguardando os padrões de conduta e a responsabilidade corporativa, numa contínua busca de excelência 
em seus processos e uma prestação de contas transparente e ética às partes interessadas.
Governança de Dados e Segurança da Informação 
Alinhada com as novas regulamentações nacionais e internacionais que abrangem o tema, e reafirmando o compromisso pela 
disponibilidade, integridade, segurança e confidencialidade das informações organizacionais e dos clientes, o Grupo Bradesco 
Seguros tem dado ênfase especial à governança de dados e segurança da informação.
Premiações
A Bradesco Saúde liderou o ranking “Seguro Saúde” no Anuário Valor 1000, editado pelo jornal Valor Econômico. A publicação 
apresenta análises detalhadas sobre as mil maiores empresas do Brasil, com base em critérios como competitividade, investimentos 
e infraestrutura.
A Bradesco Saúde foi destaque no Prêmio Mercado de Seguros, promovido pela revista Seguro Total, conquistando o troféu 
Gaivota de Ouro na categoria “Liderança Nacional na Carteira de Seguro Saúde”.
Pela oitava vez, a Bradesco Saúde foi vencedora do Prêmio Benchmarking Saúde 2018, atribuído por uma comissão formada por 
representantes de concorrentes, consultores, dirigentes e autoridades, a partir de critérios como inovação, novos investimentos, 
credibilidade e visibilidade do mercado baiano.
Pela 14ª vez consecutiva, a Bradesco Saúde foi eleita a melhor empresa do País na categoria “Seguro Saúde” no prêmio Top Of 
Mind RH. Promovida pela Fênix Editora, a premiação reconhece empresas e profissionais mais lembrados em votação realizada 
entre os que trabalham na área de Recursos Humanos. Também foi destaque na premiação “Melhores Fornecedores para RH” na 
categoria “Saúde”, promovida pela revista Gestão e RH. 
Agradecimentos
Pelos êxitos obtidos, agradecemos a preferência e a confiança dos nossos segurados e corretores, o apoio recebido dos Órgãos 
Reguladores, e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e colaboradores.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.
Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais.

ATIVO  Notas 2018 2017
CIRCULANTE  ........................................................................................................................ 4.222.742 3.622.465

Disponível ........................................................................................................................... 910 998
Realizável ............................................................................................................................ 4.221.832 3.621.467
Aplicações financeiras ....................................................................................................... 4 1.708.885 994.898

Aplicações garantidoras de provisões técnicas  ................................................................ 2.698 2.076
Aplicações l ivres  ............................................................................................................... 1.706.187 992.822

Créditos de operações com planos de assistência à saúde .......................................... 1.816.721 1.847.940
Prêmios a receber ............................................................................................................. 6 1.771.690 1.814.851
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde .................................. 45.031 33.089

Despesas de comercialização diferidas ........................................................................... 7 283.960 360.286
Créditos tributários e previdenciários .............................................................................. 8 356.050 344.712
Bens e títulos a receber ..................................................................................................... 54.801 72.482
Despesas antecipadas ....................................................................................................... 1.415 1.149

ATIVO NÃO CIRCULANTE  ................................................................................................... 15.017.128 13.703.116
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  .......................................................................................... 13.950.335 12.693.390

Aplicações financeiras ....................................................................................................... 4 13.163.075 11.817.205
Aplicações garantidoras de provisões técnicas  ................................................................ 10.001.448 8.992.331
Aplicações l ivres  ............................................................................................................... 3.161.627 2.824.874

Despesas de comercialização diferidas ........................................................................... 7 86.354 105.750
Créditos tributários e previdenciários .............................................................................. 8 495.280 584.486
Depósitos judiciais e fiscais .............................................................................................. 9 205.626 185.949

INVESTIMENTOS ................................................................................................................... 921.796 760.558
Participações societárias - operadoras de planos de assistência à saúde .......................... 10 921.670 760.558
Outros investimentos  ........................................................................................................... 126 -

IMOBILIZADO ......................................................................................................................... 11 5.469 6.267
Imobilizado de uso próprio ................................................................................................... 4.124 4.519
Outras imobilizações - não hospitalares/odontológicos ....................................................... 1.345 1.748

INTANGÍVEL  .......................................................................................................................... 12 139.528 242.901
TOTAL DO ATIVO .................................................................................................................. 19.239.870 17.325.581

PASSIVO Notas 2018 2017
CIRCULANTE  ........................................................................................................................ 6.986.626 6.876.956

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde ............................................. 13 6.188.936 5.987.709
Provisão de prêmios/Contraprestações não ganhas PPCNG ........................................... 1.216.384 1.134.490
Provisão para remissão ..................................................................................................... 108.905 91.843
Provisão de sinistros a liquidar para SUS ......................................................................... 46.675 44.692
Provisão de sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais .......... 2.527.086 2.512.023
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA) ................................... 2.289.886 2.204.661

Débitos das operações de assistência à saúde .............................................................. 157.400 184.840
Prêmios a restituir .............................................................................................................. 72.640 100.048
Receita antecipada de prêmios ......................................................................................... 19.303 11.832
Comercialização sobre operações .................................................................................... 42.720 37.581
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde ................................... 22.737 35.379

Provisões para IR e CSLL .................................................................................................. 82.636 34.570
Tributos e encargos sociais a recolher ............................................................................ 14 96.227 99.611
Débitos diversos ................................................................................................................. 15 461.427 570.226

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ............................................................................................... 4.398.033 4.032.674
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde ............................................. 13 3.718.819 3.308.299

Provisão para remissão ..................................................................................................... 1.453.807 1.225.391
Provisão de sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais .......... 131.882 108.597
Outras provisões................................................................................................................ 2.133.130 1.974.311

Provisões para ações judiciais  ........................................................................................ 16 614.225 635.358
Débitos diversos ................................................................................................................. 15 64.989 89.017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................................................................................... 17 7.855.211 6.415.951
Capital social  ....................................................................................................................... 4.468.500 3.918.500
Reservas de capital .............................................................................................................. (317.067) (310.931)
Reservas de lucros ............................................................................................................... 3.887.865 3.169.582
Ajuste de avaliação patrimonial ............................................................................................ (175.579) (360.009)
Ações em tesouraria ............................................................................................................. (8.508) (1.191)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................. 19.239.870 17.325.581

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais, exceto o resultado líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Notas 2018 2017
Prêmios ganhos de plano de assistência à saúde ............................................................ 21 21.821.023 20.408.045

Prêmios reti dos  ................................................................................................................... 22.225.319 20.548.844
Variação das provisões técnicas ......................................................................................... (404.296) (140.799)

Sinistros retidos ................................................................................................................... (19.420.559) (18.658.892)
Sinistros conhecidos ou avisados ....................................................................................... (19.335.334) (18.296.805)
Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos mas não avisados ............................ (85.225) (362.087)

Resultados das operações com plano de assistência à saúde ....................................... 2.400.464 1.749.153
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde .................................... 27 39
Outras receitas operacionais .............................................................................................. 13.572 2.054
Outras despesas operacionais ........................................................................................... 22a (361.332) (486.584)

Outras despesas de operações de planos de assistencia à saúde .................................... (296.669) (324.881)
Programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças ................................. (2.564) (3.040)
Provisão para perdas sobre créditos ................................................................................... (29.560) (52.548)
Outras despesas de operações de assist. à saúde não relacionadas ................................ (32.539) (106.115)

Resultado bruto .................................................................................................................... 2.052.731 1.264.662
Despesas de comercialização ............................................................................................. 22b (1.012.439) (987.579)
Despesas administrativas ................................................................................................... 22c (899.933) (920.324)
Resultado financeiro líquido ............................................................................................... 22d 1.360.465 1.142.928

Receitas financeiras ............................................................................................................ 1.476.260 1.279.473
Despesas financeiras .......................................................................................................... (115.795) (136.545)

Resultado patrimonial .......................................................................................................... 100.032 272.468
Receitas patrimoniais .......................................................................................................... 187.475 272.468
Despesas patrimoniais ........................................................................................................ (87.443) -

Resultado antes dos impostos e participações ................................................................ 1.600.856 772.155
Imposto de renda ................................................................................................................. 22e, 23 (369.194) (159.806)
Contribuição social .............................................................................................................. 22e, 23 (306.491) (132.150)
Impostos diferidos ............................................................................................................... 22e, 23 33.688 1.431
Participações no resultado .................................................................................................. (16.849) (13.103)

Resultado líquido  ................................................................................................................ 942.010 468.527
Quantidade de ações ........................................................................................................... 20.870.945 19.244.880
Resultado líquido por ação - R$ .......................................................................................... 45,13 24,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais.

2018 2017
Lucro líquido do exercício .................................................................................................................... 942.010 468.527
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................................................................................... 307.384 137.177
Tributos sobre o ajuste a valor justo de instrumentos financeiros ................................................. (122.954) (54.871)
Total do resultado abrangente do exercício ....................................................................................... 1.126.440 550.833
Aos acionistas controladores .............................................................................................................. 1.126.440 550.833

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais.

2018 2017
Atividades operacionais
(+) Recebimento de planos saúde .......................................................................................................... 22.883.053 20.915.979
(+) Resgate de aplicações financeiras .................................................................................................... 13.158.281 12.183.967
(+) Outros recebimentos operacionais .................................................................................................... 39.470 30.040
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde ........................................................... (19.572.920) (17.970.723)
(-) Pagamento de comissões................................................................................................................... (895.099) (864.481)
(-) Pagamento de pessoal ....................................................................................................................... (329.708) (285.686)
(-) Pagamento de pró-labore ................................................................................................................... (19.543) (11.140)
(-) Pagamento de serviços terceiros........................................................................................................ (379.686) (258.001)
(-) Pagamento de tributos ........................................................................................................................ (821.727) (316.206)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributários)..................................................... (120.108) (88.746)
(-) Pagamento de aluguel ........................................................................................................................ (33.042) (35.009)
(-) Pagamento de promoção/publicidade ................................................................................................ (48.043) (25.082)
(-) Aplicações financeiras ........................................................................................................................ (13.540.642) (12.594.973)
(-) Outros pagamentos operacionais ....................................................................................................... (709.097) (732.960)
Caixa líquido das atividades operacionais ......................................................................................... (388.811) (53.021)
Atividades de investimentos
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado – outros ....................................................................... 3 -
(+) Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio ................................................................. 39.339 161.592
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – outros ...................................................................... (1.069) (557)
(-) Pagamento relativos ao ativo intangível ............................................................................................. (60.369) (97.196)
Caixa líquido das atividades de investimentos .................................................................................. (22.096) 63.839
Atividades de financiamento
(+) Integralização de capital em dinheiro ................................................................................................ 438.725 -
(-) Pagamento de participação nos resultados ........................................................................................ (13.855) (12.408)
Caixa líquido das atividades de financiamento .................................................................................. 424.870 (12.408)
Variação de caixa e equivalente de caixa ........................................................................................... (88) (1.590)
Caixa – Saldo inicial .............................................................................................................................. 998 2.588
Caixa – Saldo final ................................................................................................................................. 910 998

(88) (1.590)
Ativos livres no início do exercício .......................................................................................................... 3.818.694 3.038.601
Ativos livres no final do exercício ............................................................................................................ 4.868.724 3.818.694
Aumento nas aplicações financeiras – recursos livres ............................................................................ 1.050.030 780.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais.

Seguros
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DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS (Em milhares de reais)

1 Contexto operacional
A Companhia é parte do Grupo Bradesco Seguros, sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), a operar em todas as modalidades de seguros no ramo de assistência à saúde, em todo o 
território nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe, nº 225, parte, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20261-901.
A Companhia é controlada direta da Bradesco Seguros S.A. e em última instância pelo Banco Bradesco S.A.
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco Seguros, atuando de 
forma integrada no mercado, tendo os custos das estruturas operacional e administrativa comuns, absorvidos segundo a 
praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Estas demonstrações contábeis individuais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2019.

2 Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis, discriminadas abaixo, foram aplicadas em todos os exercícios apresentados nas demonstrações 
contábeis individuais.

a. Base de preparação
As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais abrangem os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pela ANS, inclusive as 
normas instituídas pela própria ANS. As demonstrações contábeis individuais estão sendo apresentadas segundo critérios 
estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº 290/2012 e alterações subsequentes.
De acordo com o item 4 do CPC 36 (R3), a preparação das demonstrações contábeis consolidadas desta Companhia não é 
requerida, uma vez que as demonstrações contábeis consolidadas do acionista controlador, Bradesco Seguros S.A., entidade 
domiciliada no Brasil, foram preparadas e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26 de fevereiro de 2019.
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, 
a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a 
capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis individuais foram preparadas com base nesse 
princípio de continuidade.

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional
As demonstrações contábeis individuais estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo com o 
princípio do custo histórico, com exceção para ativos financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do resultado, ativos 
financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo, e para determinadas provisões técnicas cuja metodologia 
considera a utilização de fluxo de caixa descontado.
A moeda funcional da Companhia é o Real.

c. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis individuais de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas 
de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas: 4 – Aplicações financeiras; 13 - Provisões 
técnicas e 16 – Provisões para ações judiciais incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas, que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais; 
(ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste 
material dentro do próximo exercício contábil.

d. Segregação entre circulante e não circulante
A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante, a cada data de elaboração das 
demonstrações contábeis individuais, com o objetivo de classificar para o não circulante, aqueles cuja expectativa de realização 
ultrapassarem o prazo de 12 meses subsequentes à respectiva data-base. Os títulos e valores mobiliários a “valor justo por 
meio do resultado”, estão apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento, (conforme nota 
explicativa nº 4b).
Ativos e/ou passivos de imposto de renda e contribuição social, diferidos, são classificados no Ativo ou Passivo Não Circulante.
Os ativos e passivos sem vencimento definido tiveram seus valores registrados como circulante.

e. Aplicações e Instrumentos financeiros
A Companhia efetua a avaliação de seus instrumentos financeiros, em consonância aos Pronunciamentos Técnicos CPC’s 38, 
39, 40(R1) e 46, cujos critérios de classificação, mensuração e avaliação estão descritos a seguir:
(i) Disponível (Caixa e equivalentes a caixa)
 São representados por depósitos bancários sem vencimento, que apresentam risco insignificante de mudança de valor 

justo e são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
(ii) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado
 Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado, quando a Companhia gerencia tais investimentos 

e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos e estratégia 
de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo, por meio do resultado, são medidos pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

(iii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
 Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, tais ativos financeiros 

são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos classificados nesta categoria são registrados pelo 
custo amortizado, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescidos dos rendimentos auferidos, 
os quais impactam o resultado do exercício.

(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda
 Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Após o 

reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo, e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor 
recuperável, são reconhecidas em outros resultados, abrangentes e apresentadas no patrimônio líquido. Quando um 
investimento é baixado, o resultado acumulado no patrimônio líquido é transferido para o resultado do exercício.

(v) Determinação do valor justo
 A determinação do valor justo das aplicações financeiras da Companhia é efetuada da seguinte forma:
 Quotas em fundos de investimentos
 O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições 

financeiras administradoras desses fundos.
 Títulos públicos
 Os títulos públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de taxas médias do mercado secundário, 

divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
 Título privados - Letras Financeiras
 A metodologia de marcação a mercado para Letras Financeiras adotada pela Companhia leva em consideração dois 

fatores: a) A taxa de juros livre de risco, que expressa a projeção do DI ou SELIC; e b) O spread de crédito do emissor. 
A taxa de juros utilizada tem como fonte primária a curva dos contratos futuros de DI divulgados pela Brasil Bolsa Balcão 
(B3). O spread de crédito é obtido por meio de metodologia específica descrita no manual interno de marcação a mercado, 
que considera os seguintes aspectos: i) classificação dos emissores em grupos, de acordo com a definição atribuída pelo 
Departamento de Crédito do Bradesco; ii) distribuição em classes de emissores, através da classificação realizada pela 
média das taxas de emissão de cada emissor; iii) utilização da última cotação, negociada em até 15 dias úteis da data de 
negociação/ marcação a mercado e iv) cálculo do spread por meio das taxas de emissão ponderadas por classe e pelo 
volume negociado.

 Debêntures
 São atualizadas pelas informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as debêntures que não são 

informadas pela ANBIMA é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são 
informações/projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA/CETIP).

(vi) Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros
 Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 

reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) 
perderam valor, pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título.

 As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento 
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado 
do exercício.

 Perdas de valor (redução ao valor recuperável), nos ativos financeiros disponíveis para venda, são reconhecidas pela 
reclassificação da perda cumulativa, que foi reconhecida em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido para 
o resultado. A perda cumulativa, que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado, é a diferença 
entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido de 
qualquer redução por perda de valor recuperável, previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação 
subsequente, no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda, para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.

 Perdas, por redução ao valor recuperável, reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais classificados como 
ativos financeiros disponíveis para venda, não são revertidas.

(vii) Instrumentos financeiros derivativos
 A Companhia mantém operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados, exclusivamente, à proteção 

de riscos associados com a variação de taxas de juros dos investimentos. As operações com derivativos são registradas 
e negociadas na Brasil Bolsa Balcão (B3).

 Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação são reconhecidos no resultado, 
quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as respectivas 
variações são registradas no resultado e estão classificados na categoria ativos financeiros, mensurados ao valor justo 
por meio do resultado.

 Para valorização dos instrumentos financeiros derivativos, cotações de preço de mercado são usadas para determinar o 
valor justo destes instrumentos. O valor justo dos contratos de futuros é determinado com base em cotações de preços 
de mercado para derivativos negociados em bolsa ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo de caixa descontado, 
que usam curvas de rendimento, refletindo os fatores de risco adequados. As informações para construir as curvas de 
rendimento são obtidas principalmente na Brasil Bolsa Balcão (B3) e no mercado secundário doméstico. Estas curvas de 
rendimento são utilizadas para determinar o valor justo de taxa de juros.

(viii) Empréstimos e recebíveis
 Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros, não derivativos, com pagamentos determináveis, que não são 

cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem os valores registrados nas 
rubricas “Créditos de operações com planos de assistência à saúde” e “Bens e Títulos a receber”, que são contabilizados 
pelo custo amortizado, decrescidos de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.

(ix) Redução ao valor recuperável (impairment) de empréstimos e recebíveis
 A Companhia reconhece uma redução ao valor recuperável sobre prêmios a receber com base em estudo que consiste 

em observar um prêmio com atraso superior a dezesseis dias, em um determinado mês, e seu comportamento após seis 
meses, onde se apura o percentual médio de perda efetiva sobre os valores a receber, que permaneceram este período 
de tempo em atraso.

f. Créditos de operações com planos de assistência à saúde
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta 
de contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde, provenientes de contratos vigentes na data do balanço.

g. Imobilizado
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas, utensílios e veículos reconhecidos pelo 

custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da 
alienação, com o valor contábil do imobilizado, reconhecidos líquidos dos custos de transação no resultado do exercício.
Gastos subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos futuros associados e possam ser 
avaliados com confiabilidade.
Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do período à medida que são incorridos. Gastos com reformas 
e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo imobilizado.
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear de acordo com as seguintes taxas anuais 
para os exercícios correntes e comparativos: 10% para móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, e 20% para equipamentos 
de informática, veículos e benfeitorias em imóveis de terceiros.

h. Intangíveis
Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por 
impairment. A taxa de amortização é de 20% ao ano.
Despesas de desenvolvimento interno de softwares são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar sua intenção 
e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos softwares de modo que gere benefícios 
econômicos futuros. Os custos capitalizados de softwares desenvolvidos internamente, incluem todos os custos diretamente 
atribuíveis ao desenvolvimento, deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil, e são testados por impairment,
caso haja indicativo de perda.
Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas, à medida que são incorridas.

i. Despesas diferidas
Compõem as despesas diferidas os montantes referentes a agenciamentos relativos à comercialização de planos de saúde, 
sendo a apropriação ao resultado, realizada no período de vinte e quatro meses.

j. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros
Os valores dos ativos não financeiros da Companhia são revistos, no mínimo anualmente, para determinar se há alguma indicação 
de perda, que pode ser reconhecida no resultado do exercício se o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável.

k. Provisões técnicas
A provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) é calculada a partir da estimativa final dos sinistros já ocorridos 
e ainda não avisados, com base em triângulos de run-off mensais, que consideram o desenvolvimento histórico dos sinistros 
avisados nos últimos 12 meses, para estabelecer uma projeção futura por período de ocorrência. A metodologia empregada 
prevê, ainda, fatores de agravamento para capturar desenvolvimento de sinistros que ocorrem num prazo superior a 12 meses.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço, 
incluindo os sinistros judiciais e custos relacionados, atualizados monetariamente.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC) cuja metodologia de cálculo considera, além da taxa de desconto 
de 4% ao ano (4,5% em 2017), a diferença entre o valor atual dos benefícios futuros e o valor atual das contribuições futuras, 
correspondentes às obrigações assumidas.
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC), cuja metodologia de cálculo leva em consideração, além da taxa 
de desconto de 4% ao ano (4,5% em 2017), a expectativa de permanência dos titulares no plano até a sua saída do grupo por 
falecimento, e a partir deste momento, os custos relacionados à permanência dos dependentes no plano por cinco anos sem 
o correspondente pagamento de prêmios.
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC-GBS) é constituída pelas obrigações decorrentes das cláusulas 
contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias, referentes à cobertura de assistência à saúde e pelos prêmios por 
pagamento dos segurados participantes do seguro Bradesco Saúde – “Plano GBS”, considerando uma taxa de desconto de 
4% ao ano (4,5% em 2017).
As “Outras Provisões Técnicas” (OPT) são constituídas para a carteira de saúde individual, para fazer face às diferenças 
resultantes entre o valor presente esperado dos prêmios futuros e o valor presente esperado de indenizações e despesas 
relacionadas futuras, considerando-se a taxa de desconto de 4% ao ano (4,5% em 2017).
A Provisão para Prêmios ou Contribuições não Ganhas (PPCNG) é calculada pro rata dia, com base nos prêmios do seguro 
saúde, sendo constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos a decorrer dos contratos de seguros, cuja 
vigência tenha se iniciado.
As provisões de PEONA, PMBaC, PMBC, PMBC-GBS e OPT, relacionadas acima, são calculadas segundo metodologias 
e premissas estabelecidas em notas técnicas atuariais, aprovadas junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

l. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
(i) Ativos contingentes
 São reconhecidos contabilmente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 

mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação 
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são 
divulgados, quando aplicável.

(ii) Passivos contingentes
 São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos 

anteriores, complexidade e no posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes, classificados como de perdas possíveis, não são 
reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente relevantes, e os 
passivos contingentes, classificados como remotos, não são divulgados.

(iii) Obrigações legais
 Decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 

constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes 
reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais.

m. Benefícios a empregados
(i) Obrigações de curto prazo
 As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são mensuradas e lançadas como despesa à medida que 

o serviço respectivo é prestado.
(ii) Obrigações por aposentadoria
 Plano de contribuição definida
 A Companhia é patrocinadora de um plano de previdência complementar para seus funcionários e administradores, 

na modalidade contribuição definida, que permite acumular recursos financeiros ao longo da carreira profissional do 
participante mediante contribuições pagas por ele mesmo e pela empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos 
em um FIE (Fundo de Investimento Exclusivo). O Plano é administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A., e a BRAM 
– Bradesco Asset Management S.A. DTVM, é responsável pela gestão financeira dos fundos FIEs.

 O Plano de Previdência Complementar conta com contribuições dos funcionários e administradores da Companhia 
equivalentes a, no mínimo, 4% do salário e, pela empresa, 5% do salário, acrescidas do percentual destinado a coberturas 
dos benefícios de risco (morte e invalidez). As obrigações atuariais do plano de contribuição definida estão integralmente 
cobertas pelo patrimônio do FIE correspondente. Além do plano apresentado, está assegurado aos participantes que, em 
2001, optaram em migrar do plano de benefício definido, um benefício proporcional diferido, correspondente aos seus 
direitos acumulados naquele plano. Para os participantes ativos, aposentados e pensionistas do plano de benefício definido, 
em extinção, o valor presente das obrigações atuariais do plano está integralmente coberto por ativos garantidores.

(iii) Outras obrigações pós-emprego
 Há custeio do plano de saúde para ex-funcionários e seus dependentes legais por um período de 180 ou 270 dias da data 

de desligamento a depender do tempo de empresa.
(iv) Outros benefícios de curto prazo
 Outros benefícios de curto prazo, tais como seguro saúde, assistência odontológica, seguro de vida e de acidentes 

pessoais, e treinamento profissional, são oferecidos aos funcionários e administradores e reconhecidos no resultado à 
medida que são incorridos.

n. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro 
tributável excedente a R$ 240 para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada, até agosto de 2015, 
considerando a alíquota de 15%; para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi 
alterada para 20%, conforme Lei nº 13.169/15 e retornará à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em decorrência da 
alteração da alíquota, a Companhia constituiu, em setembro de 2015, um complemento do crédito tributário de contribuição 
social, considerando as expectativas anuais de realização e as suas respectivas alíquotas vigentes em cada exercício, de 
acordo com estudo técnico realizado.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre lucro tributável do exercício, calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas, quando é provável que sejam apurados lucros 
futuros sujeitos à tributação, contra os quais serão utilizados. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja 
um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social 
lançados pela mesma autoridade tributária, sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

o. Resultado
Os prêmios de seguro saúde são registrados na conta de prêmios emitidos (resultado) ou provisão para prêmios/
contraprestações não ganhas (PPCNG), conforme período de cobertura dos contratos vigentes na data do balanço.
As despesas com angariações, classificadas no grupo patrimonial “Despesas diferidas”, são diferidas e apropriadas ao 
resultado, de forma linear, pelo prazo de 24 meses.
As comissões sobre prêmios emitidos são reconhecidas no resultado de acordo com o prazo de vigência das parcelas 
das apólices.
A participação mínima dos funcionários no resultado é apurada com base na convenção coletiva firmada com o sindicato da 
categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de acordo com determinadas metas estipuladas 
pela Administração.
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos (incluindo ativos financeiros 
disponíveis para venda), receitas de dividendos, ganhos na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda, variações 
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, rendimentos auferidos na apuração 
do valor de custo dos títulos mantidos até o vencimento e reclassificações de ganhos previamente reconhecidos em outros 
resultados abrangentes. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem perdas em alienação de ativos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment),
reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis).

p. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão aplicáveis quando referendados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e outras efetivas para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2020.
São elas:
CPC 48 – Instrumentos Financeiros
Em vigor pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis desde 1º de janeiro de 2018, apresenta novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros 
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A Companhia optou por aplicar a isenção 
temporária do IFRS 9/CPC 48 e continuará a aplicar o IAS 39/CPC 38 até a data efetiva do IFRS 17 de Contratos de Seguros.

 Reservas de capital  Reservas de lucros 
 Capital 

social
 Mudança de participação 

em controlada 
 Outras 

reservas
 Reserva 

legal
 Reserva 

estatutária
 Ajustes de avaliação 

patrimonial
 Ações em 
tesouraria

 Lucros  
acumulados  Total 

Saldo em 01º de janeiro de 2017  .....................................................................................................  3.787.000  (297.661)  (17.027)  279.823  2.532.643  (442.315)  (1.897) - 5.840.566
Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros  ................................................................................  -  -  -  -  -  137.177  - - 137.177
Tributos sobre o ajuste a valor justo de instrumentos financeiros ......................................................  -  -  -  -  -  (54.871)  - - (54.871)
Aumento de Capital 

AGE de 27/04/2017  .........................................................................................................................  131.500  -  -  -  (136)  -  - - 131.364
Outorga/provisão de opções de venda de ações reconhecida em controlada  ..................................  -  -  3.757  -  -  -  - - 3.757
Ações em tesouraria reconhecida em controlada  ..............................................................................  -  -  -  -  -  -  706 - 706
Lucro líquido do exercício ...................................................................................................................  -  -  -  -  -  -  - 468.527 468.527
Dividendos propostos (R$ 5,78 por ação)  ..........................................................................................  -  -  -  -  -  -  - (111.275) (111.275)
Proposta para destinação do lucro liquido  .........................................................................................  -  -  -  23.426  333.826  -  - (357.252) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017  .................................................................................................  3.918.500  (297.661)  (13.270)  303.249  2.866.333  (360.009)  (1.191) - 6.415.951
Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros  ................................................................................  -  -  -  -  -  307.384  - - 307.384
Tributos sobre o ajuste a valor justo de instrumentos financeiros ......................................................  -  -  -  -  -  (122.954)  - - (122.954)
Aumento de Capital 

AGE de 28/06/2018  .........................................................................................................................  550.000  -  -  -  -  -  - - 550.000
Outorga/provisão de opções de venda de ações reconhecida em controlada  ..................................  -  -  (6.136)  -  -  -  - - (6.136)
Ações em tesouraria reconhecida em controlada  ..............................................................................  -  -  -  -  -  -  (7.317) - (7.317)
Lucro líquido do exercício ...................................................................................................................  -  -  -  -  -  -  - 942.010 942.010
Dividendos propostos (R$ 10,72 por ação)  ........................................................................................  -  -  -  -  -  -  - (223.727) (223.727)
Proposta para destinação do lucro líquido  .........................................................................................  -  -  -  47.101  671.182  -  - (718.283) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018  .................................................................................................  4.468.500  (297.661)  (19.406)  350.350  3.537.515  (175.579)  (8.508) - 7.855.211

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais.

Seguros
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CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, o objetivo desta norma é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam 
informações relevantes de modo que representem fielmente essas transações, esta norma altera de maneira mais substancial a 
contabilidade das entidades arrendatárias, sendo também requeridas certas divulgações no caso das entidades arrendadoras.
IFRS 17 – Contratos de Seguros
A IFRS 17 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro 
dentro do escopo da Norma. O objetivo da IFRS 17 é assegurar que uma entidade fornece informações relevantes que 
representam fielmente esses contratos. Essas informações fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis 
avaliarem o efeito que os contratos de seguros têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 
da Companhia.
A IFRS 17 entra em vigor para exercícios anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2022.
Os possíveis impactos decorrentes da adoção dos CPC e do IFRS, estão sendo avaliados e serão concluídos até a data de 
referendo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Resolução Normativa – RN n° 435/2018
Esta Resolução altera o Plano de Contas Padrão da ANS para as operadoras de planos de assistência à saúde, revogando a 
Resolução Normativa anterior de n° 290, de 27 de fevereiro de 2012, destacando que, a partir das demonstrações financeiras 
do exercício de 2020, as operadoras de grande porte deverão informar em notas explicativas a realização do Teste de 
Adequação de Passivo – TAP, de acordo com as regras e parâmetros definidos nesta norma, incluindo: a) todas as bases 
técnicas utilizadas para as estimativas correntes dos fluxos de caixa além daquelas estabelecidas nesta norma, bem como os 
agrupamentos de contratos similares adotados, observado o mínimo exigido; b) as estimativas correntes de fluxo de caixa de 
cada agrupamento de contratos similares que apresentarem resultado negativo.
Resolução Normativa – RN n° 442/2018
Esta Resolução Normativa altera a Resolução Normativa - RN n° 393/2015, que dispõe sobre critérios de constituição 
de Provisões Técnicas a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, a partir das 
demonstrações financeiras do exercício de 2020, principalmente pela constituição de Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos 
e Não Avisados ocorridos no SUS – PEONA SUS e pela constituição da Provisão para Insuficiência de Contraprestações/
Prêmio – PIC.

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

A Bradesco Saúde está exposta aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, provenientes de suas 
operações e que poderiam afetar os objetivos estratégicos e financeiros.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos acima, os objetivos, as políticas, os processos de 
mensuração e o gerenciamento de riscos.
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 Companhia.
São realizados investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos, 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 valor agregado.
No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 
desempenho da Companhia e proteger os acionistas, investidores, clientes, funcionários, colaboradores, fornecedores, entre 
outros, bem como monitorar os níveis de capital requerido, agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, 
principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o 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.
Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, comitês com funções 
específicas e estrutura diretiva, estabelecendo diretrizes e normas, provendo recursos humanos e tecnológicos, voltados a 
estas atividades.
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoiado 
em estrutura independente (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 permite que os riscos de seguro/subscrição, crédito, liquidez, mercado 
e operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado.
Para assegurar uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um fórum constante sobre o tema, de alto nível,  
com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Essa instância denominada Comitê Executivo de Gestão de Riscos 
do Grupo Bradesco Seguros estuda todos os riscos (subscrição, crédito, mercado, liquidez e operacional), define os limites de 
tolerância aos seus respectivos riscos e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.
Adicionalmente, existem os Comitês Executivos definidos pelo Banco Bradesco para tratar individualmente os assuntos 
relacionados ao Risco de Subscrição, Crédito, Mercado, Liquidez e Operacional, que são submetidos ao Comitê de Gestão 
Integrada de Riscos e Alocação de Capital, que tem por atribuição assessorar o Conselho de Administração na aprovação de 
políticas institucionais, diretrizes operacionais e no estabelecimento de limites de exposição a riscos.

b. Risco de seguro/subscrição
O risco de seguro é o risco transferido por qualquer contrato de seguro onde há a possibilidade futura de que o evento de 
sinistro ocorra e onde há incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Dentro do risco de seguro, 
destaca-se também o risco de subscrição, que advêm de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da 
Seguradora no momento da elaboração de sua política de subscrição, no que se refere às incertezas existentes, tanto na 
definição das premissas atuariais quanto na constituição das provisões técnicas e cálculo de prêmios e contraprestações. 
Em síntese, é o risco de que a frequência, a severidade e o custo de sinistros ou benefícios ocorridos sejam maiores do que 
aqueles estimados pela Companhia.
O gerenciamento do risco de subscrição é realizado pela Superintendência de Atuária e Estatística. As políticas de subscrição 
e aceitação de riscos são periodicamente avaliadas por intermédio de grupos de trabalho. Além disso, a Diretoria de Gestão 
de Riscos, Controles Internos e Compliance, parte integrante da estrutura de gerenciamento de riscos, tem como uma de suas 
principais atribuições o cálculo de capital regulatório para o negócio e certifica os estudos de precificação de novos produtos.
O processo de gerenciamento busca diversificar as operações de seguros, visando primar pelo balanceamento da carteira e se 
sustenta no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto de riscos isolados.
Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros
Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A Seguradora deve efetuar a indenização de todos os eventos ocorridos durante 
a vigência da apólice, mesmo que a perda seja descoberta após o término da vigência deste. Como resultado, os sinistros são 
avisados ao longo de um período e parte destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros/Eventos Ocorridos, mas Não 
Avisados (PEONA). O custo estimado de sinistro inclui despesas diretas a serem incorridas na sua liquidação.
Considerando as incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões de sinistros, pode acontecer da liquidação final 
mostrar-se diferente do passivo inicialmente constituído.
Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)
A Companhia realiza periodicamente a análise dos fluxos de ativos e passivos mantidos em carteira, Asset Liability Management
(ALM). A metodologia da análise compreende a observação de suficiência ou insuficiência do valor presente do fluxo de ativos 
em relação ao valor presente do fluxo de passivos, assim como a duração dos ativos em relação à duração dos passivos. O 
objetivo é verificar se a situação da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos futuros da 
Companhia com seus segurados.
As premissas atuariais utilizadas na geração do fluxo dos passivos estão em linha com a carteira de produtos da Companhia.
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 as seguintes ferramentas de monitoramento: (i) análises 
de sensibilidade e (ii) verificação de algoritmos e alertas dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros).
Principais riscos associados ao Seguro Saúde
• Flutuações na ocasião, frequência e gravidade dos sinistros e das indenizações de sinistros relativas a expectativas;
• Sinistros imprevistos resultantes de um risco isolado;
• Precificação incorreta ou subscrição inadequada de riscos;
• Provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas; e
• Para o seguro saúde individual, onde algumas das suas provisões são calculadas com base na expectativa de fluxo de 

caixa futuro (diferença de sinistros esperados futuros e prêmios esperados futuros), além dos riscos citados acima, existe 
o risco biométrico, que inclui a experiência de mortalidade e longevidade, o risco do comportamento do segurado, que 
inclui a sua experiência de persistência e o risco de taxa de juros que são gerenciados como parte do risco de mercado.

Gerenciamento dos riscos associados ao seguro saúde
• A Companhia monitora e avalia a exposição ao risco, sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e revisão 

das políticas referentes à subscrição, tratamento de sinistros e provisões técnicas. A implementação dessas políticas e 
o gerenciamento desses riscos são efetuados pela Superintendência Executiva Operacional e apoiados pela Gerência 
Departamental de Atuária;

• As Gerências Departamentais de Atuária e de Estatística desenvolveram mecanismos, tais como, boletins estatísticos de 
sinistralidade e desempenho por ramo, que identificam, quantificam e gerenciam exposições acumuladas para contê-las 
dentro dos limites definidos nas políticas internas;

• O risco de longevidade é monitorado em relação aos mais recentes dados e às tendências do ambiente que o Grupo 
Bradesco Seguros opera. A Administração monitora a exposição a este risco e as implicações de capital para gerenciar 
os possíveis impactos, bem como a captação de capital que os negócios poderão exigir;

• O risco de persistência é gerenciado através do monitoramento frequente da experiência da Companhia. A Administração 
também estabeleceu diretrizes sobre o gerenciamento da persistência, para monitorar e implementar iniciativas específicas 
e melhorar a retenção de apólices, que estejam próximas da data de vencimento e corram risco de não serem renovadas;

• O risco de um elevado nível de despesas é monitorado principalmente pela avaliação da rentabilidade das empresas e o 
monitoramento frequente dos níveis de despesas; e 

• O risco de taxa de juros é monitorado como parte do risco de mercado.
Resultados da análise de sensibilidade
Para cada cenário de sensibilidade é demonstrado o impacto no resultado da Companhia em função de uma mudança 
razoável e possível em apenas um único fator. Ressaltamos que nas operações de seguros não existem riscos significativos 
relacionados à variação das taxas de câmbio de moedas estrangeiras.
Para o Seguro Saúde, caso houvesse aumento na sinistralidade em 1 (um) ponto percentual nos últimos doze meses da data-
base do cálculo, o impacto no resultado e patrimônio líquido, após impostos, seria de (R$ 104.574) no exercício de 2018 e de  
(R$ 97.923) no exercício de 2017.
Concentração de risco
As potenciais exposições à concentração de risco são monitoradas por relatórios gerenciais onde são observados os resultados 
dos contratos vendidos por região geográfica e segmentos de negócio. Os quadros abaixo mostram a concentração de risco no 
âmbito do negócio por região e por segmento, baseada nos valores de prêmios:

 Distribuição do Prêmio Emitido Líquido - 2018
Região Geográfica  Individual  Empresarial  Total
Centro-Oeste ............................................................................................... 54.982 1.084.038 1.139.020
Nordeste ...................................................................................................... 397.183 2.467.447 2.864.630
Norte ............................................................................................................ 21.185 517.684 538.869
Sudeste ....................................................................................................... 1.366.858 15.455.688 16.822.546
Sul ............................................................................................................... 77.916 782.338 860.254
Total ............................................................................................................ 1.918.124 20.307.195 22.225.319

Distribuição do Prêmio Emitido Líquido - 2017
Região Geográfica Individual Empresarial Total
Centro-Oeste ................................................................................................ 50.467 981.588 1.032.055
Nordeste ....................................................................................................... 365.026 2.358.775 2.723.801
Norte ............................................................................................................. 20.374 468.213 488.587
Sudeste ........................................................................................................ 1.276.672 14.210.393 15.487.065
Sul ................................................................................................................ 74.942 742.394 817.336
Total ............................................................................................................. 1.787.481 18.761.363 20.548.844

Os contratos corporativos representam 91,37% (91,30% em 2017) da produção da Companhia. Os riscos relacionados a 
esses contratos são minimizados por constantes revisões do equilíbrio atuarial, que é aplicado na renovação dos mesmos ou 
até durante a vigência quando aportes são necessários. Embora aproximadamente 8,63% da produção seja representada por 
contratos individuais, o risco relacionado à ocorrência de sinistros vis-à-vis a precificação, que nesses produtos é balizada pela 
ANS, está suportado por constituição de provisão técnica.

c. Risco de crédito
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, 
de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras 
da contraparte.
Gerenciamento do risco de crédito
O gerenciamento do risco de crédito da Companhia é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, 
aferição e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de disciplina e controle 
nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos.
Conforme exposto acima, o gerenciamento de risco de crédito é realizado de forma corporativa mediante procedimentos 
internos estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios próprios, devidamente avaliados pelas 
estruturas de gestão de riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco e baseado em modelos internos, em fase de 
implementação gradual, visando à apuração, mensuração e cálculo do capital.
No que tange às aplicações financeiras, a Administração avalia o risco de crédito como baixo, visto que a maior parte da 
carteira de investimentos está concentrada em Títulos de Renda Fixa Público e operações compromissadas com lastro em 
Título Público Federal, como demonstrado abaixo:

 2018

Ativos financeiros - Rating AAA(*) AA
Exposto exclusivamente 

a risco de mercado Total
Valor justo por meio do resultado .......................................... 1.706.034 81 - 1.706.115
Título de renda fixa público ................................................... 1.568.446 - - 1.568.446
Título de renda fixa privado ................................................... 137.588 81 - 137.669
Disponíveis para a venda ................................................... 7.792.192 - 72 7.792.264
Título de renda fixa público ................................................... 7.792.192 - - 7.792.192
Título de renda variável ......................................................... - - 72 72
Mantido até o vencimento .................................................. 5.373.581 - - 5.373.581
Título de renda fixa público ................................................... 5.370.883 - - 5.370.883
Título de renda fixa privado ................................................... 2.698 - - 2.698

(*) Os títulos públicos classificados nessa coluna referem-se a títulos do tesouro brasileiro (risco soberano).
A Superintendência Executiva Operacional monitora os cancelamentos e as suspensões de cobertura por falta de pagamento 
de prêmio, respeitando as políticas internas, além disso a Companhia possui ações de mitigação de risco, dentre elas, as 
cobranças visando a recuperação de parcelas pendentes.

d. Risco de liquidez
Risco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientes para que a Companhia honre seus 
compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações.
O conhecimento e o acompanhamento deste risco são cruciais, sobretudo para que a Companhia possa liquidar as operações 
em tempo hábil e de modo seguro.
Exposição ao risco de liquidez
O risco de liquidez é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa da 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 de cobrirmos alta exigência de liquidez.
A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta:

Prazo estimado de realização
Fluxo de Ativos (i) Fluxo de Passivos (ii)

À vista ou sem vencimento definido ............................................................. 330.410 454.256
Fluxo de 0 a 3 meses ................................................................................... 2.118.140 6.019.881
Fluxo de 3 a 6 meses ................................................................................... 40.923 204.032
Fluxo de 6 a 9 meses ................................................................................... 351.327 80.804
Fluxo de 9 a 12 meses ................................................................................. 145.770 76.389
Fluxo de 12 a 60 meses ............................................................................... 9.871.387 484.746
Fluxo acima de 60 meses............................................................................. 42.902.129 33.155.721
Total  ............................................................................................................ 55.760.086 40.475.829

(i) Os ativos financeiros foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais. O fluxo de ativos considera 
o disponível, aplicações, créditos de operações com planos de assistência à saúde, e bens e títulos a receber. As 
aplicações financeiras com fluxo acima de 60 meses são constituídas, em sua totalidade, por Títulos Públicos Federais, 
que apesar de terem vencimentos de longo prazo, podem ser convertidos em caixa a qualquer momento, de acordo com 
as necessidades do fluxo de caixa da Companhia.

(ii) Os passivos financeiros consideram os fluxos de débitos de operações de assistência à saúde, tributos e encargos 
sociais a recolher, provisões técnicas de operações de assistência à saúde, e os débitos diversos. As provisões técnicas 
foram distribuídas com base na expectativa de fluxo de caixa futuro (diferença de sinistros e prêmios esperados futuros), 
considerando a experiência de mortalidade e longevidade, o comportamento do segurado, que inclui sua experiência de 
persistência, o término de vigência dos contratos de seguros vigentes e a melhor expectativa quanto à data de liquidação 
de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de pagamento e/ou recebimento.

Gerenciamento do risco de liquidez
O gerenciamento do risco de liquidez é exercido de forma corporativa pelo Grupo Bradesco, envolvendo 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 política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivo assegurar a existência de normas, critérios 
e procedimentos que garantam à Companhia o estabelecimento de reserva mínima de liquidez, bem como a existência de 
estratégia e de planos de ação para situações de crise de liquidez. Trimestralmente é realizada a reunião do Comitê Executivo 
de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para 
o atendimento regulatório/aprimoramento nos processos de gestão.

e. Risco de mercado
O risco de mercado é representado pela possibilidade de perda financeira por oscilação de preços e taxas de juros dos 
instrumentos financeiros da Companhia, uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores.
Este risco é identificado, mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites monitorados diariamente, de 
maneira independente.
O controle do risco de mercado é realizado para todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros. As atividades expostas 
ao risco de mercado são mapeadas, mensuradas e classificadas quanto à probabilidade e magnitude, com seus respectivos 
planos de mitigação devidamente aprovados pela estrutura de governança.
Gerenciamento do risco de mercado
O processo, realizado de forma corporativa, é aprovado pelo Conselho de Administração do conglomerado Bradesco e 
reavaliado anualmente pelos comitês abaixo descritos, bem como pelo próprio Conselho de Administração.
Definição de limites
As propostas de limites de risco de mercado são validadas em comitês específicos de negócios, bem como pelo Comitê 
Executivo de Investimentos e o Comitê de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. Posteriormente, são submetidas à 
aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, observando os limites definidos pelo Conselho de 
Administração, conforme as características das operações.
A carteira de investimentos financeiros da Companhia consiste em operações estruturais provenientes de suas próprias 
linhas de negócios.
Nesse tipo de operação a intenção não é a negociação no curto prazo, que visa se beneficiar de oscilações de mercado, 
mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de negócio e demanda, atendendo suas 
necessidades específicas.
Os principais riscos monitorados são os riscos de taxa de juros e de carteira de ações.
Modelos de mensuração do risco de mercado
As posições são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte de 1 dia, com nível de confiança 
de 99%, volatilidades e correlações calculadas a partir de métodos estatísticos que atribuem maior peso aos retornos recentes.
A mensuração e o controle do risco de taxa de juros são feitos a partir da metodologia EVE (Economic Value Equity), que mede 
o impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados pela área econômica do Banco Bradesco. 
Nesses cenários são determinados movimentos positivos e negativos que podem ocorrer nas curvas de taxas de juros, com 
impactos sobre os ativos e passivos ao longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.
Análise de sensibilidade de risco de mercado

Cenário
Choque de 1 ponto base para taxa de juros e 1% de variação para preços

Fator de Risco
Índice Bovespa em pontos ............................. 87.008
Taxa Prefixada de 1 ano ................................ 6,56%
Cupom de IPCA de 1 ano............................... 3,00%

Os impactos, líquidos de efeitos fiscais, desse cenário sobre as posições seriam os seguintes:

Fatores de riscos

Exercício Taxa de juros em Reais Índices de preços
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Dezembro 2018 .................. (430) (2.063) (2.493) (2.440)

Definição.............................

Exposições sujeitas à variações 
de taxas de juros prefixadas e 

cupons de taxas de juros

Exposições sujeitas à variação 
da taxa  dos cupons de  

índices de preços

f. Risco operacional
O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos e 
de eventos externos. Essa definição inclui o Risco Legal, mas exclui o Estratégico e o Risco de Imagem.
Gerenciamento do risco operacional
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, visando acompanhar a 
evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a qualidade deste gerenciamento.
Todo o processo de Governança Corporativa para gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos 
comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual com a sua especificidade, possuindo as 
seguintes atribuições:
• Garantir o cumprimento das Políticas de Gestão de Risco Operacional e de Continuidade de Negócios da Companhia;
• Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia;
• Aprovar e revisar as definições e critérios, modelagens matemáticas e estatísticas, e cálculos referentes ao montante da 

alocação de capital; e
• Avaliar e submeter à validação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, com reporte aos comitês 

específicos, a política, estrutura, papéis, procedimentos e responsabilidades das dependências envolvidas no processo, 
bem como as revisões executadas anualmente.

Procedimentos de controle e monitoramento contínuo
• Identificar junto às dependências interna e externa da Companhia os eventos de perdas decorrentes de risco operacional, 

assegurando o correto tratamento mediante as origens/causas, para avaliação, monitoramento e controle do processo, 
possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo; e

• Estabelecer reuniões com os gestores e executivos, quanto ao tratamento das perdas junto às áreas, visando à melhoria 
contínua, ações corretivas e preventivas do Risco Operacional.

g. Gerenciamento de capital
O gerenciamento de capital é realizado de forma corporativa e visa assegurar que o Grupo Bradesco Seguros mantenha 
uma sólida base de capital para fazer face aos riscos inerentes às suas atividades, contribuindo para o alcance dos objetivos 
estratégicos e metas, de acordo com as características de cada empresa do Grupo. Para tanto, são considerados o ambiente 
de negócios, a natureza das operações, a complexidade e a especificidade de cada produto e serviço no mercado de atuação.
O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma permanente e prospectiva, seja em situações 
de normalidade de mercado, ou em condições extremas, atendendo os limites definidos pelos Órgãos Reguladores e/ou aos 
aspectos de Governança Corporativa.

h. Limitações das análises de sensibilidade
As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante enquanto as outras 
premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se 
também ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados 
ou extrapolados a partir desses resultados.
As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados. 
Além disso, a posição financeira da Companhia poderá variar na ocasião em que qualquer movimentação no mercado ocorra. 
Por exemplo, a estratégia de gerenciamento de risco visa gerenciar a exposição a flutuações no mercado. À medida que os 
mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda 
de investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

4 Aplicações financeiras
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras

2018 % 2017 %
Valor justo por meio do resultado ................................................. 1.706.115 11,47 977.188 7,63
Títulos de renda fixa - fundos de investimento .................................. 1.706.115 11,47 977.188 7,63
Disponível para venda .................................................................... 7.792.264 52,39 6.668.130 52,04
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional.............................. 6.639.137 44,64 5.495.738 42,89
Títulos de renda fixa - letras do tesouro nacional.............................. 1.143.463 7,69 1.156.758 9,03
Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro - judicial ........... 9.592 0,06 15.568 0,12
Títulos de renda variável - ações  ..................................................... 72 - 66 -
Mantidos até o vencimento ............................................................ 5.373.581 36,14 5.166.785 40,33
Títulos de renda fixa - fundos de investimento .................................. 2.977.255 20,03 2.862.333 22,34
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional.............................. 2.396.326 16,11 2.304.452 17,99
Total .................................................................................................. 14.871.960 100,00 12.812.103 100,00

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os títulos que compõem as 
carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a “valor justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, 
independentemente dos prazos de vencimento.
Os valores dos títulos que compõem os investimentos, relativos a fundos de investimentos exclusivos do Grupo Bradesco 
Seguros, estão abaixo apresentados, com base no percentual de participação da Companhia naquele fundo.

Seguros
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2018
1 a 30 dias 

ou sem 
vencimento

definido

31 a  
180

dias

181 a 
360

dias
Acima

de 360 dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste
a valor 

justo
Valor justo por meio do resultado ......... 133.574 573 99.992 1.471.976 1.706.115 1.704.321 1.794
Letras financeiras do tesouro .................... - 258 - 1.367.401 1.367.659 1.367.651 8
Letras do tesouro nacional ........................ - - 99.444 92.808 192.252 190.623 1.629
Letras financeira do tesouro - operação 

compromissada (nota 20) ....................... 129.371 - - - 129.371 129.371 -
Notas do tesouro nacional ......................... - - - 8.535 8.535 8.419 116
Letras do tesouro nacional- operação 

compromissada (nota 20) ....................... 2.886 - - - 2.886 2.886 -
Letras financeiras - emissores privados .... - 299 548 1.319 2.166 2.164 2
Certificados de recebíveis imobiliários ...... - - - 1.473 1.473 1.442 31
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada (nota 20) ....................... 1.317 - - - 1.317 1.317 -
Debêntures ................................................ - 16 - 440 456 448 8
Disponíveis para venda .......................... 72 - - 7.792.192 7.792.264 7.394.845 397.419
Notas do tesouro nacional ......................... - - - 6.639.137 6.639.137 6.281.374 357.763
Letras do tesouro nacional  ....................... - - - 1.143.463 1.143.463 1.103.870 39.593
Letras financeiras do tesouro - judicial ...... - - - 9.592 9.592 9.592 -
Ações......................................................... 7 2- - - 72 9 63
Mantidos até o vencimento .................... 2.698 - - 5.370.883 5.373.581 5.373.581 -
Notas do tesouro nacional ......................... - - - 5.370.883 5.370.883 5.370.883 -
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada (*) (nota 20) .................. 2.698 - - - 2.698 2.698 -
Total .......................................................... 136.344 573 99.992 14.635.051 14.871.960 14.472.747 399.213

2017
1 a 30 dias 

ou sem 
vencimento

definido

31 a  
180

dias

181 a 
360

dias
Acima

de 360 dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste
a valor 

justo
Valor justo por meio do resultado ......... 174.525 3.684 1.508 797.471 977.188 974.963 2.225
Letras financeiras do tesouro .................... - - 1.328 576.897 578.225 577.761 464
Letras do tesouro nacional ........................ - - - 197.346 197.346 195.849 1.497
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada (nota 20) ....................... 169.431 - - - 169.431 169.431 -
Notas do tesouro nacional ......................... - - - 14.049 14.049 13.800 249
Letras financeiras - emissores privados .... 5.094 3.684 - 3.173 11.951 11.939 12
Certificados de recebíveis imobiliários ...... - - - 4.668 4.668 4.669 (1)
Debêntures ................................................ - - 180 1.338 1.518 1.514 4
Disponíveis para venda .......................... 66 - 15.568 6.652.496 6.668.130 6.589.759 78.371
Notas do tesouro nacional ......................... - - - 5.495.738 5.495.738 5.437.013 58.725
Letras do tesouro nacional  ....................... - - - 1.156.758 1.156.758 1.137.168 19.590
Letras financeiras do tesouro - judicial ...... - - 15.568 - 15.568 15.569 (1)
Ações......................................................... 6 6- - - 66 9 57
Mantidos até o vencimento .................... 2.076 - - 5.164.709 5.166.785 5.166.785 -
Notas do tesouro nacional ......................... - - - 5.164.709 5.164.709 5.164.709 -
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada (*) (nota 20) .................. 2.076 - - - 2.076 2.076 -
Total .......................................................... 176.667 3.684 17.076 12.614.676 12.812.103 12.731.507 80.596

(*) Referem-se ao movimento do fluxo de caixa dos FIEs, classificados na categoria “Mantidos até o vencimento”, decorrente 
dos resgates de cupons efetuados no exercício.

Em função da capacidade financeira da Companhia, a Administração decidiu no exercício de 2013 pela reclassificação do 
montante de R$ 3.984.406, relativo a títulos classificados na categoria “Disponível para Venda”, para a categoria “Mantida até 
o Vencimento”. A menos valia correspondente ao ajuste ao valor justo dos títulos reclassificados na data da reclassificação, foi 
mantida no Patrimônio Líquido e está em processo de amortização no resultado pelo prazo de vencimento remanescente dos 
títulos. O montante remanescente a amortizar em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 690.049.

c. Cobertura das provisões técnicas
Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

2018 2017
Total das provisões técnicas ....................................................................................................... 9.907.755 9.296.008
Provisão de prêmios e contribuições não ganhas – PPCNG (*) ..................................................... (1.216.384) (1.134.490)
Total a ser coberto (A) .................................................................................................................. 8.691.371 8.161.518
Quotas de Fundos de Investimento................................................................................................. 2.977.255 2.862.333
Títulos públicos ............................................................................................................................... 7.026.891 6.132.074
Total dado em cobertura (B) ......................................................................................................... 10.004.146 8.994.407
Suficiência (B) - (A) ....................................................................................................................... 1.312.775 832.889

(*) De acordo com a Resolução Normativa ANS n° 392/2015 e alterações subsequentes, não há obrigatoriedade de vinculação 
de ativos garantidores para a cobertura do montante contabilizado a título de PPCNG.

d. Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como segue:
• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;
• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 

(preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
• Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

2018 2017
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Valor justo por meio do resultado ............................ 1.568.446 137.669 1.706.115 789.620 187.568 977.188
Letras financeiras do tesouro ....................................... 1.367.659 - 1.367.659 578.225 - 578.225
Letras do tesouro nacional ........................................... 192.252 - 192.252 197.346 - 197.346
Letras Financeiras do Tesouro - operação 

compromissada ......................................................... - 129.371 129.371 - 169.431 169.431
Notas do tesouro nacional ............................................ 8.535 - 8.535 14.049 - 14.049
Letras do Tesouro Nacional - operação 

compromissada ......................................................... - 2.886 2.886 - - -
Letras financeiras - emissores privados ....................... - 2.166 2.166 - 11.951 11.951
Certificados de recebíveis imobiliários ......................... - 1.473 1.473 - 4.668 4.668
Notas do tesouro nacional – operação 

compromissada ......................................................... - 1.317 1.317 - - -
Debêntures ................................................................... - 456 456 - 1.518 1.518
Disponível para venda ............................................... 7.792.264 - 7.792.264 6.668.130 - 6.668.130
Notas do tesouro nacional ............................................ 6.639.137 - 6.639.137 5.495.738 - 5.495.738
Letras do tesouro nacional  .......................................... 1.143.463 - 1.143.463 1.156.758 - 1.156.758
Letras financeiras do tesouro - judicial ......................... 9.592 - 9.592 15.568 - 15.568
Ações............................................................................ 72 - 72 66 - 66
Mantidos até o vencimento (*) ................................... 6.401.575 2.698 6.404.273 5.852.179 2.076 5.854.255
Notas do tesouro nacional ............................................ 6.401.575 - 6.401.575 5.852.179 - 5.852.179
Notas do tesouro nacional- operação compromissada - 2.698 2.698 - 2.076 2.076
Total ............................................................................. 15.762.285 140.367 15.902.652 13.309.929 189.644 13.499.573

(*) Refere-se ao valor justo na data-base indicada.
e. Movimentação das aplicações financeiras

2018
Valor justo por  

meio do resultado
Disponível
para venda

Mantido até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 01 de janeiro  .................................. 977.188 6.668.130 5.166.785 12.812.103
(+) A plicações ............................................................... 10.979.045 2.561.597 - 13.540.642
(-) R esgates .................................................................. (10.330.426) (2.507.316) (332.203) (13.169.945)
(+) R endimentos ........................................................... 80.308 750.805 538.999 1.370.112
(+/-) Ajuste a valor justo  .............................................. - 319.048 - 319.048
Saldo final em 31 de dezembro ................................. 1.706.115 7.792.264 5.373.581 14.871.960

2017
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível
para venda

Mantido até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 01 de janeiro ................................... 1.966.518 3.859.443 5.291.148 11.117.109
(+) A plicações ............................................................... 8.865.929 3.729.044 - 12.594.973
(-) R esgates .................................................................. (10.039.180) (1.560.094) (584.693) (12.183.967)
(+) R endimentos ........................................................... 183.921 499.211 460.330 1.143.462
(+/-) Ajuste a valor justo  .............................................. - 140.526 - 140.526
Saldo final em 31 de dezembro ................................. 977.188 6.668.130 5.166.785 12.812.103

(*) As movimentações realizadas na categoria “Mantidos até o Vencimento” correspondem ao vencimento e ao fluxo de 
recebimento de cupons dos títulos.

f. Desempenho e taxas médias contratadas
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de rentabilidade 
dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2018, o desempenho global dos ativos financeiros 
que compõem a carteira de aplicações financeiras, sem considerar o ajuste ao valor justo dos investimentos classificados na 
categoria “disponível para venda”, atingiu 158% no acumulado do exercício, em relação ao referido benchmark, e as taxas 
médias contratadas das aplicações, por indexador, foram IPCA 5,53%, 9,51% (títulos pré-fixados) e 100% da SELIC (títulos 
pós-fixados).

5 Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía contratos futuros em fundos de investimentos cujos diferenciais a pagar 
ou a receber (ajustes) são liquidados diariamente. Conforme determina a regulamentação vigente, as operações com contratos 
derivativos podem ser realizadas nas carteiras e fundos de investimentos da Companhia, desde que tenham como objetivo a 
proteção das carteiras, podendo, também, realizar operações de síntese de posição do mercado à vista, não podendo, todavia, 
gerar cumulativamente com as posições detidas à vista, exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido de cada 
fundo de investimento.
No caso dos contratos futuros de DI, DAP e opções de juros IDI, realizamos operações de síntese de posição do mercado à 
vista e proteção contra os efeitos da variação dos preços das Letras do Tesouro Nacional e das Notas do Tesouro Nacional 
(séries F e B). No caso dos contratos de opções sobre taxa de câmbio de reais por dólar comercial, buscamos mitigar riscos 
da variação de preço a esta moeda. No caso dos contratos futuros de IBOVESPA, buscamos refletir a variação do preço das 
ações, quando relacionada com operações compromissadas.
Considerando o que determina a legislação vigente, as operações com derivativos realizadas nas carteiras e fundos de 
investimento têm por objetivo a proteção das carteiras, não gerando perdas ou ganhos devido à contrapartida do resultado do 
ativo objeto da proteção.
Em 31 de dezembro de 2018 o diferencial a pagar/receber registrado em conta de passivo dos fundos totalizava R$ 21  
((R$ 10) em 31 de dezembro de 2017), conforme demonstrativo abaixo:
i. Valor dos instrumentos financeiros derivativos

2018
Valor de 

referência
Valor

líquido (*)
Custo

atualizado
Valor de 
mercado

Contratos futuros
Compromissos de compra ............................................................. 131.492 50.200 30 30
Mercado i nterfinanceiro ..................................................................... 131.492 50.200 30 30
Compromissos de venda ................................................................ 81.292 - (9) (9)
Mercado i nterfinanceiro ..................................................................... 81.292 - (9) (9)
Total .................................................................................................. 212.784 - 21 21

2017
Valor de 

referência
Valor

líquido (*)
Custo

atualizado
Valor de 
mercado

Contratos futuros
Compromissos de compra ............................................................. 62.412 18.070 4 4
Mercado i nterfinanceiro ..................................................................... 62.412 18.070 4 4
Compromissos de venda ................................................................ 44.342 - (14) (14)
Mercado i nterfinanceiro ..................................................................... 44.342 - (14) (14)
Total .................................................................................................. 106.754 - (10) (10)

(*) Refere-se ao valor líquido dos contratos de compra e venda.

a. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por vencimento
2018

Custo
atualizado

Valor de 
mercado %

De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Ajuste a receber - futuros .......................... 30 30 100 - 30 30
Total do ativo (A) ..................................... 30 30 100 - 30 30
Ajuste a pagar - futuros ............................. (9) (9) 100 (9) - (9)
Total do passivo (B) ................................ (9) (9) 100 (9) - (9)
Efeito Líquido (A-B) ................................. 21 21 100 (9) 30 21

2017
Custo

atualizado
Valor de 
mercado %

De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Ajuste a receber - futuros .......................... 4 4 100 - 4 4
Total do ativo (A) ..................................... 4 4 100 - 4 4
Ajuste a pagar - futuros ............................. (14) (14) 100 (14) - (14)
Total do passivo (B) ................................ (14) (14) 100 (14) - (14)
Efeito Líquido (A-B) ................................. (10) (10) 100 (14) 4 (10)

b. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por valor de referência
2018

181 a 360 Dias Acima de 360 Dias Total
Contratos futuros .................................................................................. 81.578 131.206 212.784
Total  .................................................................................................... 81.578 131.206 212.784

2017
Acima de 360 Dias Total

Contratos futuros .................................................................................................................. 106.754 106.754
Total  .................................................................................................................................... 106.754 106.754

6 Prêmios a receber
a. Ramos

2018 2017
Saúde Coletivo ................................................................................................................................ 1.718.835 1.766.285
Saúde Individual .............................................................................................................................. 52.855 48.566
Total ................................................................................................................................................ 1.771.690 1.814.851

b. Faixas de vencimento

2018 2017
A vencer:
Até 30 dias....................................................................................................................................... 1.429.280 1.512.096
De 31 a 120 dias ............................................................................................................................. 22.989 31.080
Total a vencer ................................................................................................................................ 1.452.269 1.543.176
Vencidos:
Até 30 dias....................................................................................................................................... 239.418 196.030
De 31 a 120 dias ............................................................................................................................. 68.565 88.271
Acima de 121 dias ........................................................................................................................... 288.308 242.473
Total de vencidos .......................................................................................................................... 596.291 526.774
Provisão para risco sobre crédito .................................................................................................... (276.870) (255.099)
Total ................................................................................................................................................ 1.771.690 1.814.851

c. Movimentação dos prêmios a receber
2018 2017

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................................................. 1.814.851 1.683.085
(+) Prêmios emitidos ....................................................................................................................... 22.326.517 20.614.748
(+) IOF ............................................................................................................................................. 525.108 483.091
(-) Recebimentos  ............................................................................................................................ (22.873.015) (20.915.979)
Constituição de provisão para perda sobre crédito ......................................................................... (21.771) (50.094)
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................................ 1.771.690 1.814.851

7 Despesas de comercialização diferidas
2018 2017

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................................................. 466.036 591.752
(+) Constituição ............................................................................................................................... 359.478 440.514
(-) Reversões ................................................................................................................................... (455.200) (566.230)
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................................ 370.314 466.036

8 Ativos e passivos fiscais
a. Créditos tributários e previdenciários líquidos

2018 2017

Circulante
Não

Circulante Total Circulante
Não

Circulante Total
Créditos tributários diferidos (8 b-i) .... - 525.828 525.828 - 611.659 611.659
Impostos a compensar ....................... 356.050 1.154 357.204 344.712 1.094 345.806
Obrigações fiscais diferidas (8 b-ii) .... - (31.702) (31.702) - (28.267) (28.267)
Total  .................................................. 356.050 495.280 851.330 344.712 584.486 929.198

b. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
(i) Créditos tributários diferidos

Saldo em 2017 Constituição Realização Saldo em 2018
Créditos tributários sobre diferenças temporárias
Provisão para riscos de crédito ................................................ 132.566 47.985 (902) 179.649
Provisão para contingências cíveis .......................................... 167.930 92.875 (87.989) 172.816
Provisão para contingências fiscais  ........................................ 44.870 3.138 (1.063) 46.945
Provisão para contingências trabalhistas  ................................ 1.824 1.246 (1.324) 1.746
Outros ....................................................................................... 65.992 14.744 (32.832) 47.904
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 413.182 159.988 (124.110) 449.060
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda  .... 198.477 76.768 (198.477) 76.768
Total dos créditos tributários ................................................ 611.659 236.756 (322.587) 525.828

Saldo em 2016 Constituição Realização Saldo em 2017
Créditos tributários sobre diferenças temporárias
Provisão para riscos de crédito ................................................ 128.017 120.416 (115.867) 132.566
Provisão para contingências cíveis .......................................... 199.779 24.860 (56.709) 167.930
Provisão para contingências fiscais  ........................................ 40.347 4.523 - 44.870
Provisão para contingências trabalhistas  ................................ 1.936 1.231 (1.343) 1.824
Outros ....................................................................................... 40.140 31.990 (6.138) 65.992
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 410.219 183.020 (180.057) 413.182
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda  .... 253.979 188.272 (243.774) 198.477
Total dos créditos tributários ................................................ 664.198 371.292 (423.831) 611.659

(ii) Obrigações fiscais diferidas

Saldo em 2017 Constituição Realização Saldo em 2018
Atualização de depósito judicial ............................................... 28.267 3.435 - 31.702
Total dos créditos tributários ................................................ 28.267 3.435 - 31.702

Saldo em 2016 Constituição Realização Saldo em 2017
Atualização de depósito judicial ............................................... 27.327 2.181 (1.241) 28.267
Total dos créditos tributários ................................................ 27.327 2.181 (1.241) 28.267

c. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

Diferenças temporárias
Imposto de renda Contribuição social Total

2019............................................................................................... 92.615 56.072 148.687
2020............................................................................................... 56.344 34.052 90.396
2021............................................................................................... 36.158 21.813 57.971
2022............................................................................................... 29.189 16.959 46.148
2023 em diante .............................................................................. 65.640 40.218 105.858
Total .............................................................................................. 279.946 169.114 449.060

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de 
lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, 
líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 423.821 (R$ 393.506 em 31 de dezembro de 2017) referente a diferenças temporárias.

9 Depósitos judiciais e fiscais

2018 2017
Cíveis e trabalhistas ........................................................................................................................ 109.549 99.465
INSS ................................................................................................................................................ 86.475 80.377
Sinistros ........................................................................................................................................... 9.447 5.958
Outros .............................................................................................................................................. 155 149
Total ................................................................................................................................................ 205.626 185.949

10 Participações societárias
Mediservice Operadora 

de Planos de Saúde S.A.
OdontoPrev

S.A. (a) Controladora
Dados em 31 de dezembro de 2018
Capital Social................................................................................. 350.518 506.557
Quantidade de ações possuídas: ON............................................ 93.281.729 265.648.397
Percentual de participação ............................................................ 100,00 50,01
Total de ativos ............................................................................... 623.073 1.543.221
Total de passivos líquidos de provisões judiciais .......................... 223.110 447.832
Provisões Judiciais ........................................................................ 15.355 21.321
Patrimônio líquido .......................................................................... 384.609 1.074.068
Total das receitas .......................................................................... 1.474.854 1.643.105
Lucro líquido do período ................................................................ 22.010 330.546
Saldo em 1º de janeiro de 2017 .................................................. 294.569 334.362 628.931
Outorga/recompra de ações reflexa .............................................. - 3.757 3.757
Ações em tesouraria reflexa .......................................................... - 706 706
Dividendos e juros sobre capital próprio ....................................... (11.599) (133.705) (145.304)
Resultado de equivalência patrimonial .......................................... 48.838 223.630 272.468
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ............................................ 331.808 428.750 760.558
Aumento de capital ........................................................................ 36.018 - 36.018
Outorga/recompra de ações reflexa .............................................. - (6.136) (6.136)
Ações em tesouraria reflexa .......................................................... - (7.317) (7.317)
Dividendos e juros sobre capital próprio ....................................... (5.227) (43.542) (48.769)
Resultado de equivalência patrimonial .......................................... 22.010 165.306 187.316
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ............................................ 384.609 537.061 921.670

(a) Equivalência Patrimonial com base no Balanço Patrimonial em 30 de novembro de 2018.
11 Imobilizado

Saldo em 2017 Aquisição Depreciação Baixa Saldo em 2018
Bens móveis ..................................................... 4.519 952 (1.328) (19) 4.124
Outras imobilizações ........................................ 1.748 81 (484) - 1.345
Total ................................................................. 6.267 1.033 (1.812) (19) 5.469

Saldo em 2016 Aquisição Depreciação Saldo em 2017
Bens móveis ............................................................................. 5.386 210 (1.077) 4.519
Outras imobilizações ................................................................ 2.012 347 (611) 1.748
Total ......................................................................................... 7.398 557 (1.688) 6.267

12 Intangível

Saldo em 2017
Aquisição/
(Baixa) (*) Amortização Saldo em 2018

Sistema de computação  (desenvolvido internamente)........... 237.369 (26.916) (76.457) 133.996
Outros intangíveis ................................................................... 5.532 - - 5.532
Total ........................................................................................ 242.901 (26.916) (76.457) 139.528

Seguros
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Saldo em 2016
Aquisição/
(Baixa) (*) Amortização Saldo em 2017

Sistema de computação (desenvolvido internamente)............ 208.286 97.196 (68.113) 237.369
Outros intangíveis ................................................................... 5.532 - - 5.532
Total ........................................................................................ 213.818 97.196 (68.113) 242.901

(*) Objetivando melhorias nos controles dos itens relativos a desenvolvimentos internos de software, foi criado a área de 
Gestão Corporativa de Portfolio (GCP), com o objetivo de aperfeiçoar a configuração dos ativos considerados intangíveis, 
e para tanto, passou a utilizar-se de uma ferramenta para processo de gestão orçamentária e de portfólio de projetos, 
denominado de Otimize, modificando a forma do controle operacional dos componentes do ativo intangível, que passou a 
ser realizado por tipo de sistema e tipo de escopo.

 Em decorrência, em dezembro de 2018, houve a baixa de (R$ 87.423) relativo a projetos descontinuados.
13 Provisões técnicas
a. Composição

2018 2017
Provisão de sinistros a liquidar ........................................................................................................ 2.705.643 2.665.312
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)  ................................................ 2.289.886 2.204.661
Provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC) .............................................................. 1.218.860 1.051.507
Provisão de prêmios ou contribuições não ganhas (PPCNG)......................................................... 1.216.384 1.134.490
Provisão matemática de benefícios concedidos (PMBC)................................................................ 343.852 265.727
Outras provisões técnicas ............................................................................................................... 2.133.130 1.974.311
Total  ............................................................................................................................................... 9.907.755 9.296.008

b. Movimentação das provisões técnicas

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro .................................................................................................................. 9.296.008 8.138.658
Sinistros avisados líquidos de glosa (*) ........................................................................................... 19.612.190 18.557.766
Sinistros pagos  ................................................................................................................................ (19.572.920) (17.970.723)
Constituição de provisões (PPCNG, PMBaC, PMBC, PEONA e outras) ........................................ 571.415 568.790
Atualização monetári a ..................................................................................................................... 1.062 1.517
Saldo em 31 de dezembro  ........................................................................................................... 9.907.755 9.296.008

(*) O valor de sinistros avisados inclui a participação dos beneficiários em sinistros indenizados, no montante de R$269.952 
(R$ 273.787 em dezembro de 2017).

14 Tributos e encargos sociais a recolher

2018 2017
Imposto sobre operações financeiras.............................................................................................. 47.032 35.796
Retenções de impostos e contribuições .......................................................................................... 26.553 34.586
COFINS e PIS ................................................................................................................................. 16.827 14.455
Impostos e contribuições a recolher - anistia MP 783/2017 (nota 16-i) .......................................... 769 12.018
Outros impostos e contribuições a recolher .................................................................................... 5.046 2.756
Total ................................................................................................................................................ 96.227 99.611

15 Débitos diversos

Circulante 2018 2017
Depósitos de terceiros (i) ............................................................................................................. 25.255 167.652

Prêmios e emolumentos ............................................................................................................... 12.423 141.092
Cobrança antecipada de prêmios ................................................................................................. 6.638 20.691
Outros depósitos .......................................................................................................................... 6.194 5.869

Valores a pagar a partes relacionadas (nota 20) ............................................................................ 258.627 167.283
Obrigações com pessoal ................................................................................................................. 31.233 28.715
Fornecedores .................................................................................................................................. 24.218 17.532
Outros débi tos ................................................................................................................................. 122.094 189.044
Total ................................................................................................................................................ 461.427 570.226
Não circulante
Contas a pagar - SUS ..................................................................................................................... 63.088 86.815
Outros débitos ................................................................................................................................. 1.901 2.202
Total ................................................................................................................................................ 64.989 89.017

(i) Aging de depósitos de terceiros

2018
Até  

30 dias
31 a  

180 dias
181 a  

365 dias
Acima de 
365 dias Total

Prêmios e emolumentos ............................................ 7.176 5.211 36 - 12.423
Cobrança antecipada de prêmios.............................. 5.129 1.494 15 - 6.638
Outros depósitos ....................................................... 5.580 - - 614 6.194
Total .......................................................................... 17.885 6.705 51 614 25.255

 2017
Até  

30 dias
31 a  

180 dias
181 a  

365 dias
Acima de 
365 dias Total

Prêmios e emolumentos ............................................ 137.998 2.696 249 149 141.092
Cobrança antecipada de prêmios.............................. 18.775 1.907 9 - 20.691
Outros depósitos ....................................................... 5.256 - - 613 5.869
Total .......................................................................... 162.029 4.603 258 762 167.652

16 Provisões para ações judiciais
A Administração da Companhia entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face a eventuais perdas 
decorrentes dos respectivos processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até definição 
da ação, representado por decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.
(i) Obrigações legais – Fiscais, previdenciárias e outras
 A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os quais 

estão totalmente provisionados. As principais questões são:
 INSS - discute-se a incidência da contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas a corretores de seguro, 

instituída, inicialmente, pela LC nº 84/1996, após, pela Lei nº 9.876/1999 (nova redação dada ao artigo 22, inciso I, da 
Lei nº 8.212/1991), à alíquota de 20% e adicional de 2,5%, sob o argumento de que os serviços não são prestados às 
seguradoras, mas aos segurados, estando desta forma fora do campo de incidência da referida contribuição. Todos os 
processos aguardam julgamento nas instâncias superiores. A Companhia deposita e provisiona os valores mensalmente. 
O saldo provisionado em 31 de dezembro de 2018 monta R$ 82.238 (R$ 76.553 em 31 de dezembro de 2017) e o valor 
dos depósitos, em 31 de dezembro de 2018, monta R$ 82.223 (R$ 76.272 em 31 de dezembro de 2017).

 INSS - Discute-se autuações correspondentes ao período de 2010 a 2011, relativas à contribuição previdenciária (INSS) 
sobre aportes em planos de previdência privada, considerados pela fiscalização como verbas remuneratórias sujeitas à 
incidência de tal contribuição. Em 31 de dezembro de 2018 encontra-se provisionado o valor de R$ 31.267 (R$ 29.865 em 
31 de dezembro de 2017), para qual foi interposto recurso voluntário pela Seguradora e recurso de ofício pela Fazenda, 
que aguardam julgamento no CARF.

 Em 2017, a Seguradora aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP nº 783/17, 
que prevê a liquidação por pagamento à vista ou parcelamento de suas obrigações fiscais e previdenciárias junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de dívidas vencidas até 30 
de abril de 2017, resultando no efeito líquido negativo de R$ 17.843 no resultado. Em 24 de outubro de 2017, a MP nº 
783/17 foi convertida na Lei nº 13.496/17 com alterações, porém, sem impactos relevantes para a Companhia.

 Taxa de Saúde Suplementar por Plano de Assistência à Saúde (TSS) – A Companhia pleiteia, através de ação judicial 
distribuída em 26/07/2017, a desconstituição da obrigatoriedade da Taxa de Saúde Suplementar por Plano de Assistência 
à Saúde (TSS), autorizada pelo artigo 20, inciso I, da Lei n° 9.961/2000, bem como a compensação dos valores pagos 
nos últimos cinco anos. A tutela de urgência (liminar) para determinar a suspensão da exigibilidade da TSS foi concedida 
e, em 27/08/2018, foi proferida sentença confirmando a liminar para julgar procedente os pedidos da autora. Há provisão 
no montante de R$ 26.829 (R$ 25.979 em 2017).

(ii) Processos trabalhistas
 São ações ajuizadas por ex-empregados e terceiros, visando obter indenizações, em especial o pagamento de “horas extras”.
 Nos processos em que é exigido depósito judicial para garantia de execução, o valor das provisões trabalhistas é 

constituído considerando a efetiva perspectiva de perda destes depósitos.
 Para os processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída com base no valor médio 

apurado pela totalidade dos pagamentos efetuados de processos encerrados nos últimos 12 meses (para ex-funcionários) 
e últimos 60 meses (para terceiros).

(iii) Passivos contingentes
 A Companhia mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que figura 

como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa 
de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a 
reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes avaliados como risco de perda 
possível ou remota não são reconhecidos contabilmente.

 Os principais processos com essa classificação são os seguintes e, para todos, foram apresentadas defesas que, se 
encontram pendentes de julgamento:

 a) autuação proposta pela Fazenda Nacional relativa a multa regulamentar por atraso na entrega de arquivo magnético, 
cujo valor envolvido monta a R$ 64.999, em 31 de dezembro de 2018, objeto de Execução Fiscal já garantida por seguro 
garantia e de Mandado de Segurança visando a sua desconstituição;

 b) auto de infração lavrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, para cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, sobre as atividades operacionais, no período de janeiro de 2012 a novembro de 2016, no montante de  
R$ 156.324 em 31 de dezembro de 2018;

 c) execuções fiscais propostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, sobre as atividades operacionais e na retenção de pagamentos de serviços de saúde, nos períodos de agosto 
de 2000 a janeiro de 2001 e maio de 1999 a junho de 2000, nos montantes atualizados de R$ 53.443 e R$ 82.295, 
respectivamente; em 31 de dezembro de 2018; e

 d) execuções fiscais propostas pela Prefeitura de Salvador para cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, sobre retenção de pagamentos de serviços de saúde e de pagamentos a corretores, nos períodos de maio 2008 
a março de 2013 e maio de 2008 a dezembro de 2012, nos montantes de R$ 52.077 e de R$ 13.883, respectivamente em 
31 de dezembro de 2018.

(iv) Processos cíveis
 Referem-se à estimativa global de perdas com ações decorrentes do curso normal das operações, cujos valores estão 

sendo discutidos judicialmente pela Companhia.
 Não existem em curso passivos contingentes relevantes, para os quais as chances de perdas sejam prováveis, que não 

tenham sido razoavelmente estimados e provisionados.
(v) Movimentação das provisões judiciais constituídas

Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras provisões (*) Total
Saldo em 1º de janeiro de 2018 ............................... 110.562 4.555 494.262 25.979 635.358
Constituição liquida de reversões e baixa .................. (1.295) 514 33.544 - 32.763
Pagamentos ............................................................... - (710) (58.313) - (59.023)
Transferência.............................................................. 25.979 - - (25.979) -
Atualização monetári a ................................................ 5.127 - - - 5.127
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ......................... 140.373 4.359 469.493 - 614.225

Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras provisões (*) Total
Saldo em 1º de janeiro de 2017 ............................... 99.276 4.773 482.118 - 586.167
Constituição liquida de reversões e baixa .................. 3.895 405 124.900 25.979 155.179
Pagamentos ............................................................... - (623) (112.756) - (113.379)
Atualização monetári a ................................................ 7.391 - - - 7.391
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......................... 110.562 4.555 494.262 25.979 635.358

(*) Taxa de saúde suplementar transferida para provisões fiscais.
17 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é representado por 20.870.945 (19.244.880 em 2017) ações escriturais, 
ordinárias e nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido aos 
acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira.

2018 2017
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................ 942.010  468.527
Constituição da reserva legal .......................................................................................................... (47.101)  (23.426)
Base de cálculo dos dividendos .................................................................................................. 894.909  445.101
Dividendos propostos no exercício (nota 20) .................................................................................. 223.727  111.275
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ....................................................... 25,00% 25,00%

b. Atos Societários
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2018, foi deliberado o aumento de capital, no montante de 
R$ 550.000, sendo R$ 439.000 em integralização à vista e R$ 111.000 em integralização de créditos existentes na Companhia 
provenientes de dividendos propostos em 2017, com a emissão de 1.626.065 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, 
sem valor nominal.

c. Reserva legal
Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para compensação 
de prejuízos ou para aumento do capital social.

d. Reserva estatutária
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é 
efetuada ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital social, estando sujeita à deliberação em 
Assembleia Geral.

18 Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência

2018
Patrimônio líquido contábil .................................................................................................................................. 7.855.211
(+) Obrigações legais (*) ......................................................................................................................................... 4.831
(-) Participações societárias diretas em empresas financeiras ............................................................................... (921.670)
(-) Despesas diferidas ............................................................................................................................................. (370.314)
(-) Despesas Antecipadas ....................................................................................................................................... (1.415)
(-) Intangível ............................................................................................................................................................ (139.528)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ....................................................................................................................... 6.427.115
Margem de solvência 
(A) maior valor entre 0,2 vezes a média dos prêmios dos últimos 36 meses e 0,33 vezes a média dos sinistros 

dos últimos 60 meses ........................................................................................................................................... 5.012.265
(B) maior valor entre 0,2 vezes a soma dos prêmios dos últimos 12 meses e 0,33 vezes a média dos sinistros 

dos últimos 36 meses (**) ..................................................................................................................................... 5.223.910
(C) Parcela mínima a ser observada apenas para as Seguradoras Especializadas em Saúde, que iniciaram 

suas atividades antes de 22 de dezembro de 2009. (***) .................................................................................... 70,52%
Maior entre (A+50%*(B-A)) e (C*B) ....................................................................................................................... 5.118.088
Suficiência ............................................................................................................................................................. 1.309.027

(*) De acordo com a Instrução Normativa ANS 50/2012, o montante de obrigações legais refere-se ao saldo contábil de 
provisões judiciais fiscais e tributárias, em 31 de dezembro de 2012, deduzido das baixas realizadas em períodos 
subsequentes àquela data.

(**) Os montantes de prêmios e sinistros consideram o percentual de ponderação de 10% para os planos administrados, na 
modalidade de preço pós-estabelecido, conforme Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS.

(***) Percentuais definidos no Anexo VII da RN 373/2015.
19 Benefícios a empregados
a. Planos de previdência complementar

A contribuição para os planos durante o exercício de 2018 totalizou R$ 21.170 (R$ 13.535 em 31 de dezembro de 2017), que 
estão integralmente cobertos por provisões técnicas, que totalizam R$123.202 (R$143.180 em 31 de dezembro de 2017), 
sendo: benefícios concedidos R$57.786 (R$66.386 em 31 de dezembro 2017), benefícios a conceder R$65.416 (R$76.794 
em 31 de dezembro de 2017).
Além desse benefício, a Companhia oferece aos seus funcionários e administradores, também, seguro saúde, assistência 
odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais e treinamento profissional.

b. Benefícios nas investidas - Pagamento baseado em ações
A OdontoPrev S.A., controlada da Companhia, concede opções de compra de ações (stock options) que são exercidas em 
data futura após um período de carência, cujo exercício da opção é sujeito à permanência do beneficiário por um período 
determinado de tempo prestando serviços para a OdontoPrev (condição denominada como vesting condition pelo CPC 10 
(R1)/IFRS 2).
A cada data de outorga da opção, a OdontoPrev calcula o valor justo de cada opção segundo a metodologia financeira, 
amplamente conhecida, “Black & Scholes”, levando em consideração diversos fatores, como volatilidade das ações, preço de 
exercício da ação, preço de mercado das ações, período de carência, taxa de desconto livre de risco, entre outros fatores. A 
despesa do programa de opções de compra de ações é registrada segundo o período de competência e conforme o beneficiário 
presta serviços para a OdontoPrev, até a data em que o instrumento de capital poderá ser adquirido pelo beneficiário.

c. Reserva reflexa de opções de ações
As reservas reflexas oriundas de benefício a empregados concedidos pela Controlada OdontoPrev S.A., em 31 de dezembro 
de 2018, são de R$ (19.406), (R$ (13.270) em 31 de dezembro de 2017), constituídas por:
i. Opções outorgadas/provisão de vendas de ações - R$ (5.188), (R$ (4.775) em 31 de dezembro de 2017);
ii. Outorga de opções de ações diferidas R$ - (1.674), (R$ (6.035) em 31 de dezembro de 2017);
iii. Capital adicional integralizado R$ - (12.544), (R$ (12.010) em 31 de dezembro de 2017).

20 Transações e saldos com partes relacionadas

2018 2017
Ativo .............................................. 147.312 221.604
Disponível .................................... 42 525
Banco Bradesco S.A. 

(controlador final) ........................ 42 525

Aplicações financeiras................ 136.272 171.507
Banco Bradesco S.A.  

(controlador final) (d) ........................ 136.272 171.507

Valores a receber ........................ - 5.719
Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros. (empresa ligada) ......... - 5.719

Prêmios a receber ....................... 5.771 7.835
Swiss Re Corporate Solutions 

Brasil Seguros S.A.

(empresa ligada)  ........................ 320 521

IRB Brasil Resseguros S.A. 

(coligada) .................................... 416 -

Fleury S.A. (empresa ligada)  ........ 4.997 7.314

Guilher Com., Imp., Exp., e Distr. 

Med. Tec. Saúde Ltda.

(empresa ligada) ......................... 38 -

Dividendos a receber .................. 5.227 36.018
Mediservice - Operadora 

de Planos de Saúde S.A. 

(controlada direta) ...................... 5.227 36.018

Passivo ......................................... 346.788 249.467
Valores a pagar ............................ 258.627 167.283
Débitos diversos ......................... 34.900 56.008
Bradesco Seguros S.A. 

(controlador) (a) .......................... 34.900 56.003

Bradescor Corretora de Seguros 

Ltda. (empresa ligada) ................ - 5

Dividendos a pagar ..................... 223.727 111.275
Bradesco Seguros S.A. 

(controlador) ............................... 223.727 111.275

Sinistros a pagar ......................... 88.161 82.184
Fleury S.A. (empresa ligada) ......... 79.943 80.662

Novamed Gestão de Clinicas Ltda 

(empresa ligada). ........................ 2.158 1.522

Guilher Com., Imp., Exp., e 

Distr. Med. e Tec. Saúde Ltda. 

(empresa ligada) ......................... 6.016 -

Serdil Serviço Especial em Rad. 

Ltda (empresa ligada) ................. 44 -

Total (Ativo - Passivo) ................. (199.476) (27.863)
Receitas ........................................ 21.586 -
Prêmios recebidos ...................... 21.586 -
Fleury S.A. (empresa ligada) ......... 19.283 -

Guilher Com., Imp., Exp., e Distr. 

Med. Tec. Saúde Ltda.

  (empresa ligada) ....................... 45 -

2018 2017
Swiss Re Corporate Solutions 

Brasil Seguros S.A. 
 (empresa ligada) ........................ 984 -

IRB Brasil Resseguros S.A. 
(coligada) .................................... 1.254 -

Serdil Serviço Especial em Rad. 
Ltda (empresa ligada) ................. 20 -

Despesas  ..................................... (1.133.275) (1.012.506)
Comissões  .................................. (940) (440)
Bradescor Corretora de Seguros 

Ltda. (empresa ligada) ................ (940) (440)
Despesas com aluguéis  ............. (8.594) (8.966)
BSP Empreendimentos
Imobiliários S.A. (empresa ligada) (8.594) (8.966)
Rateio das despesas 

administrativas  ........................ (379.054) (380.942)
Bradesco Seguros S.A.

(controlador) (a) .......................... (379.054) (380.942)
Outras despesas ......................... (444) (444)
Banco Bradesco S.A.

(controlador final) (b) .................. (444) (444)
Despesas com prestação de 

serviços (c) ................................ (120.444) (119.205)
Prevsaúde Com. Prod. Benefícios 

de Farmácia Ltda.
(empresa ligada) ......................... (1.747) (1.834)

Companhia Brasileira de Gestão 
de Serviços (empresa ligada) ..... (88.990) (96.017)

Europ Assistence Brasil Serviços 
de Assistência S.A.
(empresa ligada) ......................... (2.969) (2.478)

Scopus Soluções em TI S.A. 
(empresa ligada) ......................... (9) (202)

Scopus Desenvolvimento de 
Sistemas Ltda. (empresa ligada) (94) (489)

Guilher Com., Imp., Exp., e Distr. 
Med. Tec. Saúde Ltda.  
(empresa ligada)............................. (5.073) (5.108)

Companhia Brasileira de Soluções 
e Serviços (empresa ligada)  ...... (21.498) (13.077)

Fleury S.A (empresa ligada) .......... (64) -
Sinistros pagos............................ (623.799) (502.509)
Fleury S. A. (empresa ligada) ........ (525.374) (491.571)
Novamed Gestão de Clinicas Ltda. 

(empresa ligada) ......................... (16.405) (10.938)
Guilher Com., Imp., Exp., e Distr. 

Med. Tec. Saúde Ltda.  
(empresa ligada)............................. (81.856) -

Serdil Serviço Especial em Rad. 
Ltda (empresa ligada) ................. (164) -

Total (Receitas - Despesas) ........ (1.111.689) (1.012.506)

(a) O rateio das despesas administrativas compartilhadas é efetuado a partir de aplicações de percentuais de alocação para 
cada sociedade filiada, sobre o total de despesas incorridas pela sociedade de comando do Grupo Bradesco Seguros, no 
desenvolvimento de atividades de: a) administração financeira; b) tecnologia da informação; c) administração; d) jurídico; 
e) recursos humanos; f) marketing; e g) corporativo, percentuais estes definidos com base em medidores de atividades e 
critérios estabelecidos na Convenção do Grupo Bradesco Seguros.

(b) Despesas com taxa de custódia, CBLC, CETIP, SELIC e serviços de ações escriturais.
(c) Refere-se à prestação de serviços de processamento de informações relacionados a sinistros, benefícios de farmácia e 

assistência de viagens e alimentação.
(d) Refere-se a operações compromissadas de títulos públicos.
Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fixados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é aprovada em Reunião de Diretoria, conforme 

determina o Estatuto Social; e
• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta dos Administradores, dentro do Plano de 

Previdência destinado aos Funcionários e Administradores do Grupo Bradesco Seguros.
Em 2018, foi determinado o valor máximo de R$21.250 (R$9.200 em 2017) líquido de encargos sociais, para remuneração dos 
Administradores e de R$16.250 (R$7.500 em 2017) para custear planos de previdência complementar de contribuição definida.

Benefícios a Administradores 2018 2017
Proventos ........................................................................................................................................ 19.530 8.501

Planos de previdência complementar de contribuição definida ...................................................... 14.959 7.500

Encargos sociais ............................................................................................................................. 4.394 1.913

Total  ............................................................................................................................................... 38.883 17.914

A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações 
para seu pessoal-chave da Administração.

21 Principais ramos de atuação

2018

Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %

Saúde coletivo  ........................................................................ 20.234.597 86,31 4,98

Saúde individual  ..................................................................... 1.586.426 123,35 0,30

Total ........................................................................................ 21.821.023

2017
Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Saúde coletivo  ....................................................................... 18.730.712 89,59 5,25
Saúde individual  .................................................................... 1.677.333 111,99 0,29
Total ....................................................................................... 20.408.045

Seguros
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL

22 Detalhamento das contas de resultado
a. Outras despesas operacionais

2018 2017
Despesas com seguros ................................................................................................................... (213.885) (357.322)
Constituição de provisão para contingências cíveis ........................................................................ 26.587 49.342
Despesas de prestação de serviços - partes relacionadas (nota 20).............................................. (120.444) (119.205)
Constituição de provisão para perdas sobre créditos ..................................................................... (29.560) (52.548)
Despesas com confecção de carteira e livro de credenciamento ................................................... (24.030) (6.851)
Total ................................................................................................................................................ (361.332) (486.584)

b. Despesas de comercialização

2018 2017
Despesas de agenciamento  ........................................................................................................... (453.414) (578.419)
Comissões sobre prêmios emitidos................................................................................................. (558.121) (391.053)
Despesas com encargos sociais  .................................................................................................... (5.049) (4.294)
Outras despesas de comercialização.............................................................................................. 4.145 (13.813)
Total ................................................................................................................................................ (1.012.439) (987.579)

c. Despesas administrativas

2018 2017
Despesas com pessoal próprio  ...................................................................................................... (347.869) (304.468)

Honorários da Administração ....................................................................................................... (19.923) (11.288)
Ordenados .................................................................................................................................... (172.342) (144.881)
INSS/FGTS ................................................................................................................................... (64.763) (52.672)
Planos de previdência privada (nota 19a) .................................................................................... (21.170) (13.535)
Alimentação ao trabalhador .......................................................................................................... (22.771) (18.511)
Despesas com transporte de empregados ................................................................................... (6.583) (4.252)
Outras ........................................................................................................................................... (40.317) (59.329)

Despesas com localização e funcionamento .................................................................................. (208.467) (210.904)
Despesas com serviços de terceiros ............................................................................................... (170.444) (201.891)
Despesas com publicidade e propaganda institucional................................................................... (30.270) (25.044)
Despesas com donativos e contribuições ....................................................................................... (17.668) (11.025)
Despesas administrativas diversas ................................................................................................. (12.158) (11.436)
Subtotal .......................................................................................................................................... (786.876) (764.768)
Despesas com tributos

Despesas com COFINS  .............................................................................................................. (91.381) (97.691)
Despesas com taxa de saúde suplementar  ................................................................................ (1.060) (36.564)
Despesas com PIS ....................................................................................................................... (14.849) (15.855)
Impostos federai s/estaduais/municipais ....................................................................................... (5.767) (5.446)

Subtotal .......................................................................................................................................... (113.057) (155.556)
Total ................................................................................................................................................ (899.933) (920.324)

d. Resultado financeiro líquido

2018 2017
Receitas financeiras
Receitas com títulos de renda fixa .................................................................................................. 1.421.810 1.221.448
Receitas com títulos de renda variável............................................................................................ 3.985 7.949
Atualização monetária de depósitos judiciais e fiscais .................................................................... 12.596 7.304
Outras receitas financeiras .............................................................................................................. 37.869 42.772
Subtotal .......................................................................................................................................... 1.476.260 1.279.473
Despesas financeiras
Despesa com títulos de renda fixa .................................................................................................. (51.698) (77.986)
Tributação sobre operações financeiras ......................................................................................... (53.151) (42.585)
Atualização monetária de contingências passivas .......................................................................... (5.127) (7.391)
Outras despesas financeiras ........................................................................................................... (5.819) (8.583)
Subtotal .......................................................................................................................................... (115.795) (136.545)
Total ................................................................................................................................................ 1.360.465 1.142.928

e. Despesas de imposto de renda e contribuição social

2018 2017
Impostos diferidos
Constituição/(realização) no período sobre adições temporárias ................................................... 33.688 1.431
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos.............................................................................. (675.685) (291.956)
Imposto de renda e contribuição social devidos ....................................................................... (641.997) (290.525)

23 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

2018 2017
Resultado antes de impostos....................................................................................................... 1.600.856 772.155
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas de 25% e 20%  ............................................. (720.385) (347.470)
Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:
Equivalência patrimonial tributada nas controladas ........................................................................ 71.685 114.571
Participações no lucro ..................................................................................................................... 7.582 5.896
Doações e patrocínios ..................................................................................................................... (6.298) (3.415)
Contribuição de entidade de classe ................................................................................................ (3.582) (3.171)
Outros valores ................................................................................................................................. 11.616 (45.173)
Ajuste efetuado na declaração de rendimentos .............................................................................. (2.615) (11.763)
Imposto de renda e contribuição social ...................................................................................... (641.997) (290.525)
Alíquota efetiva .............................................................................................................................. 40,10% 37,63%

24 Informações complementares
Conciliação do lucro líquido com as atividades operacionais

2018 2017

Resultado líquido do exercício .................................................................................................... 942.010 468.527

Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa

(+) Depreciações e amortizações .................................................................................................... 78.269 69.801 

(+) Perda ou ganho na alienação ou baixa de investimentos, imobilizado e intangível .................. 87.297 -

(+/-) Resultado (positivo) de equivalência patrimonial .................................................................... (187.316) (272.468)

(+) Outros (PLR) .............................................................................................................................. 13.855 12.408 

(+/-) Variação das aplicações ....................................................................................................... (2.059.857) (1.694.994)

(+/-) Aplicações garantidoras de provisões técnicas .................................................................... (1.009.739) (913.311)

(+/-) Aplicações livres ................................................................................................................... (1.050.118) (781.683)

(+/-) Variação dos créditos de operações com planos de assistência à saúde ...................... 31.219 (143.868)

(+/-) Contraprestação pecuniária/prêmios a receber .................................................................... 43.161 (131.766)

(+/-) Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde ...................................... (11.942) (12.102)

(+/-) Variação das despesas diferidas ............................................................................................. 95.722 125.716 

(+/-) Variação de créditos tributários e previdenciários ................................................................... 77.868 146.731 

(+/-) Variação de bens e títulos a receber ....................................................................................... 5.124 (12.548)

(+/-) Variação de despesas antecipadas ......................................................................................... (266) (640)

(+/-) Variação de depósitos judiciais e fiscais ................................................................................. (19.677) (22.116)

(+/-) Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde ................................. 611.747 1.157.350 

(+/-) Variação de débitos de operações de assistência à saúde ..................................................... (27.440) (18.231)

(+/-) Variação de provisões para IR e CSLL ................................................................................... 48.066 34.570 

(+/-) Variação de provisões para ações judiciais ............................................................................. (21.133) 49.191

(+/-) Variação de tributos e encargos sociais a recolher ................................................................. (3.384) 14.154 

(+/-) Variação de débitos diversos ................................................................................................... (245.345) (48.910)

(+/-) Variação de ajustes de TVM (PL) ............................................................................................ 184.430 82.306

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais ............................................................. (388.811) (53.021)

Ana Lúcia Fernandez André Riboli
Atuária - MIBA nº 754

Getúlio Antônio Guidini
Contador - CRC RS 034447/O-7-T-RJ
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O Comitê de Auditoria (“Comitê”) da Bradesco Saúde S.A. (“Companhia”), funciona em conformidade com o estatuto social da 

Companhia e com o seu regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.

Compete ao Comitê apoiar o Conselho de Administração da Companhia em suas atribuições de zelar pela qualidade e integridade 

das demonstrações contábeis, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade 

dos trabalhos dos auditores independentes e da auditoria interna, e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos 

e de administração de riscos. 

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Comitê desenvolveu suas atividades com base em plano de 

trabalho elaborado nos termos do seu regimento interno, que incluiu: (i) reuniões com a alta administração e com os gestores;  

(ii) acompanhamento e monitoramento dos trabalhos das áreas responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, pelo 

sistema de controles internos, pelas atividades de gestão de riscos e pela função de compliance; (iii) avaliação do planejamento,  

do escopo e da efetividade dos trabalhos executados pela  auditoria interna; (iv) avaliação do escopo, desempenho, efetividade e 

independência dos auditores independentes; e (v) avaliação da estrutura, funcionamento e efetividade dos sistemas de controles 

internos e compliance e de  gerenciamento de riscos, bem como da qualidade e integridade das demonstrações contábeis.

A responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, é da Administração da Companhia. 

Também é de sua responsabilidade o estabelecimento de procedimentos que assegurem a qualidade das informações e processos 

utilizados na preparação das demonstrações contábeis, o gerenciamento dos riscos das operações e a implementação e supervisão 

das atividades de controle interno e compliance.

A auditoria independente é responsável por examinar as demonstrações contábeis e emitir relatório sobre sua adequação em 

conformidade com as normas brasileiras de auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A auditoria interna tem a responsabilidade pela avaliação da eficácia dos controles internos e do gerenciamento de riscos, e 

dos processos que assegurem a aderência às normas e procedimentos estabelecidos pela Administração e às normas legais e 

regulamentares aplicáveis as atividades da Companhia. 

O Comitê atua mediante reuniões nas quais conduz análises a partir de documentos e informações que lhe são submetidos, 

além de outros procedimentos que entenda necessários. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 

Administração, dos auditores independentes, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles 

internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.

O Comitê mantém reuniões com gestores das áreas de contabilidade e finanças, controles internos e compliance, gestão de riscos, 

com os auditores independentes e com os auditores internos, dentre outras. 

O Comitê estabeleceu com os auditores contábeis independentes canal regular de comunicação, tendo tomado ciência do plano 

anual de trabalho e dos trabalhos realizados e seus resultados. O Comitê também avaliou a aderência dos auditores independentes 

às políticas e normas que tratam da manutenção e do monitoramento da objetividade e independência com que essas atividades 

devem ser exercidas. 

O Comitê avaliou os processos de elaboração das demonstrações contábeis e debateu com a Administração e com os auditores 

contábeis independentes as práticas contábeis relevantes utilizadas e as informações divulgadas.

O Comitê manteve reuniões regulares com os membros da Diretoria Executiva, e outros membros da diretoria do Grupo Segurador 

e, nessas reuniões, teve a oportunidade de conhecer os principais fluxos operacionais, revisões de compliance e gestão de riscos.

O Comitê não tomou ciência da ocorrência de evento, denúncia, descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão 

por parte da Administração ou evidência de fraude que, por sua relevância, colocassem em risco a continuidade da Companhia ou 

a fidedignidade de suas demonstrações contábeis.

Com base nos trabalhos, avaliações, revisões e discussões acima mencionados, e considerando o contexto e o escopo de 

suas atribuições, o Comitê de Auditoria recomenda, ao Conselho de Administração, a aprovação das demonstrações contábeis 

auditadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019

Samuel Monteiro dos Santos Junior - Coordenador

Paulo Pereira Ferreira

Leonardo de Assis Portugal

O Conselho Fiscal da Bradesco Saúde S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Individuais da Bradesco Saúde S.A., referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2018, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, bem como examinou a proposta de distribuição de dividendos apresentada pela administração da Companhia e com base: (i) no Relatório sem ressalvas da KPMG  Auditores Independentes, de 26 de 
fevereiro de 2019; (ii) nas reuniões com os Auditores Independentes; (iii) no Relatório do Comitê de Auditoria; (iv) nas análises de documentos e, substancialmente, nas informações recebidas; e (v) nas reuniões periódicas com os administradores e gestores da 
Bradesco Saúde e do Grupo Segurador, concluiu que os documentos examinados refletem adequadamente a situação patrimonial e a posição financeira em 31 de dezembro de 2018 e as atividades desenvolvidas pela Bradesco Saúde durante o exercício. Com 
base nos exames efetuados, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados e aprovados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

Sergio Moreno
Presidente do Conselho Fiscal

Gilberto de Oliveira Lameira
Conselheiro

Sebastião de Paula Nogueira
Conselheiro

Aos Administradores e Acionistas da
Bradesco Saúde S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Bradesco Saúde S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bradesco Saúde S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis individuais.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis individuais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Osasco, 26 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes Érika Carvalho Ramos
CRC 2SP028567/O-1 F-SP Contadora CRC 1SP224130/O-0

Seguros
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores 
Independentes e do Parecer dos Atuários Auditores Independentes.

Inovações em Produtos e Serviços

Visando oferecer maior comodidade ao corretor e melhor proteção para o patrimônio dos seus segurados, a Bradesco Auto/RE 
Companhia de Seguros busca inovar e aperfeiçoar continuamente seus produtos e serviços. No exercício de 2018, destacam-se 
as seguintes ações:

• Lançamento do Produto Bradesco Seguro Residencial Sob Medida: o produto conta com uma cobertura básica mais robusta, 
cobrindo: fumaça, queda de aeronave, impacto de veículos (terrestres, aéreos, marítimos ou ferroviários, de objetos, máquinas,
equipamentos ou corpos de pessoas ou animais), tumultos, greves, lockouts e recomposição de documentos pessoais, do imóvel
e reembolso de despachantes por sinistro coberto, além das coberturas de incêndio, queda de raio e explosão. Além disso, o
novo produto possui variadas opções de coberturas acessórias, como danos elétricos, roubo, vendaval, moradia temporária e
responsabilidade civil familiar, para atender os mais diversos previstos do segurado;

• Bradesco Seguro Auto Correntista: pensado para os clientes do Banco Bradesco, consiste num produto exclusivo para correntistas 
e com condições diferenciadas, válido somente para seguros individuais de pessoa física e disponível para contratação no Portal
de Negócios;

• Aplicativo Assistência Dia e Noite: evolução do aplicativo com a implementação do pré-aviso de sinistro para roubo e furto e a 
inclusão da cerca eletrônica, funcionalidade pela qual é possível delimitar um raio no qual o veículo segurado pode circular. Caso
o veículo exceda o raio, o segurado recebe uma notificação. Foi implantada também a funcionalidade “login para convidados”, um 
recurso que permite ao segurado do Seguro Bradesco Auto convidar outros condutores que porventura necessitem dirigir o veículo, 
garantido na apólice, para acionarem e utilizarem os mesmos serviços a que o veículo possui direito. Além disso, os clientes que já 
consumiram todos os serviços de assistências a que tinham direito em suas apólices (acidente, chaveiro, pane ou pneu avariado), 
podem adquiri-los avulsamente, por meio do App. Outra facilidade disponibilizada para os segurados do Bradesco Seguro Auto 
foi a integração com a empresa Localiza Hertz, possibilitando ao cliente o agendamento da retirada do carro reserva e aluguel de 
veículo, isto é, em caso de sinistro autorizado;

• Renove Fácil: iniciativa que tem como objetivo proporcionar aos corretores a melhor experiência no processo de renovação do 
produto Bradesco Seguro Auto. No exercício, foram implementadas as seguintes funcionalidades: novo layout de apresentação,
mais interativo e amigável das telas do sistema de cotação e das formas de pagamento; extrato de benefícios, com apresentação
da economia gerada ao segurado pela utilização dos descontos em estacionamentos na cidade do Rio de Janeiro; evolução do 
fluxo automático de aceitação de risco no sistema, o que imprime maior velocidade ao processo; e funcionalidade “Recuperação 
de Clientes”, que consiste numa lista simplificada composta pelos segurados que não renovaram seus seguros no ano anterior, 
a fim de que o corretor possa recuperá-los, bem como, no momento do cálculo, estar disponível para conhecimento do corretor a 
quantidade de pontos que o cliente possui acumulados em seu cartão de crédito Bradesco Seguros;

• Vistoria e Inspeção Bradesco: o projeto objetiva tornar mais ágil e eficiente o processo de realização de vistorias e inspeções de 
risco de Seguro Bradesco Auto e Ramos Elementares. Em sua evolução, apresentou melhorias para acompanhamento sobre os
motivos pelos quais o segurado está aguardando agendamento da inspeção. Além da expansão do aplicativo mobile para as regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, refinou o processo de controle de agendamento de vistoria prévia para automóveis; implantou o 
processo de Auto Vistoria prévia remota em todo o País, por meio de fotos enviadas pelo próprio segurado; disponibilizou a geração 
automática de pedidos de inspeção para o ramo Náutico no aplicativo do inspetor; e implantou o reaproveitamento automático do
laudo de inspeção para pedidos compatíveis dos ramos Condomínio, Empresarial e Residencial;

• Salvare: célula criada para suprir necessidades da área de Salvados, reduzir despesas, aumentar a eficiência operacional e a 
recuperação de receitas da Bradesco Auto/RE. No exercício, foram realizadas melhorias no sistema reintegrador e implantação de 
novas funcionalidades no sistema que realiza a transferência de salvados;

• Programa Repare Fácil: consiste na oferta de dois novos serviços no produto Auto, o Super Martelinho, que é a recuperação de 
amassados de pequeno e médio porte, nos quais não houve dano à pintura; e o Reparo Rápido, que é o conserto de arranhados
e amassados na lataria externa ou para-choque, com recuperação da pintura em até 4 horas. No exercício, os serviços foram 
expandidos para todo o País;

• Melhorias Auto: célula ágil, concebida para aprimorar os ambientes de cotação de Seguro Bradesco Auto e automatizar todos os 
processos de emissão de apólices. Em suas primeiras entregas, implantou uma evolução no processo de confirmação de bônus 
entre companhias congêneres; a decodificação da placa para carregamento automático de informações do veículo; novas opções 
de acerto de proposta diretamente pelo corretor; e o preenchimento automático das informações do segurado no cotador on-line a 
partir do preenchimento do campo CPF;

• Inovação RE: nova célula ágil implantada que possui o objetivo de otimizar os processos de cotação e emissão dos produtos de 
Ramos Elementares. Em suas primeiras entregas, tornou digital o preenchimento de formulários imprescindíveis para solicitação de 
inspeção das embarcações do Seguro Náutico. Além disso, modernizou o layout do sistema de cotação on-line que agora também 
permite que o corretor realize upload da documentação da embarcação; 

• Bradesco Auto Center (BAC): inauguração do BAC na cidade de Cascavel, totalizando 35 unidades. Ampliação do valor para R$ 
10.000,00, isto é, quando há acordo de pagamento direto a terceiro em caso de sinistro, facilitando ainda mais o processo para os 
terceiros que preferem reparar seus veículos por conta própria. Além disso, foram inaugurados nas cidades de Aracaju e São Luís 
os primeiros BACs inspirados no conceito Smart Box; e

• Evolução Tecnológica: implantação dos novos cotadores on-line dos produtos Equipamentos e Condomínio e desligamento de
sistemas off-line, em função da expansão de ferramentas on-line do produto Automóvel. Expansão do sistema Endosso On-Line
de Auto individual e frota para todo o Brasil.

Desempenho das Operações de Seguros 

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apresentou, no exercício de 2018, faturamento de R$ 5,598 bilhões (R$ 5,783 bilhões 
no exercício de 2017). No ramo de automóveis, a Companhia manteve a política de tarifação pela característica individual de cada 
segurado, sofisticando sua subscrição através de modelagem estatística e ferramentas mais adequadas de tarifação. Nos Ramos 
Elementares, atuou em seguros massificados, onde manteve uma expressiva carteira de seguros residenciais, atingindo cerca de 
1,3 milhão de residências seguradas.

Resultado do Exercício

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apresentou, no exercício de 2018, Lucro Líquido de R$ 191,109 milhões (R$ 106,007 
milhões no exercício de 2017), crescimento de 80,28% em relação ao montante auferido no mesmo período do ano anterior, 
representando uma rentabilidade de 11,34% sobre o Patrimônio Líquido Médio.

A performance do lucro líquido do exercício de 2018, demonstra, principalmente, a melhora dos índices de sinistralidade, em função 
da evolução no processo de precificação e aceitação de risco e índice de eficiência.

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Os acionistas da Bradesco Auto/RE, em cada exercício, terão direito a receber, a título de dividendos, o mínimo obrigatório de 25% 
do lucro líquido.

O lucro líquido, após as deduções legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e 
deliberada pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser designado 100% à Reserva de Lucros – Estatutária, visando à 
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da Sociedade, até atingir o limite de 95% 
do valor do capital social integralizado.

A Diretoria está autorizada pelo Estatuto Social a declarar e pagar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de 
Reservas existentes.

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão classificadas nas categorias “Valor Justo por meio do Resultado” e “Disponível para Venda”, 
conforme normas contábeis em vigor.

Responsabilidade Socioambiental

Programa Auto Reciclagem: projeto pioneiro que atende 100% do território brasileiro e consiste no reaproveitamento de sucatas 
e peças substituídas de veículos danificados em acidentes. As peças são doadas às empresas de reciclagem, que devem possuir 
certificação de empresas especializadas na coleta desses itens para o processo de reciclagem. A Companhia disponibiliza 
consulta a um sistema on-line através do qual a empresa credenciada pode verificar em quais oficinas há material disponível 
para reciclagem, visando planejar a logística de coleta. Nesta linha, pode-se acompanhar toda a cadeia de reciclagem, evitando 
que peças de automóveis sejam depositadas em margens de rios ou em terrenos baldios. Desde o seu lançamento, em 2009, o 
Programa já recolheu mais de dezesseis mil toneladas de material; 

Bradesco Seguro Residencial – Assistência Sustentável: lançado em maio de 2015, o serviço de Assistência Sustentável, disponível 
para os clientes do Bradesco Seguro Residencial, possibilita o descarte ecologicamente correto de bens em desuso, como móveis, 
colchões e equipamentos eletrodomésticos, além de proporcionar ao segurado dicas de economia de água, energia e reciclagem 
de lixo doméstico. O serviço é acionado por meio da Central de Atendimento, agendando data e hora para retirada dos materiais 
que são desmontados e separados para o aproveitamento ou o descarte correto. Com esse serviço o segurado alia o conforto de 
ser atendido em casa à garantia de que os materiais descartados serão devidamente reciclados; e

Operação Atendimento em Situação Climatológica Severa: também conhecido como Operação Calamidade, visando facilitar a vida 
dos clientes, vítimas de qualquer imprevisto decorrente de ventania, enchentes ou raios, entre outras manifestações climatológicas, 
objetivando à preservação do patrimônio conquistado, à saúde e à vida, em situações ligadas aos acidentes naturais, cada vez mais 
recorrentes. A Operação Calamidade consiste em identificar, analisar e priorizar situações decorrentes de uma catástrofe, como 
por exemplo, um telhado danificado por vento, concentrando os esforços para, no menor tempo possível, quantificar e indenizar 
clientes envolvidos em tragédias naturais.

Gestão de Riscos 

O Grupo Bradesco Seguros, do qual a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros faz parte, em linha com os modelos adotados 
de melhores práticas no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos 
implantada, atuando de forma independente, no que tange a regulamentos, normas e políticas internas, tendo como principal 
objetivo assegurar que os riscos a que o Grupo está exposto sejam devidamente identificados, analisados, mensurados, tratados 
e monitorados.

O 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 e gestão 
dos riscos. Possui comitês com funções específicas, permitindo que os riscos, tais como subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional, sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados.

Estão inseridos, nesse contexto, categorizar os riscos relevantes para compor o perfil de riscos, monitorar os tipos de riscos 
assumidos com base nas compensações risco-retorno, para alcançar os objetivos estratégicos e buscar eficiência na gestão de 
capital, assegurar o aculturamento de gestão de riscos nos vários níveis de atuação das empresas do Grupo, incluindo a difusão 
das políticas, normas e processos, bem como o monitoramento contínuo da exposição e tolerância aos riscos.

Controles Internos

A atuação de Controles Internos tem como principal objetivo apoiar todas as áreas internas, seja de suporte ao negócio 
ou operacionais, na construção e manutenção de um ambiente corporativo mais seguro e sustentável. Suas atividades estão 
aderentes às normas locais, seguem as diretivas da política da Organização Bradesco sobre o tema e cumprem as exigências da 
seção 404 da Lei americana Sarbanes-Oxley e os principais frameworks internacionais de controles, como o COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology).
A Bradesco Auto/RE realiza, periodicamente, testes de aderência, assegurando a eficiência dos controles e o atendimento às 
regulamentações e normativos internos do Grupo Bradesco Seguros. Os resultados são reportados à Alta Administração do Grupo 
Bradesco Seguros, ao Comitê de Controles Internos e Compliance e ao Comitê de Auditoria, ambos da Organização Bradesco. 

Compliance

O Grupo Bradesco Seguros possui um programa de integridade alinhado aos requisitos da Lei 12.846/13, reforçando o compromisso 
com a transparência e incentivo à conduta ética na condução dos negócios, princípios constantes no Código de Conduta Ética 
da Organização Bradesco e Setoriais. Os canais de denúncia aos funcionários e ao público externo se mantêm disponíveis para 
receber relatos de indícios de práticas ilícitas ou irregulares. 

O Grupo mantém o compromisso contínuo de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, 
aprimorando os controles existentes de detecção de situações suspeitas, realizando a devida comunicação ao Conselho de 
Atividades Financeiras (COAF), apoiando outros esforços governamentais locais e internacionais contra possíveis situações 
criminosas e assegurando o atendimento às regulamentações pertinentes. 

O Grupo Bradesco Seguros possui uma estrutura de comitês executivos, possibilitando que as tomadas de decisão ocorram nas 
instâncias pertinentes, resguardando os padrões de conduta e a responsabilidade corporativa, numa contínua busca de excelência 
em seus processos e uma prestação de contas transparente e ética às partes interessadas.

Governança de Dados e Segurança da Informação 

Reafirmando o compromisso pela disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações organizacionais e dos clientes 
e diante dos desafios da era digital das informações, além de garantir a segurança dos dados, uma governança e gestão da 
informação mais robusta e fortalecida tem sido um dos focos de atuação do Grupo Bradesco Seguros, alinhada com as novas 
regulamentações nacionais e internacionais que abrangem o tema.

Premiações

A Bradesco Auto/RE foi destaque no Prêmio Segurador Brasil nas categorias: “Melhor Desempenho no Ramo Habitacional” e 
“Melhor Desempenho no Ramo Lucros Cessantes”.

A Bradesco Auto/RE foi destaque no prêmio Estadão Finanças Mais, concebido pelo jornal O Estado de S. Paulo, no segmento 
“Auto”. Também integrou o top 10 no ranking das “50 Maiores Seguradoras” do País, no prêmio “Melhores e Maiores” da revista 
Exame.

Agradecimentos

Pelos êxitos obtidos, agradecemos a preferência e a confiança dos nossos segurados e corretores, o apoio recebido dos Órgãos 
Reguladores e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e colaboradores.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019.

Diretoria

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE ........................................................................................................................  3.394.709  3.169.825 

Disponível ..........................................................................................................................  70.159  32.685 
Caixa e bancos .................................................................................................................  70.159  32.685 

Aplicações .......................................................................................................................... 4  1.120.509  1.105.109 
Créditos das operações com seguros e resseguros .....................................................  1.346.064  1.213.450 

Prêmios a receber  ........................................................................................................... 6  1.328.926  1.192.175 
Operações com seguradoras  ..........................................................................................  5.386  8.819 
Operações com resseguradoras  ..................................................................................... 7  11.752  12.456 

Outros créditos operacionais ...........................................................................................  172.845  191.628 
Ativos de resseguro - provisões técnicas ...................................................................... 7  37.794  37.923 
Títulos e créditos a receber ..............................................................................................  130.215  59.163 

Títulos e créditos a receber  .............................................................................................  1.194  7.492 
Créditos tributários e previdenciários  .............................................................................. 9  128.148  50.711 
Outros créditos  ................................................................................................................  873  960 

Outros valores e bens .......................................................................................................  74.196  86.800 
Bens à venda .................................................................................................................... 8  74.196  86.800 

Despesas antecipadas ......................................................................................................  33.398  49.076 
Custos de aquisição diferidos ......................................................................................... 17c  409.529  393.991 

Seguros ............................................................................................................................  409.529  393.991 
ATIVO NÃO CIRCULANTE ...................................................................................................  3.527.825  4.074.265 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..........................................................................................  3.388.535  3.783.520 

Aplicações .......................................................................................................................... 4  3.292.853  3.540.280 
Créditos das operações com seguros e resseguros .....................................................  185  158 

Operações com seguradoras ...........................................................................................  185  158 
Outros créditos operacionais  ..........................................................................................  295  295 
Ativos de resseguro - provisões técnicas ...................................................................... 7  14.443  12.724 
Títulos e créditos a receber ..............................................................................................  75.893  223.473 

Créditos tributários e previdenciários  .............................................................................. 9  17.785  60.883 
Depósitos judiciais e fiscais  ............................................................................................. 10  52.113  159.399 
Outros créditos .................................................................................................................  5.995  3.191 

Despesas antecipadas ......................................................................................................  355  443 
Custos de aquisição diferidos ......................................................................................... 17c  4.511  6.147 

Seguros ............................................................................................................................  4.511  6.147 
INVESTIMENTO .....................................................................................................................  1.050  1.060 

Outros i nvestimentos ...........................................................................................................  1.050  1.060 
IMOBILIZADO ........................................................................................................................ 11  7.190  8.680 

Bens móvei s ........................................................................................................................  4.224  5.262 
Outras imobilizações ...........................................................................................................  2.966  3.418 

INTANGÍVEL .......................................................................................................................... 12  131.050  281.005 
Outros i ntangíveis  ...............................................................................................................  131.050  281.005 

TOTAL DO ATIVO  ................................................................................................................  6.922.534  7.244.090 

PASSIVO Nota  2018 2017

CIRCULANTE  .......................................................................................................................  4.477.252  4.239.681 

Contas a pagar ...................................................................................................................  239.186  246.988 

Obrigações a pagar  ......................................................................................................... 13  120.482  139.320 

Impostos e encargos sociais a recolher  .......................................................................... 14  97.243  86.799 

Encargos trabalhistas  ......................................................................................................  4.799  4.197 

Impostos e contribuições  ................................................................................................. 15  12.954  14.728 

Outras contas a pagar  .....................................................................................................  3.708  1.944 

Débitos de operações com seguros e resseguros ........................................................  261.468  239.907 

Prêmios a restituir  ............................................................................................................  3.811  3.530 

Operações com seguradoras  ..........................................................................................  12.512  6.504 

Operações com resseguradoras  ..................................................................................... 7c  42.857  41.933 

Corretores de seguros e resseguros  ...............................................................................  173.608  153.276 

Outros débitos operacionais  ............................................................................................  28.680  34.664 

Depósitos de terceiros  ..................................................................................................... 16  47.328  50.054 

Provisões técnicas - seguros  .......................................................................................... 17  3.927.670  3.701.132 

Danos  ..............................................................................................................................  3.927.670  3.701.132 

Outros débitos ...................................................................................................................  1.600  1.600 

Débitos diversos  ..............................................................................................................  1.600  1.600 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  .............................................................................................  874.009  1.021.557 

Provisões técnicas - seguros ........................................................................................... 17  830.769  858.033 

Danos  ..............................................................................................................................  830.769  858.033 

Outros débitos ...................................................................................................................  43.240  163.524 

Provisões judiciais  ........................................................................................................... 18 (v)  36.573  155.257 

Outros débitos  .................................................................................................................  6.667  8.267 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................................................................................... 19  1.571.273  1.982.852 

Capital social  ......................................................................................................................  981.011  981.011 

Reservas de lucros  .............................................................................................................  534.396  988.675 

Ajustes de avaliação patrimonial  ........................................................................................  55.866  13.166 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................  6.922.534  7.244.090 

Seguros
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 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais) 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

continua

1 Contexto operacional
A Companhia é integrante do Grupo Bradesco Seguros, sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP) a operar em todas as modalidades de seguros de danos e pessoas em todo o território nacional. 
O endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe, nº 225, parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901.
A Companhia é controlada direta da Bradesco Seguros S.A. e em última instância do Banco Bradesco S.A.
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco Seguros, atuando de 
forma integrada no mercado, sendo os custos das estruturas operacional e administrativa comuns absorvidos segundo a 
praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco Bradesco em 30 de janeiro de 2019.

2 Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os exercícios apresentados nas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação
Em consonância à Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações subsequentes, as demonstrações contábeis foram preparadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em
conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular.
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 
Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade 
de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio de continuidade.

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo com o princípio do
custo histórico, com exceção para ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ativos financeiros
disponíveis para venda mensurados pelo valor justo.
A moeda funcional da Companhia é o Real.

c. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas
e em quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas: 2e - Classificação dos contratos de seguros; 4 - Aplicações; 
17 - Provisões técnicas - seguros e 18 - Provisões judiciais, incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às 
políticas contábeis adotadas que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis; (ii)
informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste 
material dentro do próximo exercício contábil.

d. Segregação entre circulante e não circulante
A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante, a cada data de elaboração das
demonstrações contábeis, com o objetivo de classificar para o não circulante aqueles cuja expectativa de realização 
ultrapassar o prazo de 12 meses subsequentes à respectiva data-base. Os títulos e valores mobiliários a “valor justo por 
meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento (conforme nota 
explicativa 4b).
Ativos e/ou passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos são classificados no Ativo ou Passivo Não Circulante.
Os ativos e passivos sem vencimento definido tiveram seus valores registrados como circulante e, os passivos de provisões
técnicas, acompanham suas características e objetivos.

e. Classificação dos contratos de seguros
Um contrato em que a Companhia aceita um risco de seguro significativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um 
acontecimento futuro, incerto, específico e adverso ao segurado, é classificado como um contrato de seguro. Os contratos de 
resseguro também são tratados sob a ótica de contratos de seguros por transferirem risco de seguro significativo.

f. Aplicações e instrumentos financeiros
A Companhia efetua a avaliação de seus instrumentos financeiros, inclusive derivativos, em consonância aos Pronunciamentos 
Técnicos CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, cujos critérios de classificação, mensuração e avaliação estão descritos a seguir:
(i) Disponível e Equivalentes de Caixa

São representados por depósitos bancários sem vencimento que apresentam risco insignificante de mudança de valor
justo e que são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(ii) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia tais investimentos 
e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia
de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

(iii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, tais ativos financeiros 
são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos classificados nesta categoria são registrados pelo
custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescido dos rendimentos auferidos, 
os quais impactam o resultado do exercício.

(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda
Compreendem os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Os investimentos
em títulos patrimoniais são classificados como ativos financeiros disponíveis para venda. Após o reconhecimento
inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável,
são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas no patrimônio líquido. Quando um investimento é
baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.

(v) Determinação do valor justo
A determinação do valor justo das aplicações financeiras da Companhia é efetuada da seguinte forma:
Quotas em fundos de investimentos
O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições 
financeiras administradoras desses fundos.
Títulos Públicos
Os títulos públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de taxas médias do mercado secundário
divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
Títulos privados - Certificado de Depósitos Bancários e Certificado de Recebíveis Imobiliários
A metodologia de marcação a mercado para Certificados de Depósitos Bancários e Letras Financeiras adotada pela 
Companhia leva em consideração dois fatores: a) A taxa de juros livre de risco, que expressa a projeção do DI ou SELIC; 
e b) O spread de crédito do emissor. A taxa de juros utilizada tem como fonte primária a curva dos contratos futuros de 
DI divulgados pela Brasil Bolsa Balcão (B3). O spread de crédito é obtido por meio de metodologia específica descrita no 
manual interno de marcação a mercado, que considera os seguintes aspectos: i) classificação dos emissores em grupos, 
de acordo com a definição atribuída pelo Departamento de Crédito do Bradesco; ii) distribuição em classes de emissores, 
através da classificação realizada pela média das taxas de emissão de cada emissor; iii) utilização da última cotação, 
negociada em até 15 dias úteis da data de negociação/marcação a mercado e iv) cálculo do spread por meio das taxas de 
emissão ponderadas por classe e pelo volume negociado.
Debêntures
São atualizadas pelas informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as debêntures que não são 
informadas pela ANBIMA é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são 
informações/projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA/CETIP).

(vi) Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o
reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) 

perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título.
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento 
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado do exercício.
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela 
reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para 
o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença
entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido de 
qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação 
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais classificados como
ativos financeiros disponíveis para venda não são revertidas.

(vii) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia mantém operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados, exclusivamente, à proteção 
de riscos associados com a variação de taxas de juros dos investimentos. As operações com derivativos são registradas
e negociadas na Brasil Bolsa Balcão (B3).
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação são reconhecidos no resultado quando 
incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as respectivas variações são
registradas no resultado e estão classificados na categoria ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Para valorização dos instrumentos financeiros derivativos, cotações de preço de mercado são usadas para determinar o 
valor justo destes instrumentos. O valor justo dos contratos de futuros é determinado com base em cotações de preços
de mercado para derivativos negociados em bolsa ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo de caixa descontado 
que usam curvas de rendimento, refletindo os fatores de risco adequados. As informações para construir as curvas de
rendimento são obtidas principalmente na Brasil Bolsa Balcão (B3) e no mercado secundário doméstico. Estas curvas de 
rendimento são utilizadas para determinar o valor justo de taxa de juros.

(viii) Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos determináveis, que não são cotados 
em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem os valores registrados nas rubricas
“Crédito das operações com seguros e resseguros”, “Títulos e créditos a receber” e “Outros créditos a receber” que são 
contabilizados pelo custo amortizado decrescidos de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.

g. Redução ao valor recuperável (impairment) de empréstimos e recebíveis
A Companhia reconhece uma redução ao valor recuperável sobre prêmios a receber com base em estudo que consiste em
observar um prêmio com atraso superior a dezesseis dias, em um determinado mês, e seu comportamento após seis meses onde 
se apura o percentual médio de perda efetiva sobre os valores a receber que permaneceram este período de tempo em atraso.
Para as operações a recuperar com resseguradores, a redução ao valor recuperável é feito quando o período de inadimplência 
superar 180 dias a partir do registro da restituição de sinistros pagos.
No caso das recuperações de cosseguro, a constituição de redução ao valor recuperável se dará para todos os créditos
vencidos com data superior a 60 dias.

h. Imobilizado
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e veículos, reconhecidos pelo 
custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da 
alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dos custos de transação no resultado do exercício.
Gastos subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos futuros associados e possam ser 
avaliados com confiabilidade.
Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do exercício à medida que são incorridos. Gastos com
reformas e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo imobilizado.
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear considerando as seguintes taxas anuais 
para o exercício corrente e comparativo: 10% para móveis, utensílios, máquinas e equipamentos e 20% para equipamentos de 
informática, veículos e benfeitoria em imóveis de terceiros.

i. Intangível
Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por 
impairment. A taxa de amortização é de 20% ao ano.
Despesas de desenvolvimento interno de software são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar sua intenção e 
capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos softwares de modo que gere benefícios
econômicos futuros. Os custos capitalizados de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente
atribuíveis ao desenvolvimento, deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil e são testados por impairment,
caso haja indicativo de perda.
Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo específico a que se referem. Todos os demais custos são contabilizados como despesas à medida que 
são incorridos.

j. Outros valores e bens
É composto substancialmente por estoque de bens salvados recuperados. Esses ativos são avaliados ao valor recuperável
deduzidos dos custos de vendas dos bens. É reconhecida a perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial deste ativo. Ou seja, se o ativo está registrado contabilmente
por valor que excede seu valor de recuperação, se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela 
venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, sendo necessário que 
a Companhia reconheça um ajuste para perdas por desvalorização.

k. Ativos de resseguros
A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar sua perda potencial,
por meio da diversificação de riscos. As provisões técnicas da Companhia são apresentadas brutas de recuperações de
resseguro, cujos montantes se encontram registrados no ativo, uma vez que a existência do contrato não exime as obrigações 
da Companhia para com os segurados.
Conforme determinado pelo órgão regulador, as empresas de resseguro sediadas no exterior devem possuir rating mínimo, de 
acordo com agência classificadora de risco, para operar no país, sendo as demais operações efetuadas com resseguradores
locais. Desta forma, a Administração entende que os riscos de perdas são reduzidos. No caso de serem identificados indícios 
de que os valores a recuperar não serão realizados pelos montantes registrados, estes ativos são ajustados ao seu valor 
recuperável.

l. Custos de aquisição diferidos
Custos de aquisição diferidos compreendem os custos com despesas de comissão relativos à comercialização de apólices de 
seguros, sendo a apropriação ao resultado realizada, pelo período de vigência das respectivas apólices.

m. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros
Os valores dos ativos não financeiros da Companhia são revistos no mínimo anualmente para determinar se há alguma
indicação de perda, que pode ser reconhecida no resultado do exercício se o valor contábil de um ativo exceder seu valor.

n. Provisões técnicas
A Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia, com base nos prêmios líquidos de cessão de cosseguros 
e brutos de cessão de resseguro, e é constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos
contratos de seguros, e para as apólices emitidas até dezembro de 2017, deduzem-se os custos iniciais de contratação. A 
parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes mas não emitidos, é constituída na PPNG-RVNE.
A Provisão Para Sinistros Ocorridos e não Avisados (IBNR) é constituída com base nos Sinistros Ocorridos e ainda Não Pagos 
(IBNP) subtraindo o saldo da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) na data-base do cálculo. Para apurar o IBNP é calculada 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares reais)

Nota 2018 2017
Prêmios emitidos .................................................................................................................. 23, 24a  5.597.722  5.782.596 
Variação das provisões técnicas de prêmios .....................................................................  (181.889)  (37.001)
Prêmios ganhos..................................................................................................................... 23  5.415.833  5.745.595 
Receitas com emissão de apólices ..................................................................................... 24b  11.471  10.774 
Sinistros ocorridos................................................................................................................ 24c  (2.994.348)  (3.346.714)
Custos de aquisição.............................................................................................................. 24d  (935.323)  (970.221)
Outras receitas e (despesas) operacionais ........................................................................ 24e  (431.131)  (476.653)
Resultado com resseguro .................................................................................................... 24f  (32.745)  (104.055)

Receita com resseguro .........................................................................................................  37.439  86.381 
Despesa com resseguro .......................................................................................................  (70.184)  (190.436)

Despesas administrativas .................................................................................................... 24g  (928.872)  (993.996)
Despesas com tributos ......................................................................................................... 24h  (127.397)  (130.172)
Resultado financeiro ............................................................................................................. 24i  426.796  477.184 

Receitas Financeiras ............................................................................................................  564.619  626.433 
Despesas Financeiras ..........................................................................................................  (137.823)  (149.249)

Resultado patrimonial ...........................................................................................................  -  (4)
Resultado operacional ..........................................................................................................  404.284  211.738 
Ganhos e perdas com ativos não correntes .......................................................................  (91.400)  1.529 
Resultado antes dos impostos e participações .................................................................  312.884  213.267 

Imposto de renda .................................................................................................................. 24j, 25  (62.669)  (53.799)
Contribuição social ............................................................................................................... 24j, 25  (51.209)  (44.467)
Participações sobre o resultado ...........................................................................................  (7.897)  (8.994)

Lucro líquido do exercício ....................................................................................................  191.109  106.007 
Quantidade de ações ..............................................................................................................  221.002  221.002 
Lucro por ação - R$ .................................................................................................................  864,74  479,67 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Reservas de lucros 
 Capital 

social
 Aumento de capital 

em aprovação 
 Reserva 

legal
 Reserva 

estatutária
 Ajustes de 

avaliação patrimonial 
 Lucros 

acumulados  Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2017 ...............................................................................................................................................................  1.005.097  100.000  82.864  925.078  (70.502)  -  2.042.537 

Aumentos de capital: 
AGE de 27/03/2017  ..................................................................................................................................................................................  -  25.903  -  (97)  -  -  25.806 
AGE de 03/07/2017  ..................................................................................................................................................................................  -  (149.989)  -  -  -  -  (149.989)
Portaria SUSEP/DIORG 290 de 27/03/2017  ............................................................................................................................................  100.000  (100.000)  -  -  -  -  - 
Portaria SUSEP/DIORG 463 de 17/07/2017  ............................................................................................................................................  25.903  (25.903)  -  -  -  -  - 
Portaria SUSEP/DIORG 7.007 de 04/10/2017  .........................................................................................................................................  (149.989)  149.989  -  -  -  -  - 
Ajustes com títulos e valores mobiliários  ..................................................................................................................................................  -  -  -  -  83.668  -  83.668 
Lucro líquido do exercício  .........................................................................................................................................................................  -  -  -  -  -  106.007  106.007 
Dividendos antecipados (R$ 452,48 por ação)  ........................................................................................................................................  -  -  -  (100.000)  -  -  (100.000)
Dividendos propostos (R$ 113,92 por ação)  ............................................................................................................................................  -  -  -  -  -  (25.177)  (25.177)
Proposta para destinação do lucro líquido  ...............................................................................................................................................  -  -  5.300  75.530  -  (80.830)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 .........................................................................................................................................................  981.011  -  88.164  900.511  13.166  -  1.982.852 
Ajustes com títulos e valores mobiliários  ..................................................................................................................................................  -  -  -  -  42.700  -  42.700 
Dividendos pagos por conta de reservas (R$ 2.714,91 por ação)  ...........................................................................................................  -  -  -  (600.000)  -  -  (600.000)
Lucro líquido do exercício  .........................................................................................................................................................................  -  -  -  -  -  191.109  191.109 
Dividendos propostos (R$ 205,38 por ação)  ............................................................................................................................................  -  -  -  -  -  (45.388)  (45.388)
Proposta para destinação do lucro líquido  ...............................................................................................................................................  -  -  9.556  136.165  -  (145.721)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .........................................................................................................................................................  981.011  -  97.720  436.676  55.866  -  1.571.273 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017

Lucro líquido do exercício ....................................................................................................................  191.109  106.007 

Ajuste a valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda: .........................................................  71.165  139.447 

Efeitos dos impostos ...............................................................................................................................  (28.465)  (55.779)

Total do resultado abrangente do exercício .......................................................................................  233.809  189.675 

Atribuível ao controlador ......................................................................................................................  233.809  189.675 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Atividades operacionais
Resultado antes dos impostos e participações .................................................................................  312.884  213.267 
Ajustes para:

- Depreciações e amortizações ............................................................................................................  89.424  94.084 
- Perda ou ganho na alienação ou baixa de imobilizado, intangível e outros valores e bens ..............  102.043  477 
- Despesas antecipadas .......................................................................................................................  15.766  17.379 
- Custos de aquisição diferidos ............................................................................................................  (13.902)  3.976 
- Ativos de resseguros provisões técnicas ...........................................................................................  36.054  258.561 
- Variações das provisões técnicas ......................................................................................................  3.603.581  3.810.239 
- Redução ao valor recuperável  ..........................................................................................................  11.822  (50.030)
- Juros e variação monetária  ...............................................................................................................  (28.765)  (88.395)

Lucro líquido ajustado do exercício ....................................................................................................  4.128.907  4.259.558 
Variações nas contas patrimoniais (aumento)/redução:

- Aplicações - títulos a valor justo por meio do resultado .....................................................................  (15.890)  793.052 
- Créditos das operações de seguros e resseguros .............................................................................  (140.610)  92.146 
- Outros créditos operacionais ..............................................................................................................  5.931  25.387 
- Títulos e créditos a receber ................................................................................................................  57.190  34.228 
- Outros valores e bens ........................................................................................................................  21.529  4.867 
- Contas a pagar ...................................................................................................................................  25.920  (16.313)
- Débitos das operações de seguros e resseguros ..............................................................................  21.561  (17.900)
- Depósitos de terceiros ........................................................................................................................  (2.726)  (8.833)
- Provisões técnicas - seguros .............................................................................................................  (3.413.354)  (3.855.666)
- Outros débitos ....................................................................................................................................  (129.170)  12.931 

Caixa líquido consumido pelas operações .........................................................................................  (3.569.619)  (2.936.101)
- Imposto de renda sobre o lucro pago  ................................................................................................  (96.940)  (43.176)
- Contribuição de renda sobre o lucro pago  ........................................................................................  (78.801)  (35.042)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais ............................................................................  383.547  1.245.239 
Atividades de investimento

- Aplicações - títulos disponíveis para a venda ....................................................................................  247.917  (958.990)
- Ajustes com títulos e valores mobiliários - positivos ..........................................................................  90.971  139.447 
- Ajustes com títulos e valores mobiliários - negativos .........................................................................  (19.806)  - 
- Aquisição/baixa de imobilizado ..........................................................................................................  (1.005)  (1.550)
- Ativo intangível desenvolvido internamente  ......................................................................................  (38.986)  (94.518)
- Alienação de investimentos ................................................................................................................  13  26 

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimentos ..............................................  279.104  (915.585)
Atividades de financiamento

- Cisão Parcial ......................................................................................................................................  -  (247.939)
- Dividendos pagos ...............................................................................................................................  (625.177)  (100.000)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento..............................................................  (625.177)  (347.939)
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalente de caixa  ............................................................  37.474  (18.285)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  ............................................................................  32.685  50.970 
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício  ..............................................................................  70.159  32.685 

Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalente de caixa .............................................................  37.474  (18.285)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Seguros
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a estimativa final de sinistros já ocorridos e ainda não pagos com base em triângulos de run-off semestrais, que consideram 
o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos nos últimos 10 semestres, para estabelecer uma projeção futura por período 
de ocorrência e considera ainda a estimativa dos Sinistros Ocorridos e não Suficientemente Avisados (IBNER), refletindo a
expectativa de alteração do montante provisionado ao longo do processo de regulação.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base nas estimativas de pagamentos de indenizações, considerando 
todos os sinistros administrativos e judiciais existentes na data do balanço atualizados e corrigidos monetariamente, líquidos 
da parcela correspondente da expectativa de recebimento de salvados e ressarcidos.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões
técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP), de acordo com as determinações especificadas
na regulamentação em vigor. Para a data-base não foi identificada necessidade de constituição de provisão complementar
de cobertura.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída mensalmente para a cobertura das despesas relacionadas às
indenizações e está dimensionada para abranger tanto as despesas atribuídas individualmente a cada sinistro como também 
as despesas de sinistros não discriminadas, ou seja, aquelas agrupadas para toda carteira.
Outras provisões correspondem à Provisão de Despesas Administrativas (PDA), decorrentes das operações de seguros do
ramo DPVAT.
(i) Operações com o Convênio DPVAT

A receita de prêmios de DPVAT e as respectivas provisões técnicas são contabilizadas brutas, com base nos relatórios 
recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder) na proporção do percentual 
de participação da Companhia. Compete à Seguradora Líder as funções de recolher os prêmios, coordenar a emissão 
dos bilhetes, liquidar os sinistros e pagar as despesas de administração com os recursos dos consórcios, de acordo com 
a Resolução CNSP nº 332/2015 e alterações subsequentes. Conforme definido em instrumentos dos consórcios, 50% 
do resultado mensal são retidos pela Seguradora Líder ao longo do período e repassados líquidos aos participantes do 
consórcio no início do exercício social seguinte. Os outros 50% dos resultados a distribuir são repassados líquidos no mês 
subsequente ao da apuração mensal.

(ii) Teste de adequação de passivo (TAP)
A Companhia elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição de um contrato 
de seguro segundo o CPC 11 e que estão vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado semestralmente 
e considera a soma do saldo contábil das provisões técnicas de contratos de seguro bruto de resseguro, deduzido da 
despesa de comercialização diferida (Custos de aquisição diferidos) e os ativos intangíveis relacionados, comparado ao 
valor esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos e certificados comercializados.
O teste considerou a projeção dos sinistros ocorridos e a ocorrer, as despesas administrativas, as despesas alocáveis
relacionadas aos sinistros, salvados e ressarcimentos e despesas diretamente relacionadas aos contratos de seguros.
Para o cálculo do valor presente dos fluxos projetados, a Companhia utilizou as taxas a termo livres de risco definidas
pela SUSEP.
O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos, já refletido pela expectativa de despesas
alocáveis a sinistros e salvados, foi comparado às provisões técnicas de sinistros ocorridos (PSL e IBNR).
O valor presente esperado do fluxo relativo a sinistro a ocorrer, relativo a apólices vigentes, acrescido das despesas
administrativas e outras despesas referentes a produtos em run-off foi comparado à soma da PPNG e PPNG-RVNE.
O resultado do teste de adequação não apresentou insuficiência e, consequentemente, não houve necessidade de
registro de provisões adicionais aos passivos de seguro já registrados na data-base.
Em linha com as determinações da Circular SUSEP n°517/2015 e alterações subsequentes, não foram incluídos no teste 
de adequação os passivos relacionados ao seguro DPVAT.
A sinistralidade média projetada no estudo desta Companhia foi de 52,8%, incluimos neste cálculo a estimativa de prêmio 
futuro da carteira de seguro habitacional, cuja característica é baixa sinistralidade e prazos longos de vigência, pois 
acompanha o período de financiamento do imóvel.
O resseguro médio projetado no estudo desta Companhia, calculado com base nos sinistros avisados, foi de 5,66%.

o. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
(i) Ativos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação 
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são
divulgados, quando aplicável. 

(ii) Passivos contingentes
São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos 
anteriores, complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são
reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente relevantes, e 
os passivos contingentes classificados como remotos não são divulgados.

(iii) Obrigações legais
Decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou
constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes
reconhecidos nas demonstrações contábeis.

p. Benefícios a empregados
(i) Obrigações de curto prazo

As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são mensuradas e lançadas como despesa à medida que 
o serviço respectivo é prestado.

(ii) Obrigações por aposentadoria
Plano de contribuição definida
A Companhia é patrocinadora de um plano de previdência complementar para seus funcionários e administradores,
na modalidade contribuição definida, que permite acumular recursos financeiros ao longo da carreira profissional do
participante mediante contribuições pagas por ele mesmo e pela empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos
em um FIE (Fundo de Investimento Exclusivo). O Plano é administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e a BRAM 
– Bradesco Asset Management S.A. DTVM é a responsável pela gestão financeira dos fundos FIEs.
O Plano de Previdência Complementar conta com contribuições dos funcionários e administradores da Companhia
equivalentes a, no mínimo, 4% do salário e, pela empresa, 5% do salário, acrescidas do percentual destinado a coberturas 
dos benefícios de risco (morte e invalidez). As obrigações atuariais do plano de contribuição definida estão integralmente 
cobertas pelo patrimônio do FIE correspondente. Além do plano apresentado, está assegurado aos participantes que, em 
2001, optaram em migrar do plano de benefício definido, um benefício proporcional diferido, correspondente aos seus 
direitos acumulados naquele plano. Para os participantes ativos, aposentados e pensionistas do plano de benefício definido, 
em extinção, o valor presente das obrigações atuariais do plano está integralmente coberto por ativos garantidores.

(iii) Outras obrigações pós-emprego
Há custeio do plano de saúde para ex-funcionários e seus dependentes legais por um período de 180 ou 270 dias da data 
de desligamento a depender do tempo de empresa.

(iv) Outros benefícios de curto prazo
Outros benefícios de curto prazo, tais como seguro-saúde, assistência odontológica, seguro de vida e de acidentes 
pessoais e treinamento profissional, são oferecidos aos funcionários e administradores e reconhecidos no resultado à
medida que são incorridos.

q. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro 
tributável excedente a R$ 240 para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada, até agosto de 2015, 
considerando a alíquota de 15%, para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi 
alterada para 20%, conforme Lei nº 13.169/15 e retornará à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em decorrência da 
alteração da alíquota, a Companhia constituiu, em setembro de 2015, um complemento do crédito tributário de contribuição 
social, considerando as expectativas anuais de realização e as suas respectivas alíquotas vigentes em cada exercício, de 
acordo com o estudo técnico realizado.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre lucro tributável do exercício calculado com base nas
alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que sejam apurados lucros futuros 
sujeitos à tributação contra os quais serão utilizados. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social
lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição
social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

r. Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
Os prêmios de seguros e cosseguros aceitos, deduzidos dos prêmios cedidos em cosseguros, e as comissões correspondentes 
são registrados quando da emissão das respectivas apólices/certificados/endossos e faturas, ou pelo início de vigência do risco 
para os casos em que o risco tem início antes da emissão, e apropriados, em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência 
das apólices, por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos custos de aquisição diferidos.
As receitas de prêmios e os custos de aquisição diferidos, relativos aos riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas
apólices, são reconhecidos ao resultado no início da cobertura do risco, em bases estimadas.
As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas com base nas informações 
recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
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.
As operações de resseguro são registradas com base em prestações de contas que estão sujeitas a análise pelos
resseguradores. O diferimento dos prêmios de resseguros cedidos de contratos proporcionais é realizado de forma consistente 
com o respectivo prêmio de seguro relacionado, enquanto o diferimento dos prêmios de contratos não proporcionais é realizado 
em função do período de vigência dos respectivos contratos.
A participação mínima dos funcionários no resultado é apurada com base na convenção coletiva firmada com o sindicato da
categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de acordo com metas estipuladas pela Administração.
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis 
para venda), receitas de dividendos, ganhos na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda, variações no valor justo 
de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, e reclassificações de ganhos previamente reconhecidos 
em outros resultados abrangentes. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem perdas em alienação de ativos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment)
reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis).

s. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão aplicáveis quando referendadas pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que serão efetivas para períodos iniciados em e após 1º de janeiro de 2018.
CPC 48 – Instrumentos Financeiros
Em vigor pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis desde 1º de janeiro de 2018, apresenta novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A Companhia optou por aplicar a isenção
temporária do IFRS 9/CPC 48 e continuará a aplicar o IAS 39/CPC 48 até a data efetiva do IFRS 17 de Contratos de Seguros.
CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil
Entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, o objetivo desta norma é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam 
informações relevantes de modo que representem fielmente essas transações, esta norma altera de maneira mais substancial a 
contabilidade das entidades arrendatárias, sendo também requeridas certas divulgações no caso das entidades arrendadoras. 
A Companhia está em processo de avaliação dos impactos e prevê um impacto nos contratos de aluguéis.
IFRS 17 – Contratos de Seguros
A IFRS 17 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro dentro 
do escopo da Norma. O objetivo da IFRS 17 é assegurar que uma entidade forneça informações relevantes que representam 
fielmente esses contratos. Essas informações fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis avaliarem o
efeito que os contratos de seguros têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da companhia.
A IFRS 17 entra em vigor para exercícios anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2022.

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

A Companhia está exposta aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, provenientes de suas operações 
e que poderiam afetar os objetivos estratégicos e financeiros.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos acima, os objetivos, as políticas, os processos de
mensuração e o gerenciamento de riscos.
Estrutura de gerenciamento de risco
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 Companhia.
São realizados investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos, 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 valor agregado.
No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 
o desempenho da Companhia e proteger os acionistas, investidores, clientes, colaboradores, fornecedores, etc., bem como
agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e
prestação de contas.

Nesse contexto, o 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 e gestão dos riscos.
Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, comitês com funções 
específicas e estrutura diretiva, estabelecendo diretrizes e normas, provendo recursos humanos e tecnológicos, voltados a 
estas atividades.
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoiado 
em estrutura independente (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 adequada 
identificação e mensuração.
A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos permite que os riscos de seguro/subscrição, crédito, liquidez, mercado 
e operacional sejam efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado. Para 
assegurar a uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um fórum constante de alto nível, sobre o tema com o 
intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Essa instância denominada Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo 
Bradesco Seguros estuda todos os riscos (subscrição, crédito, mercado, liquidez e operacional), define os limites de tolerância 
aos seus respectivos riscos e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.
Adicionalmente, foi instituída a Comissão Técnica de Premissas e Modelos, que tem como principal atribuição avaliar e antecipar 
possíveis impactos quando da alteração de premissas no cálculo das provisões, alteração de estratégia no lançamento de 
produtos e assuntos relacionados à Gestão de Capital com impacto na Solvência ou nível de Apetite a Riscos. Existem ainda 
os Comitês Executivos definidos pelo Banco Bradesco para tratar os assuntos relacionados ao Risco de Subscrição, Risco 
de Crédito, Mercado, Liquidez e Operacional, que são submetidos ao Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 
Capital que tem por atribuição assessorar o Conselho de Administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes 
operacionais e estabelecimento de limites de exposição a riscos.

b. Risco de seguro/subscrição
O risco de seguro é o risco transferido por qualquer contrato de seguros onde haja a possibilidade futura de que o evento de
sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Dentro do risco de seguro, 
destaca-se também o risco de subscrição que advêm de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas 
da Companhia no momento da elaboração de sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes tanto na 
definição das premissas atuariais relacionadas na constituição das provisões técnicas, bem como para fins de precificação e
cálculo dos prêmios de seguro. Em síntese é o risco de que a frequência ou a severidade de sinistros ou benefícios ocorridos 
sejam maiores do que aqueles estimados pela Companhia.
O gerenciamento do risco de subscrição é realizado pela Superintendência Técnica. As políticas de subscrição e aceitação de 
riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho. Além disso, a Diretoria de Gestão de Riscos, Controles
Internos e Compliance, parte integrante da estrutura de gerenciamento de riscos, têm como uma de suas principais atribuições 
cálculo de capital regulatório para esse negócio e certifica os estudos de precificação de novos produtos.
O processo de gerenciamento busca diversificar as operações de seguros visando primar pelo balanceamento da carteira e se 
sustenta no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto de riscos isolados.
Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros
Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A Companhia deve efetuar a indenização de todos os eventos ocorridos 
durante a vigência da apólice, mesmo que a perda seja descoberta após o término da vigência deste. Como resultado, os
sinistros são avisados ao longo de um período, e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros
Ocorridos e Não Avisados (IBNR). O custo estimado de sinistro inclui despesas diretas a serem incorridas na sua liquidação.
Considerando as incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões de sinistros, pode acontecer da liquidação final 
mostrar-se diferente do passivo inicialmente constituído.
Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)
A Companhia realiza periodicamente a análise dos fluxos de ativos e passivos mantidos em carteira, Asset Liability Management 
(ALM). A metodologia da análise compreende a observação de suficiência ou insuficiência do valor presente do fluxo de ativos 
em relação ao valor presente do fluxo de passivos, assim como a duração dos ativos em relação à duração dos passivos. O
objetivo é verificar se a situação da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos futuros da
Companhia com seus segurados.
As premissas atuariais utilizadas na geração do fluxo dos passivos estão em linha com as características da carteira de 
produtos da Companhia.
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).
Principais riscos associados aos seguros de bens
• Flutuações na ocasião, frequência e gravidade dos sinistros e das indenizações de sinistros relativas a expectativas;
• Sinistros imprevistos resultantes de um risco isolado;
• Precificação incorreta ou subscrição inadequada de riscos;
• Políticas de resseguro ou técnicas de transferência de riscos inadequadas; e
• Provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas.
A natureza dos seguros subscritos pela Companhia, em geral, é de curta duração.
As estratégias e metas de subscrição são ajustadas pela Administração e divulgadas por meio das políticas internas e manuais 
de práticas e procedimentos.
A seguir apresentamos um resumo dos principais riscos inerentes nas principais linhas de negócios de seguros de bens:
• Seguro de veículos inclui, entre outros, danos físicos, perda do veículo segurado, seguro de responsabilidade de terceiros 

para automóveis e acidentes pessoais passageiros;
• Seguros empresariais, residenciais e diversos incluem, entre outros, riscos de incêndio (ex.: incêndio, explosão e 

interrupção do negócio), desastres naturais (ex.: terremoto, vendaval e enchente), linhas de engenharia (ex.: explosão de 
caldeiras, quebra de maquinários e construção), marítimos (carga e casco) e seguro de responsabilidades.

Gerenciamento dos riscos de seguro de bens
A Companhia monitora e avalia a exposição de risco sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e revisão das 
políticas referentes à subscrição, tratamento de sinistros, resseguro e constituição das provisões técnicas. A implementação 
dessas políticas e o gerenciamento desses riscos são apoiados pela Superintendência Técnica.
As Superintendências Executivas Técnicas desenvolveram mecanismos, como, por exemplo, agrupamentos dos riscos por 
CPF, CNPJ e endereços de riscos, que identificam, quantificam e gerenciam exposições acumuladas para contê-las dentro 
dos limites definidos nas políticas internas.
Resultados da análise de sensibilidade
Alguns resultados da análise de sensibilidade estão apresentados abaixo. Para cada cenário de sensibilidade, é demonstrado 
o impacto no resultado da Companhia de uma mudança razoável e possível em apenas um único fator.
Seguros de Bens – Sensibilidades em 31 de dezembro de 2018
Para os seguros de bens, a tabela abaixo apresenta o impacto no resultado e patrimônio líquido caso houvesse aumento na
sinistralidade em 1 ponto percentual nos últimos doze meses da data-base do cálculo:

Impacto no resultado e patrimônio líquido após impostos e contribuições
Bruto de 

 resseguro R$ mil
Líquido de 

resseguro R$ mil
Auto ....................................................................................................................... (21.721) (21.721)
Ramos elementares .............................................................................................. (7.525) (7.139)
Concentração de riscos
As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são observados os 
resultados dos contratos vendidos por região geográfica e segmentos de negócio. O quadro abaixo mostra a concentração de 
risco no âmbito do negócio por região e por segmento baseada nos valores de prêmios emitidos.

Líquido de Resseguro R$ mil – 2018
Região Geográfica Auto Ramos Elementares Total
Sudeste  ................................................................................................... 1.604.694 996.085 2.600.779
Sul ............................................................................................................ 893.190 225.829 1.119.019
Nordeste  .................................................................................................. 756.643 98.373 855.016
Centro-Oeste  ........................................................................................... 606.060 86.248 692.308
Norte  ........................................................................................................ 127.058 31.530 158.588
Total (*) .................................................................................................... 3.987.645 1.438.065 5.425.710

Líquido de Resseguro R$ mil – 2017
Região Geográfica Auto Ramos Elementares Total
Sudeste  ................................................................................................... 1.619.360 993.113 2.612.473
Sul ............................................................................................................ 916.336 259.096 1.175.432
Nordeste  .................................................................................................. 824.166 86.655 910.821
Centro-Oeste  ........................................................................................... 600.901 70.619 671.520
Norte  ........................................................................................................ 125.939 24.430 150.369
Total (*) .................................................................................................... 4.086.702 1.433.913 5.520.615

 (*) Não inclui os montantes de R$ 620 (R$ (23.433) em 31 de dezembro de 2017), referente a prêmio de riscos vigentes e 
não emitidos (RVNE) e R$ 98.928 (R$ 121.634 em 31 de dezembro de 2017) relativo aos prêmios do convênio DPVAT.

c. Risco de crédito
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte,
de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras
da contraparte.
Política de resseguro
Por mais que as empresas seguradoras sejam conservadoras e seletivas na escolha de seus parceiros, a compra de resseguro 
apresenta, naturalmente embutido em sua operação, o risco de crédito. Entretanto, no Brasil esse risco é relativamente amenizado 
em função das regras legais e regulamentares existentes, uma vez que as seguradoras devem operar com resseguradores 
registrados junto à SUSEP que são classificados como local, admitido ou eventual. Os resseguradores classificados como
admitido e eventual, com sede no exterior, devem atender a requisitos mínimos específicos, previstos na legislação em vigor.
A política de compra de resseguro e a aprovação dos resseguradores que integram os seus contratos competem à Diretoria
Executiva, sendo observados os requisitos mínimos legais e regulamentares, alguns deles visando minimizar o risco de crédito 
intrínseco à operação, e considerado o patrimônio líquido compatível aos montantes cedidos.
Outro aspecto importante nessa gestão de resseguro é o fato de que a Companhia busca trabalhar dentro de suas
capacidades contratuais, evitando assim a compra frequente de coberturas em contratos facultativos e exposições mais
elevadas ao risco de crédito.
Praticamente todas as carteiras de ramos elementares, exceto automóveis, possuem proteção de resseguro e, em sua maioria, 
com a conjugação de planos proporcionais e não proporcionais, por risco e/ou por evento.
Atualmente, parte expressiva dos contratos automáticos (proporcionais e não proporcionais) é cedida ao IRB Brasil Resseguros
S.A. Alguns resseguradores admitidos participam com menor percentual individual, mas todos possuindo capital e rating superiores 
aos mínimos estabelecidos pela legislação brasileira, o que, no entendimento da Administração, reduz o risco de crédito.
No exercício, o prêmio cedido em resseguro foi de 10,81% (10,33% em 31 de dezembro de 2017) do prêmio emitido de
ramos elementares (RE), enquanto o prêmio emitido líquido de seguro de RE foi de R$ 1.515.635 (R$ 1.584.855 em 31 de
dezembro de 2017).
No quadro abaixo é demonstrada exposição ao risco de crédito das operações de resseguro, e os ativos de resseguro com
os resseguradores. A queda nos valores trata-se basicamente da transferência da carteira de seguros de grandes riscos da 
Bradesco Seguros, que foi integrada à operação da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.

2018 2017
TIPO Rating Exposição (R$) % Exposição (R$) %
LOCAL  ......................................................... AAA 40.998 72,97 46.617 77,65
LOCAL  ......................................................... A+ 2.153 3,83 - -
ADMITIDA .................................................... AA+ 1 - 1 -
ADMITIDA .................................................... AA- 3.086 5,49 3.145 5,24
ADMITIDA .................................................... A+ 4.971 8,85 5.108 8,51
ADMITIDA .................................................... A 4.336 7,72 4.382 7,30
ADMITIDA  ................................................... A- 641 1,14 780 1,30
Total  ............................................................ 56.186 100,00 60.033 100,00

Gerenciamento do risco de crédito
O gerenciamento do risco de crédito é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, aferição 
e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de disciplina e controle nas 
análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos.
Conforme exposto acima, o gerenciamento de risco de crédito é realizado de forma corporativa mediante procedimentos internos 
estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de 
riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, 
visando à apuração, mensuração e cálculo do capital.
No que se refere às aplicações financeiras, a Administração avalia o risco de crédito como baixo pelo fato de que a maior parte 
da carteira está concentrada em títulos de renda fixa públicos e operações compromissadas com lastro em títulos públicos 
federais, como demonstrado abaixo:

2018

Ativos Financeiros/Rating AAA(*) AA Sem rating
Exposto exclusivamente a 

risco de mercado Total
A valor justo por meio do resultado ................ 738.073 1.189 377.940 - 1.117.202
Título de renda fixa público ................................. 649.497 - - - 649.497
Título de renda fixa privado ................................. 88.576 1.189 377.940 - 467.705
Disponíveis para a venda  ................................ 3.293.218 - - 2.942 3.296.160
Título de renda fixa público ................................. 3.278.990 - - - 3.278.990
Título de renda fixa privado ................................. 14.228 - - - 14.228
Título de renda variável ....................................... - - - 2.942 2.942
(*)  Os títulos públicos classificados nessa coluna referem-se a títulos do tesouro brasileiro (risco soberano).
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Trimestralmente são realizadas as reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, do Comitê 
Executivo de Investimentos e, mensalmente, a Reunião Interna de Alocação de Ativos pela Área de Gestão de Investimentos da 
Bradesco Seguros S.A. para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/
aprimoramento nos processos de gestão.
Exposição ao crédito de seguro
A exposição máxima de risco de crédito originado de prêmios a serem recebidos de segurados é considerada reduzida pela 
Administração uma vez que em alguns casos a cobertura de sinistros pode ser cancelada (segundo regulamentação brasileira) 
caso os pagamentos dos prêmios não sejam efetuados na data de vencimento.

d. Risco de liquidez
Risco de liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientes para que a Companhia honre seus 
compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações.
O conhecimento e o acompanhamento deste risco são cruciais, sobretudo para que a Companhia possa liquidar as operações 
em tempo hábil e de modo seguro.
Exposição ao risco de liquidez
O risco de liquidez é gerenciado pela reconciliação do fluxo de caixa da 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 de cobrirmos altas exigências de liquidez.
A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta:

Prazo estimado de realização 
Fluxo de Ativos (i) Fluxo de Passivos (ii)

Fluxo de 0 a 3 meses  ........................................................................................ 900.571 352.741
Fluxo de 3 a 6 meses  ........................................................................................ 218.587 22.195
Fluxo de 6 a 9 meses  ........................................................................................ 51.375 2.975
Fluxo de 9 a 12 meses  ...................................................................................... 3.352 92
Fluxo de 12 a 60 meses  .................................................................................... 30 -
Total  .................................................................................................................. 1.173.915 378.003

(i) Os ativos financeiros foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais. O fluxo de ativos considera o disponível, 
equivalente de caixa, aplicações, créditos das operações com seguros e resseguros. As aplicações financeiras são
substancialmente constituídas de Títulos Públicos Federais que, apesar de terem vencimentos de longo prazo, podem ser 
convertidos em caixa a qualquer momento, de acordo com o fluxo de caixa da Companhia.

(ii) O fluxo de passivos considera os passivos de contas a pagar, provisões técnicas e os débitos das operações com seguros 
e resseguro. As provisões técnicas foram distribuídas com base na expectativa de fluxo de caixa futuro (diferença de
sinistros e prêmios esperados futuros), considerando o término de vigência dos contratos de seguros vigentes e a melhor 
expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de
pagamento e/ou recebimento.

Gerenciamento do risco de liquidez
O gerenciamento do risco de liquidez é exercido de forma corporativa, envolvendo 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 política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivos assegurar a existência de normas, critérios 
e monitoramento contínuo no processo bem como a existência de estratégia e de planos de ação para situações de crise 
de liquidez. Trimestralmente, é realizada a reunião do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros 
para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório e aprimoramento nos 
processos de gestão.

e. Risco de mercado
O risco de mercado é representado pela possibilidade de perda financeira por oscilação de preços e taxas de juros dos
instrumentos financeiros da Companhia, uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores.
Este risco é identificado, mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites monitorados diariamente, de
maneira independente.
O controle do risco de mercado é realizado para todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros. As atividades expostas 
a risco de mercado são mapeadas, mensuradas e classificadas quanto à probabilidade e magnitude, com seus respectivos
planos de mitigação aprovados pela estrutura de governança.
Gerenciamento do risco de mercado
O processo realizado de forma corporativa é aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado Bradesco e 
reavaliado anualmente pelos comitês específicos, bem como pelo próprio Conselho de Administração.
Definição de limites
As propostas de limites de risco de mercado são validadas em comitês específicos de negócios, bem como pelos Comitês
Executivos de Investimentos e Comitê de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. Posteriormente, são submetidas à
aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, observando os limites definidos pelo Conselho de 
Administração, conforme as características das operações.
A carteira de investimentos financeiros da Companhia consiste em operações estruturais provenientes das linhas de negócio. Nesse 
tipo de operação a intenção não é a negociação no curto prazo, que visa se beneficiar de oscilações de mercado, mas sim a 
manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de negócio e demanda, atendendo suas necessidades específicas.
Os principais riscos monitorados são os riscos de taxa de juros e da carteira de ações.
Modelos de mensuração do risco de mercado
As posições em ações são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte de 1 dia, com nível 
de confiança de 99% e volatilidades e correlações calculadas a partir de métodos estatísticos que atribuem maior peso aos 
retornos recentes.
A mensuração e o controle do risco de taxa de juros são feitos a partir da metodologia EVE (Economic Value Equity), que mede 
o impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados pela área econômica do Banco Bradesco.
Nesses cenários são determinados movimentos positivos e negativos que podem ocorrer nas curvas de taxas de juros, com
impactos sobre os ativos e passivos ao longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.
Análise de sensibilidade de risco de mercado

Cenário
Choques de 1 ponto base para taxa de juros e 1% de variação para preços

Fator de Risco
Índice Brasil Bolsa Balcão (B3) em pontos  . 87.008
Taxa Pré-fixada de 1 ano  ............................ 6,56%
Cupom de IPCA de 1 ano ............................ 3,00%
Cupom de IGP-M de 1 ano........................... 3,63%
Os impactos, líquidos de efeitos fiscais, desse cenário sobre as posições seriam as seguintes:

Exercício
Taxa de juros 

 em Reais
Índices de 

preços
Cupom Cambial e 

moeda estrangeira
Renda

variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Dezembro 2018 .. (192) (91) (72) (11) (366) (247)

Definição.............

Exposições sujeitas 
à variações de 

taxas de juros pré-
fixadas e cupons de 

taxas de juros

Exposições
sujeitas à 

variação da taxa 
dos cupons de 

índices de preços

Variação da  
taxa dos  

cupons de moedas 
estrangeiras

Exposições 
sujeitas à 

variação do 
preço de 

ações

f. Risco operacional
O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos e 
de eventos externos. Essa definição inclui o Risco Legal, mas exclui o Estratégico e o de Imagem.
Gerenciamento do risco operacional
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, visando acompanhar a 
evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a qualidade deste gerenciamento.
Todo o processo de Governança Corporativa para gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos 
comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual com a sua especificidade, possuindo as
seguintes atribuições:
• Garantir o cumprimento das Políticas de Gestão de Risco Operacional e de Continuidade de Negócios da Companhia;
• Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia;
• Aprovar e revisar as definições e critérios, modelagens matemáticas e estatísticas e cálculos referentes ao montante da 

alocação de capital; e
• Avaliar e submeter à validação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital do Banco Bradesco, 

com reporte aos comitês específicos, a política, estrutura, papéis, procedimentos e responsabilidades das dependências
envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.

Procedimentos de controle e monitoramento contínuo
• Identificar junto às dependências interna e externa da Companhia os eventos de perdas decorrentes de risco operacional, 

assegurando o correto tratamento mediante as origens/causas, para a avaliação, monitoramento, controle do processo,
possibilitando à redução dos impactos, ao menor custo; e

• Estabelecer reuniões com os gestores e executivos, quanto ao tratamento das perdas junto às áreas, visando à melhoria 
contínua, ações corretivas e preventivas do Risco Operacional.

g. Gerenciamento de capital
O gerenciamento de capital é realizado de forma corporativa e visa assegurar que o Grupo Bradesco Seguros mantenha 
uma sólida base de capital para fazer face aos riscos inerentes às suas atividades, contribuindo para o alcance dos objetivos 
estratégicos e metas, de acordo com as características de cada empresa do Grupo. Para tanto, são considerados o ambiente 
de negócios, a natureza das operações, a complexidade e a especificidade de cada produto e serviço no mercado de atuação.
O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma permanente e prospectiva, seja em situações 
de normalidade de mercado, ou em condições extremas, atendendo os limites definidos pelos Órgãos Reguladores e/ou aos 
aspectos de Governança Corporativa.

h. Limitações das análises de sensibilidade
As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante enquanto as outras
premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se 
também ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados 
ou extrapolados a partir desses resultados.
As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados.
Além disso, a posição financeira da Companhia poderá variar na ocasião em que qualquer movimentação no mercado ocorra. 
Por exemplo, a estratégia de gerenciamento de risco visa gerenciar a exposição a flutuações no mercado. A medida que os
mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda
de investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

4 Aplicações
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras

2018 % 2017 %
Títulos a valor justo por meio do resultado  ................................. 1.117.202 25,31 1.101.312 23,71
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento ................................ 1.117.202 25,31 1.101.312 23,71
Títulos disponíveis para venda  ..................................................... 3.296.160 74,69 3.544.077 76,29
Títulos de renda fixa - Letras do tesouro nacional  ........................... 1.773.039 40,17 1.436.682 30,92
Títulos de renda fixa - Notas do tesouro nacional  ............................ 1.049.635 23,78 1.341.028 28,87
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento ................................ 456.681 10,35 752.514 16,20
Títulos de renda fixa - Debêntures  ................................................... 13.863 0,31 10.618 0,23
Títulos de renda variável - Ações  ..................................................... 2.942 0,07 3.235 0,07
Total das aplicações financeiras  .................................................. 4.413.362 100,00 4.645.389 100,00

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os títulos que compõem as 
carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a “valor justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, 
independentemente dos prazos de vencimento. Os valores dos títulos que compõe os investimentos, relativos a fundos de 
investimentos exclusivos do Grupo Bradesco Seguros, estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da 
Companhia naqueles fundos.

2018
1 a 30 dias 

ou sem 
vencimento

definido
31 a 

180 dias
181 a 

360 dias
Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/  

valor justo
Valor

atualizado

Ajuste
a valor 

justo
Títulos a valor justo por meio do resultado 407.747 4.980 148.033 556.442 1.117.202 1.114.151 3.051
Quotas de fundos de investimento ............... 377.940 - - - 377.940 377.940 -
Letras financeiras do tesouro  ...................... - 363 - 366.434 366.797 366.788 9
Letras do tesouro nacional ........................... - - 140.012 130.670 270.682 268.389 2.293
Letras financeiras emissores privados ......... - 4.380 8.021 19.312 31.713 31.694 19
Letras do tesouro nacional - operação 

compromissada (nota 22) .......................... 27.953 - - - 27.953 27.953 -
Certificado de recebíveis imobiliários ........... - - - 21.569 21.569 21.120 449
Notas do tesouro nacional ............................ - - - 12.018 12.018 11.854 164
Debêntures ................................................... - 237 - 6.439 6.676 6.559 117
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada (nota 22) .......................... 1.854 - - - 1.854 1.854 -
Títulos disponíveis para venda ................. 3.307 - - 3.292.853 3.296.160 3.203.050 93.110
Letras do tesouro nacional ........................... - - - 1.773.039 1.773.039 1.718.994 54.045
Notas do tesouro nacional  ........................... - - - 1.505.951 1.505.951 1.482.759 23.192
Debêntures  .................................................. - - - 13.863 13.863 49 13.814
Ações ........................................................... 2.942 - - - 2.942 883 2.059
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada (nota 22) .......................... 365 - - - 365 365 -
Total das aplicações financeiras .............. 411.054 4.980 148.033 3.849.295 4.413.362 4.317.201 96.161

2017
1 a 30 dias 

ou sem 
vencimento

definido
31 a 

180 dias
181 a 

360 dias
Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/  

valor justo
Valor

atualizado

Ajuste
a valor 

justo
Títulos a valor justo por meio do resultado 411.657 16.595 811 672.249 1.101.312 1.098.820 2.492
Quotas de fundos de investimento ................ 354.170 - - - 354.170 354.170 -
Letras financeiras do tesouro  ....................... - - - 333.269 333.269 333.294 (25)
Letras do tesouro nacional ............................ - - - 277.855 277.855 275.748 2.107
Letras financeiras emissores privados .......... 22.945 16.595 - 14.291 53.831 53.781 50
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada (nota 22) ........................... 34.542 - - - 34.542 34.542 -
Certificado de recebíveis imobiliários  ........... - - - 21.026 21.026 21.032 (6)
Notas do tesouro nacional ............................. - - - 19.780 19.780 19.430 350
Debêntures .................................................... - - 811 6.028 6.839 6.823 16
Títulos disponíveis para venda .................. 3.797 - - 3.540.280 3.544.077 3.522.132 21.945
Notas do tesouro nacional  ............................ - - - 2.092.980 2.092.980 2.095.896 (2.916)
Letras do tesouro nacional ............................ - - - 1.436.682 1.436.682 1.424.745 11.937
Debêntures  ................................................... - - - 10.618 10.618 46 10.572
Ações ............................................................ 3.235 - - - 3.235 883 2.352
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada (nota 22) ........................... 562  - - - 562 562 -
Total das aplicações financeiras ............... 415.454 16.595 811 4.212.529 4.645.389 4.620.952 24.437

c. Cobertura das provisões técnicas
Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

2018 2017
Total das provisões técnicas  ....................................................................................................... 4.758.439 4.559.165
(-) Ativos de resseguro redutores  .................................................................................................... (34.924) (35.816)
(-) Direitos creditórios (líquidos dos prêmios vencidos e não pagos) ............................................... (1.038.510) (920.736)
(-) Provisões do convênio DPVAT  ................................................................................................... (377.671) (353.695)
Total a ser coberto (A) ................................................................................................................... 3.307.334 3.248.918
Títulos de renda fixa públicos  .......................................................................................................... 2.822.674  2.777.711 
Quotas de fundos de investimentos  ................................................................................................ 993.582  1.346.006 
Ações ............................................................................................................................................... 2.935  3.227 
Total dado em cobertura (B) .......................................................................................................... 3.819.191 4.126.944
Suficiência (B) - (A)  ....................................................................................................................... 511.857 878.026

d. Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como se segue:
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;
Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) 

ou indiretamente (derivado de preços); e
Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

2018 2017
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Valor justo por meio do resultado ............................... 649.497 467.705 1.117.202 630.904 470.408 1.101.312
Quotas de fundos de investimentos  ............................... - 377.940 377.940 - 354.170 354.170
Letras financeiras do tesouro .......................................... 366.797 - 366.797 333.269 - 333.269
Letras do tesouro nacional .............................................. 270.682 - 270.682 277.855 - 277.855
Letras financeiras emissores privados  ........................... - 31.713 31.713 - 53.831 53.831
Letras do tesouro nacional - operação compromissada.. - 27.953 27.953 - - -
Certificado de recebíveis imobiliários .............................. - 21.569 21.569 - 21.026 21.026
Notas do tesouro nacional ............................................... 12.018 - 12.018 19.780 - 19.780
Debêntures  ..................................................................... - 6.676 6.676 - 6.839 6.839
Notas do tesouro nacional - operação compromissada .. - 1.854 1.854 - - -
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada ............................................................ - - - - 34.542 34.542
Disponíveis para venda  ............................................... 3.281.932 14.228 3.296.160 3.532.897 11.180 3.544.077
Letras do tesouro nacional .............................................. 1.773.039 - 1.773.039 1.436.682 - 1.436.682
Notas do tesouro nacional ............................................... 1.505.951 - 1.505.951 2.092.980 - 2.092.980
Debêntures ...................................................................... - 13.863 13.863 - 10.618 10.618
Ações............................................................................... 2.942 - 2.942 3.235 - 3.235
Notas do tesouro nacional - operação compromissada .. - 365 365 - 562 562
Total das aplicações financeiras ................................. 3.931.429 481.933 4.413.362 4.163.801 481.588 4.645.389

e. Movimentação das aplicações
Valor justo por 

meio do resultado 
Disponível
para venda Total

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2018 ....................................................... 1.101.312 3.544.077 4.645.389
(+) Aplicações ................................................................................................ 1.819.610 1.057.407 2.877.017
(-) Resgates ................................................................................................... (1.879.742) (1.702.908) (3.582.650)
(+) Rendimentos ............................................................................................ 76.022 326.419 402.441
(+/-) Ajuste a valor justo ................................................................................ - 71.165 71.165
Saldo final em 31 de dezembro de 2018 .................................................... 1.117.202 3.296.160 4.413.362

Valor justo por 
meio do resultado 

Disponível
para venda Total

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2017 ....................................................... 1.894.364 2.585.087 4.479.451
(+) Aplicações ................................................................................................ 1.847.900 2.296.139 4.144.039
(-) Resgates ................................................................................................... (2.890.669) (1.663.076) (4.553.745)
(+) Rendimentos ............................................................................................ 249.717 186.480 436.197
(+/-) Ajuste a valor justo ................................................................................ - 139.447 139.447
Saldo final em 31 de dezembro de 2017 .................................................... 1.101.312 3.544.077 4.645.389

f. Desempenho e taxas médias contratadas
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de rentabilidade 
dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2018, o desempenho global dos ativos financeiros 
que compõem a carteira de aplicações financeiras, sem considerar o ajuste ao valor justo dos investimentos classificados na
categoria “disponível para venda”, atingiu 140,97 % no acumulado do exercício, em relação ao referido benchmark, e as taxas 
médias contratadas das aplicações, por indexador, foram IPCA 4,63%, 9,01% PRÉ (títulos pré-fixados) e 100% da SELIC 
(títulos pós-fixados).

5 Instrumentos financeiros derivativos
Em, 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía contratos futuros em fundos de investimentos cujos diferenciais a pagar 
ou a receber (ajustes) são liquidados diariamente. Conforme determina a regulamentação vigente, as operações com contratos 
derivativos podem ser realizados nas carteiras e fundos de investimentos da Companhia desde que tenham como objetivo a 
proteção das carteiras, podendo, também, realizar operações de síntese de posição do mercado à vista; não podendo, todavia, 
gerar cumulativamente com as posições detidas à vista, exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido de cada 
fundo de investimento.
No caso dos contratos futuros de DI (Contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de 1 dia), realizamos 
operações de síntese de posição do mercado à vista e proteção contra os efeitos da variação dos preços das Letras do 
Tesouro Nacional e das Notas do Tesouro Nacional (séries F e B). No caso dos contratos de opções sobre taxa de câmbio de 
reais por dólar comercial buscamos mitigar riscos da variação de preço a esta moeda.
Considerando o que determina a legislação vigente, as operações com derivativos realizados nas carteiras e fundos de 
investimento da Companhia, tem por objetivo a proteção das carteiras, não gerando perdas ou ganhos devido à contrapartida 
do resultado do ativo objeto da proteção.
Em 31 de dezembro de 2018 o diferencial a pagar/receber registrado em conta de passivo dos fundos totalizava R$ 30 
((R$ 14) em 31 de dezembro de 2017), conforme demonstrativo abaixo:

a. Valor dos instrumentos financeiros derivativos
2018

Valor de 
referência

Valor  
líquido (*)

Custo
atualizado

Valor de 
mercado

Contratos futuros
Compromissos de compra: ............................................................ 185.135 70.679 43 43
Mercado interfinanceiro ..................................................................... 185.135 70.679 43 43
Compromissos de venda:............................................................... 114.455 - (13) (13)
Mercado interfinanceiro ..................................................................... 114.455 - (13) (13)
Total .................................................................................................. 299.590 30 30

2017
Valor de 

referência
Valor  

líquido (*)
Custo

atualizado
Valor de 
mercado

Contratos futuros:
Compromissos de compra: ............................................................ 87.874 25.442 6 6
Mercado interfinanceiro ..................................................................... 87.874 25.442 6 6
Compromissos de venda:............................................................... 62.431 - (20) (20)
Mercado interfinanceiro ..................................................................... 62.431 - (20) (20)
Total  ................................................................................................. 150.305 (14) (14)

(*) Refere-se ao valor líquido dos contratos de compra e venda.
b. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por vencimento

2018
Custo

atualizado
Valor de 
mercado %

De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Ajuste a receber - futuros ................... 43 43 100 - 43 43
Total do ativo (A) .............................. 43 43 100 - 43 43
Ajuste a pagar - futuros ...................... (13) (13) 100 (13) - (13)
Total do passivo (B) ......................... (13) (13) 100 (13) - (13)
Efeito líquido (A-B) ........................... 30 30 100 (13) 43 30

2017
Custo

atualizado
Valor de 
mercado %

De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Ajuste a receber - futuros ................... 6 6 100 - 6 6
Total do ativo (A) .............................. 6 6 100 - 6 6
Ajuste a pagar - futuros ...................... (20) (20) 100 (20) - (20)
Total do passivo (B) ......................... (20) (20) 100 (20) - (20)
Efeito líquido (A-B) (14) (14) 100 (20) 6 (14)

c. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por valor de referência
2018

181 a 360 Dias Acima de 360 Dias Total
Contratos futuros ............................................................................... 114.858 184.732 299.590
Total  ................................................................................................. 114.858 184.732 299.590

2017
Acima de 360 Dias Total

Contratos futuros .............................................................................................................. 150.305 150.305
Total  ................................................................................................................................ 150.305 150.305

6 Prêmios a receber
a. Ramos de seguro

2018 2017
Automóvel/RCF ...............................................................................................................................  1.121.306 994.121
Compreensivo residencial  ..............................................................................................................  68.017 67.660
Compreensivo empresarial .............................................................................................................  37.335 48.122
Riscos diversos  ..............................................................................................................................  24.593 16.234
Marítimo/Aeronáutico/petróleo  .......................................................................................................  9.759 7.291
Compreensivo condomínio ..............................................................................................................  4.168 5.039
Responsabilidade civil geral ............................................................................................................  2.126 2.161
Garantia estendida .......................................................................................................................... 893 1.171
Crédito doméstico ........................................................................................................................... 828 8.634
Transporte nacional/internacional/RC cargas ................................................................................. 699 610
Outros .............................................................................................................................................. 76.490 57.881
Prêmios a receber ......................................................................................................................... 1.346.214 1.208.924
(-) Redução ao valor recuperável .................................................................................................... (17.288) (16.749)
Total ................................................................................................................................................ 1.328.926 1.192.175

b. Faixas de vencimento

Seguros
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2018 2017
A vencer:
Até 30 dias....................................................................................................................................... 519.062 490.669
De 31 a 120 dias  ............................................................................................................................ 580.189 526.557
Acima de 121 dias  .......................................................................................................................... 158.750 147.245
Total a vencer ................................................................................................................................ 1.258.001 1.164.471
Vencidos:
Até 30 dias....................................................................................................................................... 61.489 24.174
De 31 a 120 dias ............................................................................................................................. 6.076 6.135
Acima de 121 dias ........................................................................................................................... 20.648 14.144
Total vencidos ............................................................................................................................... 88.213 44.453
Subtotal .......................................................................................................................................... 1.346.214 1.208.924
(-) Redução ao valor recuperável  ................................................................................................... (17.288) (16.749)
Total ................................................................................................................................................ 1.328.926 1.192.175

c. Prazo médio de parcelamento do prêmio
Quantidade de parcelas 2018 2017

Automóvel ...................................................................................... 1 a 6 52,3% 55,8%
7 a 12 47,7% 44,2%

Ramos elementares....................................................................... 1 a 6 68,7% 68,3%
7 a 12 31,3% 31,7%

d. Movimentação dos prêmios a receber
2018 2017

Saldo inicial em 1º de janeiro  ...................................................................................................... 1.063.830 1.217.029
(-) Cisão Parcial Carteira de Grandes Riscos (nota 26b) (*) ........................................................... - (126.133)
(+) Prêmios emitidos ....................................................................................................................... 5.876.567 6.167.861
(+) IOF ............................................................................................................................................. 386.815 404.911
(+) Adicional de fracionamento ........................................................................................................ 61.063 75.780
(-) Prêmios cancelados.................................................................................................................... (337.420) (441.314)
(-) Recebimentos ............................................................................................................................. (5.856.077) (6.270.770)
Constituição/(reversão) de provisão para perda ............................................................................. (539) 36.466
Saldo em 31 de dezembro (*)........................................................................................................ 1.194.239 1.063.830

(*) Saldo final não considera prêmios de riscos vigentes não emitidos, cosseguro aceito e adicional de fracionamento a 
apropriar no montante de R$ 134.687 (R$ 128.345 em 2017) e na cisão parcial o montante de R$ 60.342.

7 Operações com resseguradores
a. Composição

2018 2017
Sinistros pagos a recuperar (nota 7c) ............................................................................................. 18.474 12.979
Redução ao valor recuperável ........................................................................................................ (6.722)  (523)
Operações com resseguradoras.................................................................................................. 11.752 12.456
Sinistros a liquidar ........................................................................................................................... 15.866 14.829
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR).............................................................. 10.600 12.467
Provisão de prêmios não ganhos - resseguro cedido ..................................................................... 23.065 21.314
Provisão de prêmios não ganhos - risco vigente não emitido ......................................................... 2.286 1.756
Provisão despesas relacionadas ..................................................................................................... 420 281
Ativos de resseguro - provisões técnicas .................................................................................. 52.237 50.647
Total ................................................................................................................................................ 63.989 63.103

b. Movimentação
2018 2017

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................................................. 63.103 994.614
Cisão Parcial Carteira de Grandes Riscos (nota 26b)..................................................................... - (721.428)
Constituição de provisões ............................................................................................................... 121.604 294.174
Reversão de provisões .................................................................................................................... (88.151) (235.156)
Sinistros re cuperados ...................................................................................................................... (7.076) (230.790)
Atualização monetária de sinistros .................................................................................................. 1.221 (4.655)
Outros .............................................................................................................................................. (26.712) (33.656)
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................................ 63.989 63.103

c. Composição por ressegurador
2018

Resseguradores Categoria
Prêmio a 

liquidar
Sinistros a 

recuperar (nota 7a)
Prêmio cedido 

(nota 24f) 
Recuperação de 

sinistros (nota 24f)
IRB Brasil Resseguros S.A. e Munich 

Re do Brasil Resseguradora S.A. ....... Local 38.669 18.474 62.820 39.097
Outros  ................................................... Admitida 4.188 - 9.643 -
Total  .....................................................  42.857 18.474 72.463 39.097

2017

Resseguradores Categoria
Prêmio a 

liquidar
 Sinistros a 

recuperar (nota 7a)
Prêmio cedido 

(nota 24f) 
Recuperação de 

sinistros (nota 24f)
IRB Brasil Resseguros S.A. e Munich 

Re do Brasil Resseguradora S.A.  ...... Local 36.155 12.979 123.195 114.729
Outros  ................................................... Admitida 5.778 - 40.585 -
Total  ..................................................... 41.933 12.979 163.780 114.729

d. Demonstração da carteira e do percentual ressegurado
2018

Ramo
Prêmio
emitido

Prêmio Resseguro 
cedido (nota 24f) % cessão

Sinistros  
ressegurados

Recuperação
sinistros (nota 24f) % cessão

Property ...................... 677.427 9.887 1,46 151.195 6.263 4,14
Marítimo ...................... 34.946 12.272 35,12 36.713 16.798 45,75
Equipamentos............. 169.348 16.919 9,99 93.978 10.301 10,96
SFH ............................ 332.045 32.159 9,69 64.779 5.588 8,63
Outros ......................... 173.092 1.226 0,71 195.223 147 0,08
Total  .......................... 1.386.858 72.463 541.888 39.097

2017

Ramo
Prêmio
emitido

Prêmio Resseguro 
cedido (nota 24f) % cessão

Sinistros  
ressegurados

Recuperação  
sinistros (nota 24f) % cessão

Property ...................... 93.491 73.304 78,41 63.438 48.490 76,44
Marítimo/aeronáutico/

petróleo .................... 49.767 22.279 44,77 66.766 45.934 68,80
Transportes  ............... 78.598 8.838 11,24 60.638 527 0,87
Equipamentos ............ 131.416 14.613 11,12 96.656 13.714 14,19
SFH ............................ 304.901 29.166 9,57 38.478 3.105 8,07
Outros ......................... 781.753 15.580 1,99 312.527 2.959 0,95
Total  .......................... 1.439.926 163.780 638.503 114.729

8 Bens a venda – Salvados
a. Composição

2018 2017
Automóvel ....................................................................................................................................... 93.138 114.937
Ramos elementares  ....................................................................................................................... 1.897 1.627
Subtotal  ......................................................................................................................................... 95.035 116.564
(-) Redução ao valor recuperável  ................................................................................................... (20.839) (29.764)
Total  ............................................................................................................................................... 74.196 86.800

b. Aging-list
2018 2017

De 1 a 30 dias  ................................................................................................................................ 31.918 33.514
De 31 a 60 dias  .............................................................................................................................. 20.978 23.417
De 61 a 120 dias  ............................................................................................................................ 14.689 19.686
De 121 a 365 dias  .......................................................................................................................... 13.318 21.521
Acima 365 dias ................................................................................................................................ 14.132 18.426
Subtotal  ......................................................................................................................................... 95.035 116.564
Redução ao Valor Recuperável....................................................................................................... (20.839) (29.764)
Total ................................................................................................................................................ 74.196 86.800

9 Ativos e passivos fiscais
a. Créditos tributários e previdenciários líquidos

2018 2017

Circulante
Não

Circulante Total Circulante
Não

Circulante Total
Impostos a compensar ......................................... 128.148 8.192 136.340 50.711 8.073 58.784
Créditos tributários diferidos (b-i) ......................... - 55.872 55.872 - 104.392 104.392
Obrigações fiscais diferidas (b-ii) ......................... - (46.279) (46.279) - (51.582) (51.582)
Total ..................................................................... 128.148 17.785 145.933 50.711 60.883 111.594

b. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
(i) Créditos tributários diferidos

Saldo em 
31/12/2017 Constituição  Realização

Saldo em 
31/12/2018

Créditos tributários sobre diferenças temporárias:
Provisão para riscos de crédito  ....................................................... 29.829 8.665 (3.683) 34.811
Provisão para contingências fiscais  ................................................ 44.264 5.378 (46.836) 2.806
Provisão para contingências cíveis  ................................................. 12.154 - (3.954) 8.200
Provisão para contingências trabalhistas  ........................................ 3.398 - (471) 2.927
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos  ............... 1.057 - (767) 290
Outros  .............................................................................................. 13.690 212 (7.064) 6.838
Total dos créditos tributários  ....................................................... 104.392 14.255 (62.775) 55.872

Saldo em 
31/12/2016 Constituição  Realização

Saldo em 
31/12/2017

Créditos tributários sobre diferenças temporárias:
Provisão para riscos de crédito  ........................................................ 50.102 10.028 (30.301) 29.829
Provisão para contingências fiscais  ................................................. 43.734 5.478 (4.948) 44.264
Provisão para contingências cíveis  .................................................. 11.416 3.054 (2.316) 12.154
Provisão para contingências trabalhistas  ......................................... 3.648 1.885 (2.135) 3.398
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos  ................ 1.057 - - 1.057
Outros  ............................................................................................... 11.192 13.690 (11.192) 13.690
Total dos créditos tributários ......................................................... 121.149 34.135 (50.892) 104.392
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda .............. 47.001 - (47.001) -
Total dos créditos tributários  ........................................................ 168.150 34.135 (97.893) 104.392

(ii) Obrigações fiscais diferidas

 Saldo em 
31/12/2017 Constituição Realização

Saldo em 
31/12/2018

Ajuste a valor de mercado - títulos disponível para venda ................ (8.778) (28.465) - (37.243)
Atualização de depósito judicial  ....................................................... (42.804) - 33.768 (9.036)
Total de obrigações fiscais diferidas  ........................................... (51.582) (28.465) 33.768 (46.279)

 Saldo em 
31/12/2016 Constituição

Saldo em 
31/12/2017

Ajuste a valor de mercado - títulos disponível para venda ....................................... - (8.778) (8.778)
Atualização de depósito judicial  .............................................................................. (42.465) (339) (42.804)
Total de obrigações fiscais diferidas  .................................................................. (42.465) (9.117) (51.582)

c. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

Diferenças temporárias
 Imposto de renda Contribuição social  Total 

2019................................................................................................. 10.578 6.366 16.944
2020................................................................................................. 5.880 3.528 9.408
2021................................................................................................. 4.253 2.552 6.805
2022................................................................................................. 3.437 2.062 5.499
2023 em diante ................................................................................ 10.776 6.440 17.216
Total ................................................................................................ 34.924 20.948 55.872

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de 
lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, 
líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 52.414 (R$ 97.001 em 31 de dezembro de 2017) referente a diferenças temporárias.

10 Depósitos judiciais e fiscais

2018 2017
INSS (*)  .......................................................................................................................................... 6.063 108.915
Sinistros  .......................................................................................................................................... 22.005 21.999
Cíveis e trabalhistas  ....................................................................................................................... 15.668 18.920
PIS  .................................................................................................................................................. 2.791 3.873
IRPJ e CSLL  ................................................................................................................................... 937 974
Outros  ............................................................................................................................................. 4.649 4.718
Total ................................................................................................................................................ 52.113 159.399

(*) Variação referente a realização do processo LC nº 84/1996 e Artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, conforme nota 
explicativa 18i.

11 Imobilizado

Saldo em 
31/12/2017 Aquisição Depreciação Baixa

Saldo em 
31/12/2018

Bens móveis  ............................................................. 5.262 439 (1.452) (25) 4.224
Outras imobilizações  ................................................ 3.418 591 (1.043) - 2.966
Total  ......................................................................... 8.680 1.030 (2.495) (25) 7.190

Saldo em 
31/12/2016 Aquisição Depreciação Baixa

Saldo em 
31/12/2017

Bens móveis  .............................................................. 6.397 400 (1.514) (21) 5.262
Outras imobilizações  ................................................. 4.394 1.171 (2.147) - 3.418
Total  .......................................................................... 10.791 1.571 (3.661) (21) 8.680

12 Intangível

Saldo em 
31/12/2017

Aquisição/
(Baixa) (*) Amortização

Saldo em 
31/12/2018

Sistema de computação  .................................................................. 281.005 (63.026) (86.929) 131.050
Total  ................................................................................................ 281.005 (63.026) (86.929) 131.050

Saldo em 
31/12/2016

Aquisição/
(Baixa) (*) Amortização

Saldo em 
31/12/2017

Sistema de computação  .................................................................. 276.872 94.518 (90.385) 281.005
Outros intangíveis ............................................................................ 38 - (38) -
Total  ................................................................................................ 276.910 94.518 (90.423) 281.005

(*) Objetivando melhorias nos controles dos itens relativos a desenvolvimentos internos de software, foi criado a área de 
Gestão Corporativa de Portfolio (GCP), com o objetivo de aperfeiçoar a configuração dos ativos considerados intangíveis, 
e para tanto, passou a utilizar-se de uma ferramenta para processo de gestão orçamentária e de portfólio de projetos, 
denominado de Otimize, modificando a forma do controle operacional dos componentes do ativo intangível, que passou a 
ser realizado por tipo de sistema e tipo de escopo. Em decorrência, em dezembro de 2018, houve a baixa de (R$ 101.932) 
relativo a projetos descontinuados.

13 Obrigações a pagar

2018 2017
Partes relacionadas (nota 22) ......................................................................................................... 72.077 70.142
Fornecedores  ................................................................................................................................. 10.678 25.575
Participação nos lucros a pagar  ..................................................................................................... 7.997 8.087
Honorários, remunerações e gratificações a pagar......................................................................... 2.945 7.283
Outras obrigações ........................................................................................................................... 26.785 28.233
Total  ............................................................................................................................................... 120.482 139.320

14 Impostos e encargos sociais a recolher

2018 2017
Impostos sobre operações financeiras  ........................................................................................... 80.015 71.451
Impostos sobre serviço a recolher .................................................................................................. 11.113 8.575
Contribuições previdenciárias  ........................................................................................................ 3.032 3.351
PIS/COFINS/CSLL terceiros  .......................................................................................................... 1.440 1.963
Impostos de renda retido na fonte a recolher  ................................................................................. 1.076 778
Outros impostos e encargos a recolher .......................................................................................... 567 681
Total  ............................................................................................................................................... 97.243 86.799

15 Impostos e contribuições

2018 2017
COFINS  .......................................................................................................................................... 11.143 10.913
PIS ................................................................................................................................................... 1.811 1.773
Imposto de renda ............................................................................................................................ - 1.115
Contribuição social  ......................................................................................................................... - 927
Total  ............................................................................................................................................... 12.954 14.728

16 Depósitos de terceiros

2018
Até 30 

dias
31 a 180 

dias
181 a 365 

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios ............................. 12.388 2.626 61 - 15.075
Prêmios e emolumentos  ........................................... 28.956 2.672 241 - 31.869
Outros depósitos  ...................................................... 101 - 6 277 384
Total  ......................................................................... 41.445 5.298 308 277 47.328

2017
Até 30 

dias
31 a 180 

dias
181 a 365 

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios ............................. 13.571 3.186 770 - 17.527
Prêmios e emolumentos  ........................................... 23.019 4.959 14 - 27.992
Outros depósitos  ...................................................... 894 102 139 3.400 4.535
Total  ......................................................................... 37.484 8.247 923 3.400 50.054

17 Provisões técnicas - seguros e custos de aquisição diferidos
a. Composição

2018 2017
Provisão de prêmios não ganhos  ................................................................................................... 2.746.797 2.565.361
Provisões de sinistros a liquidar (PSL) ............................................................................................ 1.240.863 1.228.425
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR).............................................................. 753.963 745.784
Provisão para despesas relacionadas ............................................................................................ 15.249 17.620
Outras provisões  ............................................................................................................................ 1.567 1.975
Total das provisões  ...................................................................................................................... 4.758.439 4.559.165

b. Movimentação das provisões técnicas de seguros

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro  ................................................................................................................. 4.559.165 5.593.697
(-) Seguros DPVAT ......................................................................................................................... 353.695 307.288
Subtotal em 1º de janeiro  ............................................................................................................. 4.205.470 5.286.409
Cisão Parcial Carteira de Grandes Riscos (nota 26b)..................................................................... - (961.513)
Constituição  .................................................................................................................................... 9.111.500 9.352.990
Reversão  ........................................................................................................................................ (5.531.895) (5.589.158)
Sinistros pagos  ............................................................................................................................... (3.413.354) (3.855.666)
Reversão/(constituição) de atualização monetária e juros  ............................................................. 9.047 (27.592)
Subtotal em 31 de dezembro  ....................................................................................................... 4.380.768 4.205.470
(+) Seguros DPVAT  ........................................................................................................................ 377.671 353.695
Total  ............................................................................................................................................... 4.758.439 4.559.165

c. Movimentação dos custos de aquisição diferidos

2018 2017

Auto
Ramos

elementares Total Auto
Ramos

elementares Total
Saldo em 1º de janeiro  ........................................... 292.543 107.595 400.138 305.328 114.965 420.293
Cisão Parcial Carteira de Grandes Riscos (nota 26b) - - - - (16.180) (16.180)
Constituição  .............................................................. 654.597 263.191 917.788 642.290 285.235 927.525
Reversões  ................................................................ (648.944) (254.942) (903.886) (655.075) (276.425) (931.500)
Saldo em 31 de dezembro ...................................... 298.196 115.844 414.040 292.543 107.595 400.138

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

Sinistros brutos de resseguro

Ano de aviso do sinistro
Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Montante estimado para os sinistros
No ano do aviso ................................................................. 1.075.658 2.051.071 2.406.654 2.630.295 3.128.018 3.017.311 3.706.304 4.156.707 3.820.838 3.480.574 3.239.686
Um ano após o aviso  ......................................................... 1.031.729 2.029.535 2.385.506 2.607.545 3.028.046 2.846.094 3.454.846 4.023.227 3.640.475 3.496.129 -
Dois anos após o aviso  ..................................................... 1.011.255 2.010.103 2.376.709 2.589.475 3.015.358 2.807.954 3.462.406 3.984.162 3.645.581 - -
Três anos após o aviso  ..................................................... 1.000.755 2.007.070 2.392.447 2.597.310 3.035.781 2.833.029 3.434.266 4.010.621 - - -
Quatro anos após o aviso .................................................. 1.002.537 2.036.234 2.405.432 2.594.355 3.065.939 2.807.413 3.442.410 - - - -
Cinco anos após o aviso  ................................................... 997.192 2.037.122 2.415.926 2.612.516 2.882.422 2.815.976 - - - - -
Seis anos após o aviso ...................................................... 1.008.188 2.050.290 2.424.356 2.606.943 2.892.506 - - - - - -
Sete anos após o aviso  ..................................................... 1.011.141 2.061.268 2.412.898 2.617.477 - - - - - - -
Oito anos após o aviso  ...................................................... 1.020.298 2.047.279 2.419.519 - - - - - - - -
Nove anos após o aviso  .................................................... 1.019.926 2.048.482 - - - - - - - - -
Dez anos após o aviso  ...................................................... 1.050.179 - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base ........................... 1.050.179 2.048.482 2.419.519 2.617.477 2.892.506 2.815.976 3.442.410 4.010.621 3.645.581 3.496.129 3.239.686 31.678.566
Pagamentos de sinistros efetuados ................................... (1.018.404) (2.036.099) (2.396.171) (2.587.642) (2.850.796) (2.772.291) (3.380.262) (3.918.864) (3.555.308) (3.393.524) (2.566.586) (30.475.947)
Provisão de sinistros a liquidar ...................................... 31.775 12.383 23.348 29.835 41.710 43.685 62.148 91.757 90.273 102.605 673.100 1.202.619

Não foram considerados no desenvolvimento de sinistros os seguros DPVAT e retrocessão no montante de R$ 57.224, estimativa de salvados e ressarcidos (R$ 155.016) e IBNER no valor de R$ 136.036.

Seguros
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e. Aging de sinistros judiciais
2018

Até 1 ano 
De 1 a  
3 anos

Acima de  
3 anos Total

Sinistro Bruto de Resseguro.............................................................. 82.592 138.315 336.807 557.714
Sinistro Líquido de Resseguro .......................................................... 82.154 136.984 329.521 548.659

2017

Até 1 ano 
De 1 a  
3 anos

Acima de  
3 anos Total

Sinistro Bruto de Resseguro.............................................................. 89.532 183.165 300.888 573.585
Sinistro Líquido de Resseguro .......................................................... 75.015 165.816 287.285 528.116

f. Demonstrativo do desempenho das provisões relacionadas a sinistros
PSL judicial

Montante das ações judiciais pagas no exercício corrente e que se encontravam provisionadas ......................... 197.221
Montante provisionado de ações judiciais pagas no exercício corrente e que se encontravam provisionadas ..... 164.313
Processos encerrados sem pagamento no exercício corrente, para os quais havia provisão constituída ............. 24.881
Montante de ações judiciais pagas no exercício corrente e não provisionadas...................................................... 58.608

18 Provisões judiciais
A Administração entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face a eventuais perdas decorrentes dos 
respectivos processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até a definição da ação, 
representado por decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição.
(i) Obrigações legais - Fiscais e previdenciárias

A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os quais 
estão provisionados. As principais questões são:
INSS - Contribuição previdenciária
Corretores de seguro (LC nº 84/1996 e Artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991) – Foram realizados integralmente valores 
provisionados e depositados judicialmente no valor de R$ 103.236 (conforme nota explicativa 10), onde se discutia a 
incidência da contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas a corretores de seguro, instituída, inicialmente,
pela LC nº 84/1996, após, pela Lei nº 9.876/1999 (nova redação dada ao Artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991), à 
alíquota de 20% e adicional de 2,5%, sob o argumento de que os serviços não são prestados às seguradoras, mas aos 
segurados, estando desta forma fora do campo de incidência da referida contribuição.

(ii) Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados e terceiros, visando obter indenizações, em especial o pagamento de “horas extras”.
Nos processos em que é exigido depósito judicial para garantia de execução, o valor das provisões trabalhistas é
constituído considerando a efetiva perspectiva de perda destes depósitos.
Para os processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída com base no valor médio
apurado pela totalidade dos pagamentos efetuados de processos trabalhistas encerrados nos últimos 12 meses (para ex-
funcionários) e últimos 60 meses (para terceiros).

(iii) Passivos contingentes
A Companhia mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que a
Companhia figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo 
com a expectativa de insucesso.
Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a reclassificação 
dos riscos desses processos.
Neste contexto, os processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente.
Os principais processos com essa classificação são os seguintes: a) Auto de Infração no valor atual de R$ 36.480, 
decorrente de atraso na entrega de arquivos digitais da escrituração contábil e fiscal, relativos ao ano de 2007, cuja 
exigibilidade está suspensa em razão de liminar concedida pelo TRF 2ª Região; e b) Auto de Infração no valor de R$ 
11.504, decorrente de autuação de PIS e COFINS relativo ao período de 07/2010 a 12/2011 sobre comissões devolvidas 
pelas corretoras sobre prêmios de apólices canceladas e/ou restituídas, cuja exigibilidade encontra-se aguardando o 
julgamento de impugnação.

(iv) Processos cíveis
Referem-se à estimativa global de perdas com ações decorrentes do curso normal das operações, cujos valores estão 
sendo discutidos judicialmente pela Companhia.

(v) Movimentação das provisões judiciais constituídas
Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras (*) Total

Saldo em 1º janeiro de 2018  ................................... 116.334 8.502 29.376 1.045 155.257
Constituição líquida de reversões e baixa .................. 3.715 2.506 5.373 41 11.635
Pagamentos ............................................................... (121.273) (3.684) (14.248) - (139.205)
Atualização monetária  ............................................... 8.886 - - - 8.886
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ......................... 7.662 7.324 20.501 1.086 36.573

Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras (*) Total
Saldo em 1º janeiro de 2017 .................................... 114.485 8.871 26.679 915 150.950
Constituição líquida de reversões e baixa .................. 4.989 1.496 17.912 130 24.527
Pagamentos  .............................................................. (8.973) (1.865) (15.215) - (26.053)
Atualização monetária  ............................................... 5.833 - - - 5.833
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......................... 116.334 8.502 29.376 1.045 155.257

(*) Refere-se à constituição de provisão de honorários de êxito das Contingências Passivas com perspectiva de perda 
possível e remota.

19 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 221.002 ações escriturais, ordinárias e nominativas, 
sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido aos
acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira.

2018 2017
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................ 191.109  106.007
Constituição da reserva legal .......................................................................................................... (9.556)  (5.300)
Base de cálculo dos dividendos .................................................................................................. 181.553  100.707
Dividendos propostos no exercício (nota 22) .................................................................................. 45.388  25.177
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ....................................................... 25,00% 25,00%

b. Atos societários
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de março de 2017, foi deliberado o aumento de capital no montante de 
R$ 25.903, sendo R$ 25.806 em integralização de créditos existentes na Companhia provenientes de dividendos propostos 
em 2016, com a emissão de 2.669 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal e R$ 97 mediante a 
capitalização de parte do saldo da conta de reservas de lucros - estatutárias, sem emissão de ações. Este ato foi aprovado 
pela portaria SUSEP/DIORG Nº 463, de 17 de julho de 2017.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03 de julho de 2017, foi deliberada a cisão parcial da Companhia seguida 
de incorporação do acervo cindido pela sua controladora Bradesco Seguros S.A., com a consequente redução de capital no
montante de R$ 149.989, sem alteração no número de ações. Este ato foi aprovado pela portaria SUSEP/DIORG Nº 7007, de 
04 de outubro de 2017.

c. Reserva legal
Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para a 
compensação de prejuízos ou para aumento do capital social.

d. Reserva estatutária
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é efetuada 
ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital social, estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.

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

a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
Em atendimento à Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações subsequentes, as Sociedades Supervisionadas deverão 
apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR), equivalente ao maior valor 
entre o capital base e o capital de risco (CR). 
A Companhia está apurando o CR com base nos riscos de subscrição, crédito, mercado e operacional como 
demonstrado abaixo:

2018
Patrimônio líquido contábil .................................................................................................................................. 1.571.273
Ajustes Contábeis: ................................................................................................................................................ 169.288

(-) Despesas antecipadas ..................................................................................................................................... (33.753)
(-) Ativos intangíveis ............................................................................................................................................. (131.050)
(-) Custo de aquisição não diretamente relacionadas a PPNG ............................................................................ (4.485)

Ajustes associados à variação dos valores econômicos: ................................................................................ 105.815
(+) Superávit de fluxos prêmios/contribuições não registrados apurado no TAP ................................................... 74.782
(+) Superávit entre provisões e fluxo realista de prêmios/contribuições registradas .............................................. 31.033
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ....................................................................................................................... 1.507.800
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ............................................................................... 1.111.026
Capital base (I) ....................................................................................................................................................... 15.000
Capital adicional com correlação (II) (*) .............................................................................................................. 1.111.026
Capital adicional de risco de subscrição ................................................................................................................. 932.498
Capital adicional de risco de crédito ........................................................................................................................ 70.718
Capital adicional de risco de mercado..................................................................................................................... 277.720
Capital adicional de risco operacional ..................................................................................................................... 35.417
Efeito da correlação (benefício)............................................................................................................................... (205.327)
Suficiência de capital (PLA – CMR) ..................................................................................................................... 396.774
Ativos líquidos ....................................................................................................................................................... 3.819.191
Suficiência de ativos garantidores dos Ativos Líquidos (**)............................................................................. 511.857
Capital de risco deduzido dos ajustes econômicos para fins de índice de liquidez (***) .............................. 1.036.244
Índice de liquidez em relação ao CR % (****) ...................................................................................................... 49%

(*) Cálculo de Capital de Risco é a soma do capital de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional aplicado o benefício da 
correlação conforme Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações.

(**) Suficiência dos Ativos Líquidos, conforme determinado pela Resolução CNSP nº 360/2017, em relação ao total de provisões 
técnicas líquida dos valores redutores da necessidade de cobertura.

(***) Capital de Risco deduzido dos ajustes econômicos para fins de índice de liquidez: Corresponde ao valor do Capital Mínimo 
Requerido calculado com base no capital de risco de mercado sem considerar os fluxos não registrados e demais capitais 
inalterados (subscrição, crédito e operacional).

(****) O índice de liquidez em relação ao Capital de risco requerido pela Resolução CNSP nº 360/2017 é de no mínimo 20%.
Os ajustes associados à variação dos valores econômicos estão apresentados líquidos dos efeitos tributários de IRPJ e CSLL 
conforme disposto na Resolução 343/2016.

21 Benefícios a empregados
Planos de Previdência Complementar
A contribuição para os planos durante o exercício de 2018 totalizou R$ 10.687 (R$ 8.708 em de 2017), que estão integralmente 
cobertos por provisões técnicas, que totalizam R$ 144.958 (R$ 161.591 em 2017), sendo: benefícios concedidos R$ 85.257 
(R$ 99.610 em 2017), benefícios a conceder R$ 59.701 (R$ 61.981 em 2017).
Além desse benefício, a Companhia oferece aos seus funcionários e administradores também seguro-saúde, assistência 
odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais e treinamento profissional.

22 Transações e saldos com partes relacionadas
2018 2017 2018 2017

Ativo  ........................................................ 100.119 76.230 Receitas  ................................................... 12.513 4.841
Disponível  .............................................. 39.460 28.688 Outras receitas  ....................................... 1.002 1.617

Banco Bradesco S.A. (controlador final) .. 39.460 28.688
Europ Assistance Brasil Serviços de 

Assistência S.A. (empresa ligada) (b) .... 1.002 1.617
Aplicações .............................................. 30.172 35.104 Receita de juros  ...................................... 5.874 3.224
Banco Bradesco S.A. (controlador final) (d) 30.172 35.104 Banco Bradesco S.A. (controlador final) (h) 5.874 3.224

Valores a receber ................................... 30.487 12.438
Comissão sobre prêmio cedido em 

resseguro .............................................. 5.637 -
Bradesco Seguros S.A.

(controladora direta) (a) ......................... 319 5.964
IRB Brasil Resseguros S.A.

(empresa ligada) ..................................... 5.637 -
Bradesco Vida e Previdência S. A. 

(empresa ligada) .................................... 1.348 6 Despesas  ................................................. (750.452) (717.861)
Europ Assistance Brasil Serviços de 

Assistência S.A. (empresa ligada) (b) ... 89 6.463 Despesas com aluguéis  ......................... (6.260) (6.580)
Atlântica Companhia de Seguros S.A. 

(empresa ligada)  ................................... 6 5  Banco Bradesco S.A. (controlador final) ... (438) (433)
Swiss Re Corporate Solutions Brasil 

Seguros S.A. (empresa ligada) (f) ......... 486 -
BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. 

(empresa ligada) ..................................... (5.822) (6.147)
IRB Brasil Resseguros S.A.

(empresa ligada) (f) ............................... 28.239 - Despesas com comissão  ....................... (141) (134)
Bradescor Corretora de Seguros Ltda. 

(empresa ligada) ..................................... (141) (134)
Passivo  ................................................... 114.051 80.220 Despesas com serviços de terceiros .... (315.713) (293.522)

Obrigações a pagar (nota 13) ................ 26.689 44.965
Europ Assistance Brasil Serviços de 

Assistência S.A. (empresa ligada) (b) .... (315.713) (293.522)
Bradesco Seguros S.A.

(controladora direta) (a) ......................... 23.298 39.124 Rateio das despesas administrativas ... (262.498) (289.297)

BSP Affinity Ltda (empresa ligada) (e) ..... 120 120
Bradesco Seguros S.A.

(controladora direta) (a)  ......................... (262.498) (289.297)
Bradesco Saúde S.A. (empresa ligada) ... - 5.719
Bradescor Corretora de Seguros Ltda. 

(empresa ligada) .................................... 2 2 Outras despesas ..................................... (4.952) (4.628)
 Europ Assistance Brasil Serviços de 

Assistência S.A. (empresa ligada) (b) ... 3.269 -
Banco Bradesco S.A.

(controlador final) (c) .............................. (3.512) (3.188)
BSP Affinity Ltda. (empresa ligada) (e) ..... (1.440) (1.440)

Prêmios Cedidos ao Ressegurador a pagar 32.062 -
IRB Brasil Resseguros S.A. 

(empresa ligada) .................................... 32.062 - Prêmios Cedidos ao Ressegurador ....... (63.450) -
IRB Brasil Resseguros S.A. 

(empresa ligada) ..................................... (63.450) -
Dividendos a pagar (nota 13) ................ 45.388 25.177
Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) 45.388 25.177 Despesas com prestação de serviços (g) (97.438) (123.700)

 CEABS Serviços S.A. (empresa ligada) (b) (64.077) (92.409)

Cosseguro cedido .................................. 1.512 78
Companhia Brasileira de Gestão de 

Serviços (empresa ligada) ...................... (6.641) (6.892)
Bradesco Vida e Previdência S.A. 

(empresa ligada) .................................... 1.512 78
Scopus Soluções em TI S.A. 

(empresa ligada) ..................................... (153) (70)
Fidelity Serviços e Contact Center S.A. 

(empresa ligada) ..................................... (15.596) (13.320)
Outros débitos operacionais ................. 8.400 10.000 Livelo S.A. (empresa ligada) ..................... (561) -
Europ Assistance Brasil Serviços de 

Assistência S.A. (empresa ligada) (b) ... 8.400 10.000
Companhia Brasileira de Soluções e 

Serviços (empresa ligada) ...................... (10.394) (11.009)
Scopus Desenvolvimento de Sistemas 

Ltda. (empresa ligada) ............................ (16) -
Total (Ativo - Passivo) ............................ (13.932) (3.990) Total (Receitas - Despesas) .................... (737.939) (713.020)

(a) Refere-se ao rateio de despesas administrativas compartilhadas que é efetuado a partir de aplicações de percentuais 
de alocação para cada sociedade filiada, sobre o total de despesas incorridas pela sociedade de comando do Grupo
Bradesco Seguros, no desenvolvimento de atividades de: a) administração financeira; b) tecnologia da informação; c)
administração; d) jurídico; e) recursos humanos; f) marketing e; g) corporativo, percentuais estes definidos com base em
medidores de atividades e critérios estabelecidos na Convenção do Grupo Bradesco Seguros.

(b) Assistência 24 horas e prestação de serviços em tecnologia em rastreadores e localizadores.
(c) Despesas com taxa de custódia, CBLC, CETIP, SELIC, serviços de ações escriturais e oscilação cambial.
(d) Refere-se a operações compromissadas de títulos públicos.
(e) Consultoria comercial em seguros no desenvolvimento de produtos.
(f) Refere-se a prêmio de resseguro, comissão de resseguro e recuperação de sinistro de resseguro.
(g) Referem-se à prestação de serviços de processamento de informações relacionados a sinistros, tecnologia da informação, 

Call Center e refeição de funcionários.
(h) Refere-se à remuneração de conta em moeda estrangeira.
Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fixados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é aprovada em Reunião de Diretoria, conforme 

determina o Estatuto Social; e
• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta dos Administradores, dentro do Plano de 

Previdência destinado aos Funcionários e Administradores do Grupo Bradesco Seguros.
Em 2018, foi determinado o valor máximo de R$ 7.650 (R$ 7.500 em 2017), líquido de encargos sociais, para remuneração dos 
Administradores e de R$ 8.150 (R$ 7.700 em 2017), para custear planos de previdência complementar de contribuição definida.
Benefícios de curto prazo a Administradores 2018 2017
Proventos ........................................................................................................................................ 7.260 3.980
Encargos sociais ............................................................................................................................. 1.634 896
Planos de previdência complementar de contribuição definida  ..................................................... 6.998 4.375
Total ................................................................................................................................................ 15.892 9.251

A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações 
para seu pessoal-chave da Administração.

23 Principais ramos de atuação
2018

Ramos Prêmio emitido líquido Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Automóvel/RCF ....................................  3.983.159 3.949.222  62,00  16,91 
Compreensivo residencial ....................  536.988 491.736  18,09  26,80 
Habitacional .......................................... 306.835 306.835 16,92 0,05
Riscos diversos .................................... 155.688 154.684  23,30  23,63 
Rural ..................................................... 130.676 116.820  60,30  26,91 
Compreensivo empresarial................... 120.810 129.980  42,07  31,16 
DPVAT.................................................. 98.928 98.475  81,49  1,21 
Marítimo/Aeronáutico/petróleo ............. 35.065 30.601  97,67  25,36 
Garantia estendida ............................... 14.739 19.241  12,68  45,02 
Responsabilidade civil geral ................. 5.476 5.227  31,45  28,70 
Demais ................................................. 209.358 113.012  114,75  7,00 
Total ..................................................... 5.597.722 5.415.833

2017
Ramos Prêmio emitido líquido Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Automóvel/RCF .................................... 4.076.107 4.063.039 65,81 16,72
Compreensivo residencial .................... 465.493 429.455 18,98 24,03
Habitacional .......................................... 272.450 274.365 19,05 0,07
Riscos diversos .................................... 155.144 157.746 18,43 35,03
Compreensivo empresarial................... 141.231 132.654 25,64 33,74
DPVAT ................................................. 121.634 121.177 84,21 1,19
Rural ..................................................... 103.389 103.622 74,50 23,94
Riscos nomeados e operacionais......... 93.491 96.515 58,25 12,72
Transporte nacional/internacional/RC 

cargas ................................................ 78.598 76.602 67,55 21,41
Marítimo/Aeronáutico/petróleo 49.767 55.843 99,37 18,54
Garantia estendida ............................... 17.587 26.020 35,78 47,19
Responsabilidade civil geral ................. 10.379 9.571 (74,61) 28,61
Demais ................................................. 197.326 198.986 65,81 3,69
Total ..................................................... 5.782.596 5.745.595

24 Detalhamento das contas de resultado
a. Prêmios emitidos líquidos

2018 2017
Prêmios diretos................................................................................................................................ 5.458.582 5.608.165
Prêmios convênio DPVAT ............................................................................................................... 98.928 121.634
Prêmios de cosseguros aceitos....................................................................................................... 48.520 70.721
Prêmios cedidos cosseguros........................................................................................................... (8.308) (17.924)
Total ................................................................................................................................................ 5.597.722 5.782.596

b. Receita com emissão de apólice
2018 2017

Emissão de bilhetes - Consórcio DPVAT ......................................................................................... 11.471 10.774
Total ................................................................................................................................................. 11.471 10.774

c. Sinistros ocorridos
2018 2017

Sinistros diretos ............................................................................................................................... (3.432.233) (3.652.631)
Sinistros de consórcios e fundos ..................................................................................................... (81.789) (101.703)
Sinistros de cosseguros aceitos e retrocessões ............................................................................. (5.074) (48.242)
Salvados e ressarcimentos ............................................................................................................. 492.293 490.202
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ...................................................... 29.858 (35.891)
Recuperação de sinistros ................................................................................................................ 2.597 1.551
Total ................................................................................................................................................ (2.994.348) (3.346.714)

d. Custos de aquisição
2018 2017

Comissões sobre prêmios emitidos................................................................................................. (825.362) (843.912)
Comissões sobre prêmios de cosseguros cedidos ......................................................................... 2.322 3.015
Despesas com inspeção de riscos .................................................................................................. (30.250) (37.255)
Outras despesas de comercialização.............................................................................................. (95.936) (88.093)
Variação das despesas de comercialização diferidas ..................................................................... 13.903 (3.976)
Total ................................................................................................................................................ (935.323) (970.221)

Sinistros líquidos de resseguro
Ano de aviso do sinistro

Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Montante estimado para os sinistros -
No ano do aviso ................................................................ 851.308 1.785.979 2.252.425 2.434.366 2.798.686 2.811.845 3.520.970 3.801.086 3.660.594 3.442.853 3.212.196 -
Um ano após o aviso ......................................................... 838.116 1.767.571 2.226.547 2.409.938 2.688.221 2.645.925 3.304.870 3.689.978 3.541.572 3.458.405 - -
Dois anos após o aviso  .................................................... 826.988 1.760.401 2.222.960 2.398.452 2.690.122 2.620.053 3.315.805 3.665.485 3.544.905 - - -
Três anos após o aviso  .................................................... 836.236 1.763.735 2.240.824 2.411.974 2.699.782 2.653.066 3.321.412 3.684.459 - - - -
Quatro anos após o aviso ................................................. 840.689 1.784.644 2.255.457 2.420.706 2.723.605 2.653.597 3.329.466 - - - - -
Cinco anos após o aviso  .................................................. 847.027 1.791.026 2.269.167 2.440.631 2.741.328 2.662.709 - - - - - -
Seis anos após o aviso...................................................... 859.192 1.805.057 2.285.234 2.445.479 2.751.149 - - - - - - -
Sete anos após o aviso ..................................................... 864.950 1.813.522 2.286.481 2.456.020 - - - - - - - -
Oito anos após o aviso ...................................................... 873.754 1.815.369 2.292.364 - - - - - - - - -
Nove anos após o aviso .................................................... 879.530 1.816.559 - - - - - - - - - -
Dez anos após o aviso ...................................................... 909.528 - - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base .......................... 909.528 1.816.559 2.292.364 2.456.020 2.751.149 2.662.709 3.329.466 3.684.459 3.544.905 3.458.405 3.212.196 30.117.760
Pagamentos de sinistros efetuados .................................. (878.044) (1.804.404) (2.271.836) (2.426.220) (2.709.812) (2.619.315) (3.267.673) (3.595.889) (3.455.112) (3.356.678) (2.546.023) (28.931.006)
Provisão de sinistros a liquidar  .................................... 31.484 12.155 20.528 29.800 41.337 43.394 61.793 88.570 89.793 101.727 666.173 1.186.754

Seguros
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PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES

e. Outras receitas e (despesas) operacionais
2018 2017

Despesas de seguros ...................................................................................................................... (411.778) (488.235)
Despesas com administração de apólice ........................................................................................ (1.485) (4.370)
Contribuições sobre comissões....................................................................................................... (4.142) (5.074)
Provisão para riscos de crédito ....................................................................................................... (11.386) 50.908
Provisão de processos judiciais cíveis ............................................................................................ 8.875 (2.830)
Despesa com DPVAT...................................................................................................................... (11.161) (13.206)
Outras despesas operacionais ........................................................................................................ (54) (13.846)
Total ................................................................................................................................................ (431.131)  (476.653)

f. Resultado com resseguro
2018 2017

Recuperação de indenização de resseguro (nota 7c) ..................................................................... 39.097 114.729
Participação nos lucros ................................................................................................................... 67 1.624
Prêmios resseguros cedido (nota 7c) .............................................................................................. (72.463) (163.780)
Variação da provisão IBNR - resseguro .......................................................................................... (1.867) (29.945)
Variação das provisões técnicas - resseguro cedido ...................................................................... 2.280 (25.354)
Salvados e ressarcimentos - resseguro .......................................................................................... - (1.302)
Provisão despesas relacionadas resseguro - IBNR ........................................................................ 141 (27)
Total ................................................................................................................................................ (32.745) (104.055)

g. Despesas administrativas
2018 2017

Despesas com serviços de terceiros ............................................................................................... (453.010) (484.150)
Despesas com localização e funcionamento .................................................................................. (206.402) (223.284)
Despesas com pessoal próprio ....................................................................................................... (213.746) (238.890)

Ordenados .................................................................................................................................... (114.007) (128.353)
INSS/FGTS ................................................................................................................................... (37.668) (38.209)
Honorários da administração ........................................................................................................ (7.662) (6.174)
Planos de previdência privada (nota 21) ...................................................................................... (10.687) (8.708)
Assistência Médica ....................................................................................................................... (10.828) (10.321)
Outras ........................................................................................................................................... (32.894) (47.125)

Despesas com publicidade e propaganda institucional................................................................... (32.948) (27.750)
Despesas administrativas do convênio DPVAT .............................................................................. (11.638) (8.243)
Despesas com donativos e contribuições ....................................................................................... (3.037) (1.917)
Despesas com publicações ............................................................................................................. (156) (35)
Despesas administrativas diversas ................................................................................................. (7.935) (9.727)
Total ................................................................................................................................................ (928.872) (993.996)

h. Despesas com tributos
2018 2017

Despesas com COFINS .................................................................................................................. (101.553) (100.174)
Despesas com PIS .......................................................................................................................... (16.502) (16.278)
Impostos/federais/estaduais/municipais .......................................................................................... (5.002) (9.380)
Despesas com taxa de fiscalização ................................................................................................ (4.340) (4.340)
Total ................................................................................................................................................ (127.397) (130.172)

i. Resultado financeiro
2018 2017

Receitas financeiras
Receitas com títulos de renda fixa .................................................................................................. 461.596 530.106
Receitas com operações de seguros e resseguros  ....................................................................... 75.235 75.578
Receitas com atualização monetária e depósitos judiciais ............................................................. 9.054 7.692
Receitas com títulos de renda variável............................................................................................ 858 106
Outras receitas financeiras .............................................................................................................. 17.876 12.951
Subtotal .......................................................................................................................................... 564.619 626.433
Despesas financeiras
Despesas com título de renda fixa .................................................................................................. (59.155) (93.909)
Atualização monetária de operações de seguros e resseguros...................................................... (37.591) (16.635)
Tributação sobre operações financeiras  ........................................................................................ (24.711) (27.092)
Atualização monetária de contingências passivas .......................................................................... (8.886) (5.833)
Outras despesas financeiras ........................................................................................................... (7.480) (5.780)
Subtotal .......................................................................................................................................... (137.823) (149.249)
Total ................................................................................................................................................ 426.796 477.184

j. Despesas de imposto de renda e contribuição social
2018 2017

Impostos diferidos
Constituição (realização) no período sobre adições temporárias ................................................... (14.750) (17.096)
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos.............................................................................. (99.128) (81.170)
Imposto de renda e contribuição social devidos ....................................................................... (113.878) (98.266)

25 Reconciliação da alíquota efetiva de impostos de renda e contribuição social
2018 2017

Resultado antes de impostos e participações ........................................................................... 312.884 213.267
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas básicas de 25% e 20%, respectivamente .... (140.798) (95.971)
Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:
Participações no resultado .............................................................................................................. 3.554 4.047
Dividendos ....................................................................................................................................... 361 42
Doações, patrocínio e brindes ......................................................................................................... (4.347) (2.154)
Contribuição entidade de classe ..................................................................................................... (567) (689)
Ajustes efetuados na declaração de rendimento ............................................................................ (5.314) (2.630)
Outros .............................................................................................................................................. 33.233 (911)
Imposto de renda e contribuição social do exercício ................................................................ (113.878) (98.266)
Alíquota efetiva .............................................................................................................................. 36,40% 46,08%

26 Outras Informações
a. Relatório do Comitê de Auditoria

O resumo do relatório do Comitê de Auditoria foi divulgado junto com as demonstrações contábeis do Banco Bradesco S.A.
(acionista controlador final) em 5 de fevereiro de 2019 no jornal Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo.

b. Transferência de Carteira
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03 de julho de 2017, foi aprovada a cisão parcial do patrimônio da 
Companhia, com posterior incorporação do acervo cindido para a Bradesco Seguros S.A., decorrente da transferência
de parte das operações de seguros de P&C (Property and Casualty), como, por exemplo, ramos Aeronáutico, Marítimo, 
Responsabilidade Civil e de Transportes (“Seguros de Grandes Riscos”).
A Cisão justifica-se pela necessidade de segregação de acervo liquido constituído por determinados ativos e passivos da 
Bradesco Auto/RE, com incorporação pela Incorporadora como parte de operação de parceria entre a Bradesco Seguros e a
Swiss Re Corporate Soluções Brasil Seguros S.A., visando uma melhor exploração das atividades de seguros de grandes riscos.
A vigência média da carteira transferida é de 1 ano e 4 meses. Esta transferência foi aprovada pela Portaria SUSEP Nº 7.007 
de 4 de outubro de 2017.
Os principais direitos e obrigações relacionados à transferência, conforme contrato celebrado entre as partes são:
i. A Cessionária se compromete a cumprir todas as obrigações pactuadas nos contratos transferidos; e
ii. A Cessionária não assumirá qualquer responsabilidade, individual ou solidária, por quaisquer débitos, obrigações ou responsabilidades

da cedente, de qualquer natureza, que não tenham sido transferidos para a cessionária por meio do acervo líquido.
Os principais ativos e/ou passivos decorrentes da transferência de carteira de grandes riscos estão demonstrados, por ramos, a seguir:
Ativo
Circulante ............................................................................................................................................................... 1.064.303
Caixa ....................................................................................................................................................................... 1.290
Aplicações financeiras ............................................................................................................................................. 246.649
Crédito das operações com seguros e resseguros ................................................................................................. 251.908

 Prêmios a receber (nota 6d) ................................................................................................................................ 186.475
 Operações com seguradoras .............................................................................................................................. 15.628
 Operações com resseguradoras (nota 7b) .......................................................................................................... 49.805

Ativos de resseguros - provisões técnicas (nota 7b) ............................................................................................... 546.102
Custos de aquisição diferidos (nota 17c) ................................................................................................................ 15.704
Outros ...................................................................................................................................................................... 2.650
Não circulante ........................................................................................................................................................ 171.604
Ativos de resseguros - provisões técnicas (nota 7b) ............................................................................................... 125.521
Custos de aquisição diferidos (nota 17c) ................................................................................................................ 475
Depósitos judiciais e fiscais ..................................................................................................................................... 45.608
Total do ativo ......................................................................................................................................................... 1.235.907
Passivo
Circulante ............................................................................................................................................................... 857.371
Débitos de operações com seguros e resseguros .................................................................................................. 108.348
Provisões técnicas – seguros (nota 17b) ................................................................................................................ 733.098
Outros ...................................................................................................................................................................... 15.925
Não circulante ........................................................................................................................................................ 228.547
Provisões técnicas – seguros (nota 17b) ................................................................................................................ 228.415
Outros ...................................................................................................................................................................... 132
Total do passivo .................................................................................................................................................... 1.085.918
Acervo líquido ........................................................................................................................................................ 149.989

Ramos

Créditos das 
operações com 

seguros e resseguros

Ativo de 
Resseguro
Circulante

Ativo de 
Resseguro Não 

Circulante

Provisões
Técnicas

Circulante

Provisões
Técnicas Não 

Circulante
Aeronáuticos................................... 33.188 54.850 10.272 60.322 13.872 
Engenharia ..................................... 1.905 6.929 7.995 9.536 10.999 
Marítimo .......................................... 9.082 15.000 3.012 23.811 4.207 
Property .......................................... 120.447 231.768 54.859 312.343 92.236 
RCG ................................................ 10.761 8.688 45.194 24.875 87.067 
Riscos Especiais ............................ 9.823 217.387 1.098 219.890 1.596 
Rural ............................................... - 23 - 26 -
Transporte ...................................... 66.702 11.457 3.091 82.295 18.438 
Total ............................................... 251.908 546.102 125.521 733.098 228.415

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas relativas aos consórcios DPVAT, e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras bem como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. (“Sociedade”), 
em 31 de dezembro de 2018, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – Susep 
e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração

A Administração da Companhia é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 
– IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 
bem como pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a sua elaboração livre 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos atuários auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no primeiro parágrafo deste 
parecer, com base em nossos procedimentos de auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais 
adequadas.

Esses princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
os respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante.

Em particular quanto ao aspecto de solvência da Companhia, nossa responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente 
à adequação da constituição das provisões técnicas e de seus ativos redutores de cobertura financeira relacionados, segundo 
normativos e princípios supracitados, bem como ao atendimento pela Companhia auditada dos requerimentos de capital conforme 
limites mínimos estipulados pelas normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de 
Seguros Privados – CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões técnicas, líquidas 
de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de capital.

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a efetividade desses controles internos.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião

Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção da Companhia em 31 de dezembro de 2018 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
normas e orientações emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 
Nossa opinião não abrange as provisões técnicas dos consórcios DPVAT, conforme estabelecido pelas normas que definem o 
alcance da auditoria atuarial independente.

Outros Assuntos

No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados 
fornecidas pela Companhia e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos 
que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir 
de procedimentos selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que, no âmbito das referidas 
amostras, existe correspondência dos dados que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no 
primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP (exclusivamente 
nos quadros concernentes ao escopo da  auditoria atuarial), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em seus aspectos 
mais relevantes. 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019

ERNST & YOUNG Serviços Atuariais SS, CIBA 57 Ricardo Pacheco
CNPJ 03.801.998/0001-11 Atuário - MIBA 2.679

Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - SP 
Corporate Tower Torre Norte andar 6 conjunto 61, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-907, São Paulo

Aos Administradores e Acionistas da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (“Companhia”) que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 

Osasco, 26 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes Érika Carvalho Ramos
CRC 2SP028567/O-1 F-SP Contadora CRC 1SP224130/O-0

Seguros
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

continua

ATIVO  Nota 2018 2017
CIRCULANTE ................................................................................................................................  589.025  916.471 
 Disponível....................................................................................................................................   17  20 
 Caixa e bancos ...........................................................................................................................  17  20 

Aplicações ...................................................................................................................................  4  532.173  812.623 
Créditos das operações com seguros e resseguros  .............................................................  6  9.860  5.279 
 Prêmios a receber ......................................................................................................................  4.914  5.279 

 Operações com seguradoras .....................................................................................................  4.946  - 

Outros créditos operacionais  ...................................................................................................  261  1.313 
Títulos e créditos a receber  ......................................................................................................  7  181  155 
 Créditos tributários e previdenciários .........................................................................................  181  155 

Despesas antecipadas  ..............................................................................................................  639  2.073 
Custos de aquisição diferidos ..................................................................................................  12d  45.894  95.008 

  Seguros ......................................................................................................................................  45.894  95.008 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  ..........................................................................................................  723.171  378.610 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  .................................................................................................  721.939  377.394 
Aplicações  ..................................................................................................................................  4  531.266  152.889 
Títulos e créditos a receber  ......................................................................................................  172.269  177.484 
 Créditos tributários e previdenciários .........................................................................................  7  160.498  166.172 

  Depósitos judiciais e fiscais  .......................................................................................................  8  11.699  11.238 

 Outros créditos operacionais  .....................................................................................................  72  74 

Despesas antecipadas  ..............................................................................................................  140  780 
Custos de aquisição diferidos ..................................................................................................  12d  18.264  46.241 

  Seguros ......................................................................................................................................  18.264  46.241 

INVESTIMENTOS  .........................................................................................................................  685  463 
  Participações societárias  ...........................................................................................................  685  463 

IMOBILIZADO  ...............................................................................................................................  282  399 
  Bens móveis  ..............................................................................................................................  231  178 

  Outras imobilizações ..................................................................................................................  51  221 

INTANGÍVEL  .................................................................................................................................  265  354 
  Outros intangíveis  ......................................................................................................................  265  354 

TOTAL DO ATIVO  ........................................................................................................................  1.312.196  1.295.081 

PASSIVO  Nota 2018 2017

CIRCULANTE  ...............................................................................................................................  326.273  308.112 

 Contas a pagar  ...........................................................................................................................  12.565  7.599 

  Obrigações a pagar  ...................................................................................................................  9  2.172  2.717 

  Impostos e encargos sociais a recolher .....................................................................................  2  2 

  Impostos e contribuições  ...........................................................................................................  10  10.384  4.785 

  Outras contas a pagar  ...............................................................................................................  7  95 

 Débitos de operações com seguros e resseguros .................................................................  9.855  2.174 

  Operações com seguradoras .....................................................................................................  2  83 

  Corretores de seguros e resseguros  .........................................................................................  26  17 

  Outros débitos operacionais  ......................................................................................................  11  9.827  2.074 

 Depósitos de terceiros  ..............................................................................................................  80  - 

 Provisões técnicas - seguros  ...................................................................................................  12  303.773  298.339 

  Danos .........................................................................................................................................  303.773  298.339 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  .....................................................................................................  61.404  104.505 

 Provisões técnicas - Seguros ...................................................................................................  12  58.906  101.854 

  Danos .........................................................................................................................................  58.906  101.854 

 Outros débitos  ...........................................................................................................................  2.498  2.651 

  Provisões judiciais  .....................................................................................................................  13  2.334  2.338 

  Outras provisões  ........................................................................................................................  164  313 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ................................................................................................................  14  924.519  882.464 

Capital social  ...............................................................................................................................  1.047.000  1.047.000 

Ajustes com títulos e valores mobiliários  .....................................................................................  9.034  584 

Prejuízos acumulados  .................................................................................................................  (131.515)  (165.120)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ........................................................................  1.312.196  1.295.081 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Nota  2018  2017 

Prêmios emitidos ......................................................................................................... 17, 18a  96.773  147.099 

Variação das provisões técnicas de prêmios ............................................................  107.473  154.051 

Prêmios ganhos............................................................................................................ 17  204.246  301.150 

Receitas com emissão de apólices ............................................................................ 18b  5.910  4.923 

Sinistros ocorridos....................................................................................................... 18c  (56.865)  (77.786)

Custos de aquisição..................................................................................................... 18d  (96.610)  (497.145)

Outras (despesas) operacionais ................................................................................. 18e  (24.028)  (9.495)

Despesas administrativas ........................................................................................... 18f  (23.655)  (27.032)

Despesas com tributos ................................................................................................ 18g  (9.598)  (13.055)

Resultado financeiro .................................................................................................... 18h  61.637  39.375 

Receitas Financeiras ....................................................................................................  82.942  58.654 

Despesas Financeiras ..................................................................................................  (21.305)  (19.279)

Resultado operacional .................................................................................................  61.037  (279.065)

Ganhos ou perdas com ativos não correntes ...........................................................  -  20 

Resultado antes dos impostos e participações ........................................................  61.037  (279.045)

Imposto de renda .......................................................................................................... 18i, 19  (15.136)  69.691 

Contribuição s ocial ........................................................................................................ 18i, 19  (12.296)  39.971 

Lucro (prejuízo) do exercício ......................................................................................  33.605  (169.383)

Quantidade de ações .....................................................................................................  2.207.711.864  2.207.711.864 

Lucro (prejuízo) por lote de mil ações - R$ ....................................................................  15,22  (76,72)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017

Lucro (prejuízo) do exercício .................................................................................................................  33.605  (169.383)

Ajuste a valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda ............................................................  14.083  973 

Efeitos dos impostos .................................................................................................................................  (5.633)  (389)

Total do resultado abrangente do exercício .........................................................................................  42.055  (168.799)

Atribuível ao controlador ........................................................................................................................  42.055  (168.799)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Lucro (prejuízo) antes dos impostos e participações .........................................................................  61.037  (279.045)
Ajustes para:
- Depreciações e amortizações ...............................................................................................................  839  117 
- Despesas antecipadas ..........................................................................................................................  2.074  3.728 
- Custos de aquisição diferidos ................................................................................................................  77.091  447.623 
- Variações das provisões técnicas .........................................................................................................  (16.806)  (128.135)
- Provisão para riscos sobre créditos  ......................................................................................................  12.639  (25)
- Ganho na alienação de investimentos ...................................................................................................  -  (21)
- Juros e variação monetária  ..................................................................................................................  (1.501)  (735)

Lucro líquido  ajustado do exercício .....................................................................................................  135.373  43.507 
Variações nas contas patrimoniais aumento/(redução):
- Aplicações - títulos a valor justo por meio do resultado ........................................................................  280.450  (345.117)
- Créditos das operações com seguros e resseguros .............................................................................  (17.220)  17.708 
- Outros créditos operacionais .................................................................................................................  1.052  571 
- Títulos e créditos a receber ...................................................................................................................  (26.238)  (10.229)
- Contas a pagar ......................................................................................................................................  26.635  13.264 
- Débitos das operações de seguros  ......................................................................................................  7.681  (14.523)
- Depósitos de terceiros ...........................................................................................................................  80  - 
- Provisões técnicas - seguros  ................................................................................................................  (20.758)  (39.759)
- Outros débitos .......................................................................................................................................  (240)  (66)

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais........................................................  251.442  (378.151)
Imposto de renda sobre o lucro  pago  ....................................................................................................  (12.706)  (7.220)
Contribuição social sobre o lucro  pago  ..................................................................................................  (8.963)  (6.096)

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais........................................................  365.146  (347.960)
Atividades de investimento
- Aplicações - Títulos disponíveis para a venda ......................................................................................  (378.377)  (152.889)

- Ajustes com títulos e valores mobiliários - positivos ..............................................................................  14.083  973 

- Aquisição de imobilizado .......................................................................................................................  (476)  (271)

- Aquisição de investimentos ...................................................................................................................  (222)  - 

- Ativo intangível desenvolvido internamente ..........................................................................................  (157)  (224)

- Alienação de imobilizado  ......................................................................................................................  -  284 

- Alienação de investimentos ...................................................................................................................  -  98 

Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades de investimentos ................................................  (365.149)  (152.029)
Atividades de financiamento
- Aumento de Capital ...............................................................................................................................  -  500.000 

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento .......................................................................  -  500.000 
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  .............................................................  (3)  11 
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  ...............................................................................  20  9 
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício  .................................................................................  17  20 

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  .............................................................  (3)  11 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Reservas de lucros 

 Capital social 
 Aumento de capital 

em aprovação Reserva legal 
 Reserva 

estatutária
 Ajustes com títulos e 

valores mobiliários 
(Prejuízos)/lucros

acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2017  ................................................................................... 547.000 - 3.205   1.058    -   -   551.263 

Aumento de capital conforme AGE 15/09/2017  .............................................................. - 500.000 - - - -   500.000 

Portaria SUSEP/DIORG 683 de 04/12/2017  .................................................................. 500.000 (500.000) - - - -    - 

Ajustes com títulos e valores mobiliários  ........................................................................ - - - -    584 -   584 

Prejuízo do exercício  ...................................................................................................... - -   -   - -  (169.383)   (169.383)

Absorção de prejuízo  ...................................................................................................... - -   (3.205)  (1.058) - 4.263    - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017  .............................................................................  1.047.000 -   -   -    584  (165.120)   882.464 

Ajustes com títulos e valores mobiliários  ........................................................................ - - - -   8.450 -   8.450 

Lucro líquido do exercício  ...............................................................................................   - -   -   - - 33.605   33.605 

Saldos em 31 de dezembro de 2018  .............................................................................  1.047.000 -   -   -   9.034  (131.515)   924.519 

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Atlântica Companhia de Seguros, relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do 
Parecer dos Atuários Auditores Independentes.

Desempenho das Operações de Seguros 

A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no exercício de 2018, faturamento de R$ 96,773 milhões.

O faturamento apresentado é composto pelas emissões de prêmios do Seguro de Garantia Estendida, produto comercializado 
através de Contrato de Representação de Seguros com rede varejista, e também do Seguro DPVAT, correspondente à participação 
da companhia no convênio administrado pela Seguradora Líder.

Resultado do Exercício

A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no exercício de 2018, lucro de R$ 33,605 milhões (prejuízo de R$ 169,383 
milhões no exercício  de 2017). Parte  significativa desse prejuízo decorreu da  reavaliação periódica da Administração  sobre a 
recuperabilidade de custos de aquisição antecipados à rede varejista, conforme descrito na nota explicativa às Demonstrações 
Contábeis nº 12d.

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Os acionistas da Atlântica Companhia de Seguros, em cada exercício, terão direito a receber, a título de dividendos, o mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido.

O lucro líquido, após as deduções legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e 
deliberada pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser designado 100% à Reserva de Lucros – Estatutária, visando à 
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da Sociedade, até atingir o limite de 95% 
do valor do capital social integralizado.

Aplicações Financeiras

As  aplicações  financeiras  estão  classificadas  nas  categorias  “Valor  Justo  por meio  do Resultado”  e  “Disponível  para Venda”, 
conforme normas contábeis em vigor.

Gestão de Riscos

O Grupo Bradesco Seguros, do qual a Atlântica Companhia de Seguros faz parte, em linha com os modelos adotados de melhores 
práticas no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos implantada, 
atuando de forma independente, no que tange à regulamentos, normas e políticas internas, tendo como principal objetivo assegurar 
que os riscos a que o Grupo está exposto sejam devidamente identificados, analisados, mensurados, tratados e monitorados.
O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de Governança 
Corporativa, que abrange, desde à Alta Administração, até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação e gestão 
dos riscos. Possui comitês com funções específicas, permitindo que os riscos, tais como subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional, sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados.

Estão  inseridos,  nesse  contexto,  categorizar  os  riscos  relevantes  para  compor  o  perfil  de  riscos, monitorar  os  tipos  de  riscos 
assumidos com base nas compensações risco-retorno, para alcançar os objetivos estratégicos e buscar eficiência na gestão de 
capital, assegurar o aculturamento de gestão de riscos nos vários níveis de atuação das empresas do Grupo, incluindo a difusão 
das políticas, normas e processos, bem como o monitoramento contínuo da exposição e tolerância aos riscos.

Controles Internos

A atuação de Controles Internos tem como principal objetivo apoiar todas as áreas internas, seja de suporte ao negócio ou 
operacionais, na construção e manutenção de um ambiente corporativo mais seguro e sustentável. Suas atividades estão aderentes 
às normas locais, seguem as diretivas da política da Organização Bradesco sobre o tema e cumprem as exigências da seção 404 
da Lei americana Sarbanes-Oxley e os principais frameworks internacionais de controles, como o COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology). A Atlântica 
Companhia de Seguros realiza, periodicamente, testes de aderência, assegurando a eficiência dos controles e o atendimento às 
regulamentações e normativos internos do Grupo Bradesco Seguros. Os resultados são reportados à Alta Administração do Grupo 
Bradesco Seguros, ao Comitê de Controles Internos e Compliance e ao Comitê de Auditoria, ambos da Organização Bradesco.

Compliance

O Grupo Bradesco Seguros possui um programa de integridade alinhado aos requisitos da Lei 12.846/13, reforçando o compromisso 
com a transparência e incentivo à conduta ética na condução dos negócios, princípios constantes no Código de Conduta Ética 
da Organização Bradesco e Setoriais. Os canais de denúncia aos funcionários e ao público externo se mantêm disponíveis para 
receber relatos de indícios de práticas ilícitas ou irregulares. 

O Grupo mantém o compromisso contínuo de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, 
aprimorando os controles existentes de detecção de situações suspeitas, realizando a devida comunicação ao Conselho de 
Atividades Financeiras (COAF), apoiando outros esforços governamentais locais e internacionais contra possíveis situações 
criminosas e assegurando o atendimento às regulamentações pertinentes. 

O Grupo Bradesco Seguros, possui uma estrutura de comitês executivos, possibilitando que as tomadas de decisão ocorram nas 
instâncias pertinentes, resguardando os padrões de conduta e a responsabilidade corporativa, numa contínua busca de excelência 
em seus processos e uma prestação de contas transparente e ética às partes interessadas.

Governança de Dados e Segurança da Informação 

Reafirmando o compromisso pela disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações organizacionais e dos clientes 
e diante dos desafios da era digital  das  informações, além de garantir  a  segurança dos dados, uma governança e gestão da 
informação mais robusta e fortalecida tem sido um dos focos de atuação do Grupo Bradesco Seguros, alinhada com as novas 
regulamentações nacionais e internacionais que abrangem o tema.

Agradecimentos

Pelos êxitos obtidos, agradecemos a preferência e a confiança dos nossos segurados e corretores, o apoio recebido dos Órgãos 
Reguladores e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e colaboradores.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019.

Diretoria

Seguros
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

1 Contexto operacional

A Companhia é integrante do Grupo Bradesco Seguros, sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP) a operar em todas as modalidades de seguros de danos em todo o território nacional. O 
endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe nº 225, parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901.

A Companhia é controlada diretamente pela Bradesco Seguros S.A. e em última instância pelo Banco Bradesco S.A.

As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco Seguros, atuando de 
forma integrada no mercado, sendo os custos das estruturas operacional e administrativa comuns absorvidos segundo a 
praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.

Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco Bradesco em 30 de janeiro de 2019.

2 Resumo das principais políticas contábeis

As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação

Em consonância à Circular SUSEP n° 517/2015 e alterações subsequentes, as demonstrações contábeis foram preparadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular.

A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 
Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade 
de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio de continuidade.

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com exceção dos ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
A moeda funcional da Companhia é o Real.

c. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As notas explicativas: 2e - Classificação dos contratos de seguros; 4 - Aplicações; 7 (a) 
- Créditos tributários e previdenciários; 12 - Provisões técnicas – Seguros, incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos 
referentes às políticas contábeis adotadas que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em 
um ajuste material dentro do próximo período contábil.

d. Segregação entre circulante e não circulante

A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante, a cada data de elaboração das 
demonstrações contábeis, com o objetivo de classificar para o não circulante aqueles cuja expectativa de realização ultrapassar 
o prazo de 12 meses subsequentes à respectiva data-base.  Os títulos e valores mobiliários a “valor justo por meio do resultado” 
estão apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento (conforme nota explicativa nº 4b).

Ativos e/ou passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos são classificados no Ativo ou Passivo Não Circulante.
Os ativos e passivos sem vencimento definido tiveram seus valores registrados como circulante, e, os passivos de provisões 
técnicas, acompanham suas características e objetivos.

e. Classificação dos contratos de seguros
Um contrato em que a Companhia aceita um risco de seguro significativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um 
acontecimento futuro, incerto, específico e adverso ao segurado, é classificado como um contrato de seguro. 

f. Aplicações e instrumentos financeiros
A Companhia efetua a avaliação de seus instrumentos financeiros, inclusive derivativos, em consonância aos Pronunciamentos 
Técnicos CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, cujos critérios de classificação, mensuração e avaliação, descritos a seguir: 
(i) Disponível e Equivalentes de Caixa

  São representados por depósitos bancários sem vencimento que apresentam risco insignificante de mudança de valor 
justo e que são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(ii)	 Ativos	financeiros	mensurados	a	valor	justo	por	meio	do	resultado
  Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia tais investimentos 

e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos e estratégia 
de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor  justo por meio do resultado são medidos pelo valor  justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

(iii)	 Ativos	financeiros	mantidos	até	o	vencimento
  Caso a Administração tenha a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, tais ativos financeiros 

são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos classificados nesta categoria são registrados pelo 
custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, acrescido dos rendimentos auferidos, 
os quais impactam o resultado do exercício.

(iv)	 Ativos	financeiros	disponíveis	para	venda
    Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento 

inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas no patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, 
o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício.

(v)	 Determinação	do	valor	justo
  Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de taxas médias do mercado 

secundário divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). O 
valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições 
financeiras administradoras desses fundos.

(vi)	 Redução	ao	valor	recuperável	(impairment)	de	ativos	financeiros
 Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 

reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) 
perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. 

  As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento 
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado 
do exercício.

  Perdas de  valor  (redução ao  valor  recuperável)  nos ativos  financeiros disponíveis para  venda são  reconhecidas pela 
reclassificação da perda cumulativa que  foi  reconhecida em outros  resultados abrangentes no patrimônio  líquido para 
o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença 
entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido de 
qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação 
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda, para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.

  Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado, para instrumentos patrimoniais classificados como 
ativos financeiros disponíveis para venda, não são revertidas.

(vii)	Empréstimos	e	recebíveis
  Os  empréstimos  e  recebíveis  são  ativos  financeiros  não  derivativos  com  pagamentos  determináveis,  que  não  são 

cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem os valores registrados na 
rubrica “Crédito das operações com seguros e resseguros” que são contabilizados pelo custo amortizado decrescidos de 
quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.

(viii)	Redução	ao	valor	recuperável	de	Empréstimos	e	recebíveis
 A redução ao valor recuperável dos prêmios a receber e operações com seguradoras, é constituída sobre os prêmios a 

receber com período de inadimplência superior a 60 dias da data do vencimento. A redução a valor recuperável considera, 
inclusive, os riscos já decorridos e os 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.

g. Custo de aquisição

Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resultado proporcionalmente ao reconhecimento do prêmio ganho. 

h. Imobilizado

O imobilizado de uso é reconhecido ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas de redução ao valor 
recuperável acumuladas, quando aplicável.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da 
alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dos custos de transação no resultado do período.

A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear considerando as seguintes taxas anuais 
para os períodos correntes e comparativos: 10% para móveis, utensílios, máquinas e equipamentos e 20% para equipamentos 
de informática.

i. Intangível

Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por 
impairment. A taxa de amortização é de 20% ao ano.

Despesas de desenvolvimento interno de software são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar sua intenção e 
capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos softwares de modo que gere benefícios 
econômicos futuros. Os custos capitalizados de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente 
atribuíveis ao desenvolvimento, deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil e são testados por impairment,
caso haja indicativo de perda.

Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo específico a que se referem. Todos os demais custos são contabilizados como despesas à medida que 
são incorridas.

j. Provisões técnicas

A Provisão  de Prêmios Não Ganhos  (PPNG)  é  calculada  “pro  rata”  dia,  com base  nos  prêmios  emitidos,  e  é  constituída 
pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de seguros. A parcela desta provisão 
correspondente à estimativa para os riscos vigentes, mas não emitidos, é constituída na PPNG-RVNE.

A Provisão para Sinistros Ocorridos e não Avisados (IBNR) é constituída com base nos Sinistros Ocorridos e Ainda não Pagos 
(IBNP) subtraindo o saldo da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) na data-base do cálculo. Para apurar o IBNP é calculada 
a estimativa final de Sinistros já Ocorridos e Ainda não Pagos com base em triângulos de run-off trimestrais, que consideram 
o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos nos últimos 11 trimestres, para estabelecer uma projeção futura por período 
de ocorrência e considera ainda a estimativa dos Sinistros Ocorridos e não Suficientemente Avisados (IBNER), refletindo a 
expectativa de alteração do montante provisionado ao longo do processo de regulação.

A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base nas estimativas de pagamentos de indenizações avisadas 
até a data do balanço, considerando todos os sinistros administrativos e judiciais, atualizados e corrigidos monetariamente.

Outras provisões correspondem à Provisão de Despesas Administrativas (PDA), decorrentes das operações de seguros do 
ramo DPVAT.

A  Provisão  Complementar  de  Cobertura  (PCC)  deve  ser  constituída,  quando  for  constatada  insuficiência  nas  provisões 
técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP), de acordo com as determinações especificadas 
na regulamentação em vigor. 

Para a data-base não foi identificado necessidade de constituição de Provisão Complementar de Cobertura.

k. Operações com o Convênio DPVAT

A receita de prêmios de DPVAT e as respectivas provisões técnicas são contabilizadas, com base nos relatórios recebidos 
da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder) na proporção do percentual de participação 
da Companhia. Compete à Seguradora Líder as funções de recolher os prêmios, coordenar a emissão dos bilhetes, liquidar 
os sinistros e pagar as despesas de administração com os recursos dos consórcios, de acordo com a Resolução CNSP nº 
332/2015 e alterações subsequentes. Conforme definido em instrumentos dos consórcios, 50% do resultado mensal são retidos 
pela Seguradora Líder ao longo do período e repassados líquidos aos participantes do consórcio no início do exercício social 
seguinte. Os outros 50% dos resultados a distribuir são repassados líquidos no mês subsequente ao da apuração mensal.

l. Teste de adequação de passivo (TAP)

A Companhia elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição de um contrato de 
seguro segundo o CPC 11 de Contratos de Seguros e que estão vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado 
semestralmente e considera a soma do saldo contábil das provisões técnicas de contratos de seguro bruto de resseguro, 
deduzido da despesa de comercialização diferida (Custos de aquisição diferidos) relacionados às provisões técnicas, 
comparado ao valor esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos e certificados comercializados.
O teste considerou a projeção dos sinistros ocorridos e a ocorrer, as despesas administrativas, as despesas alocáveis 
relacionadas aos sinistros, e despesas diretamente relacionadas aos contratos de seguros.

Para o cálculo do valor presente dos fluxos projetados, a Companhia utilizou as taxas a termo livres de risco definidas pela SUSEP.
O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos, já refletido pela expectativa de despesas alocáveis 
a sinistros, foi comparado às provisões técnicas de sinistros ocorridos PSL e IBNR.

O  valor  presente  esperado  do  fluxo  relativo  a  sinistro  a  ocorrer,  relativo  às  apólices  vigentes,  acrescido  das  despesas 
administrativas, foi comparado à soma da PPNG e PPNG-RVNE.

O resultado do teste de adequação de passivo não apresentou insuficiência e, consequentemente, não houve a necessidade 
de registro de provisões adicionais aos passivos de seguro já registrados na data-base. A sinistralidade projetada no estudo 
desta Companhia foi de 10,10%.

Em linha com as determinações da Circular SUSEP n° 517/2015 e alterações subsequentes, não foram incluídos no teste de 
adequação os passivos relacionados ao seguro DPVAT.

m. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
(i) Ativos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação 
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são 
divulgados, quando aplicável. 

(ii) Passivos contingentes

As ações judiciais são contabilizadas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 
similaridade com processos anteriores, complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for avaliada 
como provável o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos  forem  mensuráveis  com  suficiente  segurança.  Os  passivos  contingentes  classificados  como  de  perdas 
possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente 
relevantes, e os passivos contingentes classificados como remotos não são divulgados.

(iii)	 Obrigações	legais
As obrigações fiscais e previdenciárias decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.

n. Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro 
tributável excedente a R$ 240 para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada, até agosto de 2015, 
considerando a alíquota de 15%, para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018. A alíquota foi 
alterada para 20%, conforme Lei nº 13.169/15 e retornará à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em decorrência da 
alteração da alíquota, a Companhia constituiu, em setembro de 2015, um complemento do crédito tributário de contribuição 
social, considerando as expectativas anuais de realização e as suas respectivas alíquotas vigentes em cada período, de 
acordo com o estudo técnico realizado.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. O imposto corrente e o imposto a pagar sobre lucro tributável do período calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que sejam apurados lucros futuros 
sujeitos à tributação contra os quais serão utilizados. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social 
lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

o. Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os prêmios de seguro e cosseguros aceitos, e os respectivos custos de aquisição correspondentes, são registrados no 
resultado quando da emissão das respectivas apólices e apropriados, em bases lineares, por meio da variação da provisão de 
prêmios não ganhos e dos custos de aquisição diferidos, no decorrer do período de vigência das apólices.

As receitas de prêmios e os correspondentes custos de aquisição diferidos, relativos aos riscos vigentes ainda sem emissão 
das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no início da cobertura do risco, em bases estimadas.

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

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos, receitas de dividendos, variações 
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no 
resultado, através do método dos juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem variações no valor  justo de ativos financeiros mensurados pelo valor  justo por meio do 
resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis).

p. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão aplicáveis quando referendadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que serão efetivas para períodos iniciados em e após 1º de janeiro de 2018.

CPC 48 - Instrumentos Financeiros

Em vigor pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis desde 1º de janeiro de 2018, apresenta novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros 
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A Companhia optou por aplicar a isenção 
temporária do IFRS 9/CPC 48 e continuará a aplicar o IAS 39/CPC 38 até a data efetiva do IFRS 17 de Contratos de Seguros. 

CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, o objetivo desta norma é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam 
informações relevantes de modo que representem fielmente essas transações, esta norma altera de maneira mais substancial a 
contabilidade das entidades arrendatárias, sendo também requeridas certas divulgações no caso das entidades arrendadoras. 

IFRS 17 - Contratos de Seguros 

A IFRS 17 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro 
dentro do escopo da Norma. O objetivo da IFRS 17 é assegurar que uma entidade fornece informações relevantes que 
representam fielmente esses contratos. Essas informações fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis 
avaliarem o efeito que os contratos de seguros têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 
da companhia.

A IFRS 17 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2022.

3 Gerenciamento de riscos

a. Introdução

A Companhia está exposta aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, provenientes de suas operações 
e que poderiam afetar os objetivos estratégicos e financeiros. 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos acima, os objetivos, as políticas, os processos de 
mensuração e o gerenciamento de riscos.

Estrutura de gerenciamento de risco

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 Companhia. 

São realizados investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos, 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 valor agregado. 

No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 
o desempenho da Companhia e proteger os acionistas, investidores, clientes, colaboradores, fornecedores, etc., bem como, 
agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e 
prestação de contas. 

Nesse contexto, o 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 e gestão dos riscos. 
Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, Comitês com funções 
específicas e estrutura diretiva, estabelecendo diretrizes e normas, provendo recursos humanos e tecnológicos, voltados a 
estas atividades. 

O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoiado 
em estrutura independente (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 adequada 
identificação e mensuração. 
A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos permite que os riscos de seguro, crédito, liquidez, mercado e operacional 
sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado. 
Para assegurar a uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um fórum constante de alto nível, sobre o tema 
com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Essa instância denominada Comitê Executivo de Gestão de Riscos 
do Grupo Bradesco Seguros estuda todos os riscos (seguros, crédito, mercado, liquidez e operacional), define os limites de 
tolerância aos seus respectivos riscos e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições. 

Adicionalmente, foi instituída a Comissão Técnica de Premissas e Modelos, que tem como principal atribuição avaliar e antecipar 
possíveis impactos quando da alteração de premissas no cálculo das provisões, alteração de estratégia no lançamento de 
produtos e assuntos relacionados à Gestão de Capital com impacto na Solvência ou nível de Apetite a Riscos. Existem 
ainda,  os  Comitês  Executivos  definidos  pelo  Banco  Bradesco  para  tratar  os  assuntos  relacionados  ao  Risco  de  Crédito, 
Mercado, Liquidez e Operacional, que são submetidos ao Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital que 
tem por atribuição assessorar o Conselho de Administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes operacionais e 
estabelecimento de limites de exposição a riscos.

Seguros



n Monitor Mercantil 24 Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

continua

b. Risco de seguro/subscrição

O risco de seguro é o risco transferido por qualquer contrato de seguros onde haja a possibilidade futura de que o evento de 
sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Dentro do risco de seguro, 
destaca-se também o risco de subscrição que advêm de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da 
Companhia no momento da elaboração de sua política de subscrição, no que se refere às incertezas existentes tanto na definição 
das premissas atuariais, quanto na constituição das provisões técnicas e cálculo dos prêmios de seguro. Em síntese é o risco de 
que a frequência ou a severidade de sinistros ou benefícios ocorridos sejam maiores do que aqueles estimados pela Companhia. 

O gerenciamento do risco de subscrição é realizado pela Superintendência Técnica. As políticas de subscrição e aceitação de 
riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho. Além disso, a Diretoria de Gestão de Riscos, Controles 
Internos e Compliance, parte integrante da estrutura de gerenciamento de riscos, têm como uma de suas principais atribuições, 
cálculo de capital regulatório para esse negócio e certifica os estudos de precificação de novos produtos. 

Incertezas	na	estimativa	de	pagamentos	futuros	de	sinistros	

Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A Companhia deve efetuar a indenização de todos os eventos vigentes 
ocorridos durante a vigência da apólice, mesmo que a perda seja descoberta após o término da vigência deste. Como 
resultado, os sinistros são avisados ao longo de um período, e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR). O custo estimado de sinistro inclui despesas diretas a serem incorridas na 
sua liquidação. 

Considerando as incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões de sinistros, pode acontecer da liquidação final 
mostrar-se diferente do passivo inicialmente constituído. 

Gerenciamento	de	ativos	e	passivos	(ALM)	

A Companhia realiza periodicamente a análise dos fluxos de ativos e passivos mantidos em carteira, Asset Liability Management
(ALM). A metodologia da análise compreende a observação de suficiência ou insuficiência do valor presente do fluxo de ativos 
em relação ao valor presente do fluxo de passivos, assim como a duração dos ativos em relação à duração dos passivos. 

O objetivo é verificar se a situação da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos futuros da 
Companhia com seus segurados. 

As premissas  atuariais  utilizadas  na  geração  do  fluxo  dos  passivos  estão  em  linha  com as  características  da  carteira  de 
produtos da Companhia. 

Gerenciamento	de	riscos	por	segmento	de	negócios	

A Companhia opera na modalidade de seguros de garantia estendida e, apesar da emissão ser através de cosseguro aceito, 
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). 

Principais	riscos	associados	aos	seguros	de	garantia	estendida	

•  Flutuações na ocasião, frequência dos sinistros e das indenizações de sinistros relativas a expectativas; 

•  Precificação incorreta ou subscrição inadequada de riscos; e 

•  Provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas. 

Resultados da análise de sensibilidade 

Alguns resultados da análise de sensibilidade estão apresentados abaixo. Para cada cenário de sensibilidade, é demonstrado 
o impacto no resultado da Companhia de uma mudança razoável e possível em apenas um único fator. 

Seguros	de	Bens	–	Sensibilidades	em	31	de	dezembro	de	2018	

Para os seguros de bens, a tabela abaixo apresenta o impacto no resultado e patrimônio líquido caso houvesse aumento na 
sinistralidade em 1 ponto percentual nos últimos doze meses da data-base do cálculo:

Impacto no resultado e patrimônio líquido após impostos e contribuições
Bruto de  

Resseguro (R$ mil)
Líquido de  

Resseguro (R$ mil)
Garantia Estendida/Extensão de Garantia – Bens em Geral (842) (842)

Concentração	de	riscos

As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são observados os 
resultados dos contratos vendidos por região geográfica e segmentos de negócio. A exposição da Companhia refere-se às 
emissões do produto Garantia Estendida aceitas em cosseguro, cujos valores de prêmios emitidos totalizam R$ 45.644 em 31 
de dezembro de 2018 (R$ 91.932 em 31 de dezembro de 2017).

c. Risco de crédito

O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, 
de suas  respectivas obrigações financeiras nos  termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras 
da contraparte. 

Gerenciamento	do	risco	de	crédito	

O gerenciamento do risco de crédito é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, aferição 
e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de disciplina e controle nas 
análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. 

Conforme exposto acima, o gerenciamento de risco de crédito é realizado de forma corporativa mediante procedimentos internos 
estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de 
riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, 
visando à apuração, mensuração e cálculo do capital. 

Salienta-se, nesta atividade, o controle dos custos com despesas de comissão relativos à comercialização de apólices 
de seguros do produto de garantia estendida, através de rede varejista, onde a administração da Companhia realiza o 
monitoramento do acordo contratual celebrado vis-à-vis o plano de negócios aprovado e, na ocorrência do desequilíbrio 
contratual previsto, realiza a contabilização da movimentação dos custos de aquisição diferidos frente aos resultados auferidos. 

No que se refere às aplicações financeiras, a Administração avalia o risco de crédito como baixo pelo fato de que a maior parte 
da carteira está concentrada em títulos de renda fixa públicos e operações compromissadas com lastro em títulos públicos 
federais, como demonstrado abaixo:

2018
Ativos financeiros – Rating ............................................................ AAA Sem rating  Total 
Valor justo por meio do resultado ................................................. 312.290 219.883 532.173
Título de renda fixa privado  .............................................................. 28.917 219.883 248.800
Título de renda fixa público  .............................................................. 283.373 - 283.373
Disponível para a venda .................................................................       531.266 - 531.266
Título de renda fixa público ............................................................... 531.266 - 531.266

(*) Os títulos públicos classificados nessa coluna referem-se a títulos do tesouro brasileiro (risco soberano). 

Trimestralmente são realizadas as reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, do Comitê 
Executivo de Investimentos e, mensalmente, a Reunião Interna de Alocação de Ativos pela Área de Gestão de Investimentos da 
Bradesco Seguros S.A. para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/
aprimoramento nos processos de gestão.

d. Risco de liquidez

Risco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientes para que a Companhia honre seus 
compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações. 

O conhecimento e o acompanhamento deste risco são cruciais, sobretudo para que a Companhia possa liquidar as operações 
em tempo hábil e de modo seguro. 

Exposição	ao	risco	de	liquidez	

O risco de liquidez é gerenciado pela reconciliação do fluxo de caixa da 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 de cobrirmos altas exigências de liquidez. 

A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta:

Prazo estimado de realização
Fluxo de Ativos (i) Fluxo de Passivos (ii)

À vista ou sem vencimento definido  ...................................................... 17 -
Fluxo de 0 a 3 meses ............................................................................. 554.632 30.109
Fluxo de 3 a 6 meses ............................................................................. 12.639                                8.493
Fluxo de 6 a 9 meses ............................................................................. 12.641 2.412
Fluxo de 9 a 12 meses ........................................................................... - 3.944
Fluxo de 12 a 60 meses ......................................................................... 629.171 21.760
Total ....................................................................................................... 1.209.100 66.718

(i) Os ativos financeiros foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais. O fluxo de ativos considera o caixa e 
equivalente de caixa, aplicações (exceto DPVAT), créditos das operações com seguros e resseguros.

(ii)  O  fluxo  de  passivos  considera  os  passivos  de  contas  a  pagar,  provisões  técnicas  (exceto  DPVAT)  e  os  débitos  das 
operações com seguros e resseguro. As provisões técnicas foram distribuídas com base na expectativa de fluxo de caixa futuro 
(diferença de sinistros e prêmios esperados futuros), considerando o término de vigência dos contratos de seguros vigentes e 
a melhor expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de 
pagamento e/ou recebimento. 

Gerenciamento	do	risco	de	liquidez	

O gerenciamento do risco de liquidez é exercido de forma corporativa, envolvendo 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 política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivos assegurar a existência de normas, critérios 
e monitoramento contínuo no processo bem como a existência de estratégia e de planos de ação para situações de crise de 
liquidez. Trimestralmente é realizada a reunião do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros para as 
tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório e aprimoramento nos processos 
de gestão.

e. Risco de mercado

O  risco  de mercado  é  representado  pela  possibilidade  de  perda  financeira  por  oscilação  de  preços  e  taxas  de  juros  dos 
instrumentos financeiros da Companhia, uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar descasamentos de 
prazos e indexadores. 

Este risco é identificado, mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites monitorados diariamente, de maneira 
independente.

O controle do risco de mercado é realizado para todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros. As atividades expostas 
a risco de mercado são mapeadas, mensuradas e classificadas quanto à probabilidade e magnitude, com seus respectivos 
planos de mitigação aprovados pela estrutura de governança. 

Gerenciamento	do	risco	de	mercado	

O processo realizado de forma corporativa é aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado Bradesco e 
reavaliado anualmente pelos comitês específicos, bem como pelo próprio Conselho de Administração. 

Definição	de	limites	
As propostas de  limites de  risco de mercado são validadas em Comitês específicos de negócios, bem como pelo Comitê 
Executivo de Investimentos e Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. Posteriormente, são 
submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, observando os limites definidos 
pelo Conselho de Administração, conforme as características das operações. 

A  carteira  de  investimentos  financeiros  da  Companhia  consiste  em  operações  estruturais  provenientes  das  linhas  de 
negócio. Nesse tipo de operação a intenção não é a negociação no curto prazo, que visa se beneficiar de oscilações de 
mercado, mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de negócio e demanda, atendendo 
suas necessidades específicas. 

O principal risco de monitoramento é o relacionado a taxa de juros. 

Modelos	de	mensuração	do	risco	de	mercado	
As posições são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte de 1 dia, com nível de confiança 
de 99% e volatilidades e correlações calculadas a partir de métodos estatísticos que atribuem maior peso aos retornos recentes. 

A mensuração e o controle do risco de taxa de juros são feitos a partir da metodologia EVE (Economic Value Equity), que mede 
o impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados pela área econômica do Banco Bradesco. 
Nesses cenários são determinados movimentos positivos e negativos que podem ocorrer nas curvas de taxas de juros, com 
impactos sobre os ativos e passivos ao longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.

Análise	de	sensibilidade	de	risco	de	mercado
Cenário

Fator de Risco Choque de 1 ponto base para taxa de juros e 1% de variação para preços
Taxa Pré-fixada de 1 ano .....................            6,56% 

Os impactos, líquidos de efeitos fiscais, desse cenário sobre as posições seriam os seguintes: 
Fator de Risco

Exercício Taxa de juros em Reais Total com e sem correlação
Dezembro/2018 .................................... (51) (51)

Definição............................................... Exposições sujeitas à variações de taxas de juros 
pré-fixadas e cupons de taxas de juros

f. Risco operacional

O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos e 
de eventos externos. Essa definição inclui o Risco Legal, mas exclui o Estratégico e o de Imagem. 

Gerenciamento	do	risco	operacional	
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, visando acompanhar 
a evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a qualidade deste 
gerenciamento.

Todo o processo de Governança Corporativa para gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos 
comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual com a sua especificidade, possuindo as 
seguintes atribuições: 

•  Garantir o cumprimento das Políticas de Gestão de Risco Operacional e de Continuidade de Negócios da Companhia; 

•  Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia; 

•  Aprovar e revisar, as definições e critérios, modelagens matemáticas e estatísticas e cálculos referentes ao montante da 
alocação de capital; e 

•  Avaliar  e  submeter  à  validação  do Comitê  de Gestão  Integrada  de Riscos  e  Alocação  de Capital  do  Banco  Bradesco, 
com reporte aos comitês específicos, a política, estrutura, papéis, procedimentos e  responsabilidades das dependências 
envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente. 

	 Procedimentos	de	controle	e	monitoramento	contínuo	
•  Identificar junto às dependências interna e externa da Companhia os eventos de perdas decorrentes de risco operacional, 

assegurando o correto tratamento mediante as origens/causas, para a avaliação, monitoramento e controle do processo, 
possibilitando à redução dos impactos, ao menor custo. 

•  Estabelecer reuniões com os gestores e executivos, quanto ao tratamento das perdas junto às áreas, visando à melhoria 
contínua, ações corretivas e preventivas do Risco Operacional.

g.  Gerenciamento de capital 

O gerenciamento de Capital é realizado de forma corporativa e visa assegurar que o Grupo Bradesco Seguros mantenha 
uma sólida base de capital para fazer face aos riscos inerentes às suas atividades, contribuindo para o alcance dos objetivos 
estratégicos e metas, de acordo com as características de cada empresa do Grupo. Para tanto, são considerados o ambiente 
de negócios, a natureza das operações, a complexidade e a especificidade de cada produto e serviço no mercado de atuação. 

O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma permanente e prospectiva, seja em situações 
de normalidade de mercado, ou em condições extremas, atendendo os limites definidos pelos Órgãos Reguladores e/ou aos 
aspectos de Governança Corporativa.

h. Limitações das análises de sensibilidade 

As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante enquanto as outras 
premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se 
também ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados 
ou extrapolados a partir desses resultados. 

As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados. 
Além disso, a posição financeira da Companhia poderá variar na ocasião em que qualquer movimentação no mercado ocorra. 
Por exemplo, a estratégia de gerenciamento de risco visa gerenciar a exposição a flutuações no mercado. A medida que os 
mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda 
de investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

4 Aplicações

a. Resumo da classificação das aplicações 
2018 % 2017 %

Títulos a valor justo por meio do resultado ...................... 532.173 50,04 812.623 84,16
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento..................... 532.173 50,04 812.623 84,16
Títulos disponíveis para venda .......................................... 531.266 49,96 152.889 15,84
Títulos de renda fixa - Notas do tesouro nacional ................. 283.956 26,70 152.889 15,84
Títulos de renda fixa - Letras do tesouro nacional ................ 247.310 23,26 - -
Total ...................................................................................... 1.063.439 100,00 965.512 100,00

b. Composição das aplicações por prazo e por título

Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os títulos que compõem as 
carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a “valor justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, 
independentemente dos prazos de vencimento. Os valores dos títulos que compõem os investimentos, relativos a fundos de 
investimentos exclusivos do Grupo Bradesco Seguros, estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da 
Companhia nos respectivos fundos de investimentos.

2018
1 a 30 dias ou 

sem vencimento 
definido

Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/ 

valor justo
Valor custo  

atualizado
Ajuste a 

valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ......... 248.800 283.373 532.173 532.172 1
Letras financeiras do tesouro ................................... - 283.373 283.373 283.372 1
Quotas de fundos de investimentos ......................... 219.883 - 219.883 219.883 -
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada (nota 16a) .................................... 28.917 - 28.917 28.917 -
Títulos disponíveis para venda ............................. - 531.266 531.266 516.210 15.056
Notas do tesouro nacional ........................................ - 283.956 283.956 274.509 9.447
Letras do tesouro nacional ....................................... - 247.310 247.310 241.701 5.609
Total em 31 de dezembro de 2018 ........................ 248.800 814.639 1.063.439 1.048.382 15.057

2017
1 a 30 dias ou 

sem vencimento 
definido

Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/ 

valor justo
Valor custo  

atualizado
Ajuste a 

valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ......... 209.288 603.335 812.623 812.747 (124)
Letras financeiras do tesouro ................................... - 603.335 603.335 603.459 (124)
Quotas de fundos de investimentos ......................... 148.996 - 148.996 148.996 -
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada (nota 16a) .................................... 60.292 - 60.292 60.292 -
Títulos disponíveis para venda ............................. - 152.889 152.889 151.916 973
Notas do tesouro nacional ........................................ - 152.889 152.889 151.916 973
Total em 31 de dezembro de 2017 ........................ 209.288 756.224 965.512 964.663 849

c. Cobertura das provisões técnicas

Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

2018 2017
Total das provisões técnicas .......................................................................................................... 362.679 400.193
(-) Carregamento de comercialização (*) - garantia estendida .......................................................... 54.183 138.780
(-) Direito creditório ............................................................................................................................. 4.890 5.262
(-) Provisão de convênio - DPVAT ..................................................................................................... 219.727 148.796
Total a ser coberto (A) ..................................................................................................................... 83.879 107.355
Quotas de fundos de investimentos ................................................................................................... 220.669 284.589
Títulos de renda fixa – públicos  ......................................................................................................... 89.001 -
Total dado em cobertura (B) ............................................................................................................ 309.670 284.589
Suficiência (B) - (A) .......................................................................................................................... 225.791 177.234

(*) Refere-se a despesas com estipulantes efetivamente liquidadas em conformidade com a Circular SUSEP no 517/2015 e 
alterações subsequentes.

d. Hierarquia do valor justo

A  tabela  abaixo  apresenta  instrumentos  financeiros  registrados  pelo  valor  justo,  utilizando  um método  de  avaliação.  Os 
diferentes níveis foram definidos como se segue:

• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;

• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1, que são observáveis, diretamente (preços) ou indiretamente 
(derivado de preços);

• Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

2018 2017
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Valor justo por meio do resultado ................................................ 283.373 248.800 532.173 603.335 209.288 812.623
Letras financeiras do tesouro ........................................................... 283.373 - 283.373 603.335 - 603.335
Quotas de fundos de investimentos ................................................. - 219.883 219.883 - 148.996 148.996
Letras financeiras do tesouro - operação compromissada............... - 28.917 28.917 - 60.292 60.292

Disponíveis para venda.................................................................. 531.266 - 531.266 152.889 - 152.889
Notas do tesouro nacional ................................................................ 283.956 - 283.956 152.889 - 152.889
Letras do tesouro nacional ............................................................... 247.310 - 247.310 - - -
Total ................................................................................................. 814.639 248.800 1.063.439 756.224 209.288 965.512

Seguros



Monitor Mercantil  n 25Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

e. Movimentação das aplicações

2018
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível

para Venda Total
Saldo em 1º de janeiro .......................................................................... 812.623 152.889 965.512
(+) A plicações .......................................................................................... 126.843 349.918 476.761
(-) R esgates ............................................................................................. (447.564) (19.669) (467.233)
(+) R endimentos ...................................................................................... 40.271 34.045 74.316
(+/-) Ajuste a valor justo .......................................................................... - 14.083 14.083
Saldo em 31 de dezembro .................................................................... 532.173 531.266 1.063.439

2017
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível

para Venda Total
Saldo em 1º de janeiro .......................................................................... 467.506 - 467.506
(+) A plicações .......................................................................................... 599.107 151.314 750.421
(-) R esgates ............................................................................................. (309.512) - (309.512)
(+) R endimentos ...................................................................................... 55.522 602         56.124
(+/-) Ajuste a valor justo .......................................................................... - 973 973
Saldo em 31 de dezembro .................................................................... 812.623 152.889 965.512

f. Desempenho e taxas contratadas

A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de 
rentabilidade dos Certificados de Depósitos  Interbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2018, o desempenho global das 
aplicações, atingiu 105,67% do CDI no acumulado do período e as taxas médias contratadas das aplicações, por indexador, 
foram 9,22% (títulos pré-fixados) e 100% da SELIC (títulos pós-fixados).

5 Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não possui posição pendente de derivativos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

6 Créditos das operações com seguros e resseguros

a. Prêmios a Receber e operações com seguradoras - Garantia Estendida

2018 2017
A vencer:
Até 30 dias.................................................................................................................... 2.358 -
De 31 a 60 dias  ........................................................................................................... 2.556 5.279
Total a vencer ............................................................................................................. 4.914 5.279

b. Movimentação dos prêmios a receber e operações com seguradoras

Prêmios Seguradoras
2018 2017 2018

Saldo inicial em 1º de janeiro .............................................................................. 5.252 22.570 -
(+) Prêmios emitidos .............................................................................................. 47.278 94.113 -
(-) R ecebimentos .................................................................................................... (30.073) (111.431) -
(-) Transferência para Operações com Seguradores - Cosseguro Vencido .......... (17.585) - 17.585
Constituição de provisão para perda ...................................................................... - - (12.639)
Saldo em 31 de dezembro (*)............................................................................... 4.872 5.252 4.946

(*) Não contempla prêmios de riscos vigentes não emitidos no montante de R$ 42 (R$ 27 em 2017).

7 Créditos tributários e passivos fiscais – Diferidos
a. Créditos tributários e previdenciários

2018 2017

Ativo Circulante
Não

Circulante Total Circulante
Não

Circulante Total
Impostos a compensar ............................. 181 - 181 155 - 155
Créditos e tributários diferidos (b-i) .......... - 168.441 168.441 - 168.308 168.308
Obrigações fiscais diferidas (b-ii) ............. - (7.943) (7.943) - (2.136) (2.136)
Total ......................................................... 181 160.498 160.679 155 166.172 166.327

b. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

	 (i)	Créditos	tributários	diferidos

Saldo em 2017 Constituição Realização Saldo em 2018

Provisão para contingências fiscais ......................................... 888 35 - 923

Provisão para contingências cíveis .......................................... 52 - (42) 10

Provisão para crédito de liquidação duvidosa .......................... 10 5.006 - 5.016

Outros (* ) .................................................................................. 167.358 38 (4.904) 162.492

Total dos créditos tributários ................................................ 168.308 5.079 (4.946) 168.441

Saldo em 2016 Constituição Realização Saldo em 2017
Provisão para contingências fiscais ......................................... 826 62 - 888
Provisão para contingências cíveis .......................................... 165 - (113) 52
Provisão para crédito de liquidação duvidosa .......................... - 19 (9) 10
Outros (* ) .................................................................................. 40.854 126.504 - 167.358
Total dos créditos tributários ................................................ 41.845 126.585 (122) 168.308

(*) Refere-se substancialmente aos créditos tributários incidentes sobre a perda relativa às despesas de comercialização 
diferidas, referentes ao contrato junto a rede varejista na comercialização do produto garantia estendida, reconhecidas no 
período conforme mencionado na Nota Explicativa nº 12d. A expectativa de realização dos créditos tributários está formalizada 
em estudo que considera os lucros tributáveis futuros da Companhia.

	 (ii)	Obrigações	fiscais	diferidas
Saldo em 2017 Constituição Saldo em 2018

Provisão de IRPJ/CSLL sobre atualização de depósito judicial .................. 1.747 174 1.921
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ........................ 389 5.633 6.022
Total dos créditos tributários ................................................................... 2.136 5.807 7.943

Saldo em 2016 Constituição Saldo em 2017
Provisão de IRPJ/CSLL sobre atualização de depósito judicial .................. 1.456 291 1.747
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ........................ - 389 389
Total dos créditos tributários ................................................................... 1.456 680 2.136

	 (iii)	Previsão	de	realização	dos	créditos	tributários	sobre	diferenças	temporárias

Diferenças temporárias

Imposto de renda Contribuição social Total

2019.................................................................. 2.756 1.653 4.409

2020.................................................................. 2.516 1.509 4.025

2021.................................................................. 2.353 1.412 3.765

2022.................................................................. 2.333 1.400 3.733

2023 em diante ................................................. 95.318 57.191 152.509

Total ................................................................. 105.276 63.165 168.441

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis.

Em 31 de dezembro de 2018, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, 
líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 150.404 (R$ 152.439 em 31 de dezembro de 2017), referente a diferenças temporárias.

8 Depósitos judiciais e fiscais
2018 2017

IRPJ e CSLL (*) ....................................................................................................................... 11.699 11.238
Total ........................................................................................................................................ 11.699 11.238

(*) Referem-se a depósitos judiciais, os quais dizem respeito à discussão do direito de deduzir na apuração do lucro real 
relativo ao exercício fiscal de 1994 (nota explicativa nº 13).

9 Obrigações a pagar

2018 2017
Contas a pagar - Seguradora Líder ......................................................................................... 547 505
Partes relacionadas (nota 16) ................................................................................................. 1.043 1.931
Provisão para publicação de balanço...................................................................................... 149 196
Outras obrigações ................................................................................................................... 433 85
Total ........................................................................................................................................ 2.172 2.717

10 Impostos e contribuições

2018 2017
CSLL....................................................................................................................................... 5.290 1.998
IRPJ ........................................................................................................................................ 4.392 1.962
COFINS .................................................................................................................................. 604 710
PIS .......................................................................................................................................... 98 115
Total ....................................................................................................................................... 10.384 4.785

11 Outros débitos operacionais

Refere-se, substancialmente, ao pró-labore relativos às operações de cosseguros aceitos de garantia estendida, no montante 
de R$ 9.790 (R$ 1.910 em 31 de dezembro de 2017). 

12 Provisões técnicas - Seguros e Custos de aquisição diferidos

a. Composição

2018 2017
Provisão de IBNR - DPVAT ..................................................................................................... 195.026 126.095
Provisão de Prêmios Não Ganhos - Garantia Estendida ........................................................ 127.723 235.100
Provisão de Sinistros a Liquidar Judicial - DPVAT .................................................................. 19.200 16.498
Provisão de IBNER - Garantia Estendida................................................................................ 6.532 7.040
Provisão de IBNR - Garantia Estendida .................................................................................. 4.819 4.285
Provisão de Sinistros a Liquidar Administrativo - DPVAT ....................................................... 4.590 3.437
Provisão de Sinistros a Liquidar Administrativo - Garantia Estendida .................................... 3.412 4.492
Provisão de Sinistros a Liquidar Judicial - Garantia Estendida ............................................... 468 480
Outras Provisões - DPVAT ...................................................................................................... 909 2.766
Total  ....................................................................................................................................... 362.679 400.193

b. Movimentação das provisões técnicas

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro  ........................................................................................................ 400.193 567.955
(-) Seguro DPVAT .................................................................................................................. (148.796) (158.280)
Subtotal em 1º janeiro .......................................................................................................... 251.397 409.675
(+) Constituições .................................................................................................................... 64.766 138.436
(-) R eversões .......................................................................................................................... (152.502) (257.087)
(-) Sinistros pagos .................................................................................................................. (20.758) (39.759)
(+) Atualização monetária ...................................................................................................... 49 132
Subtotal em 31 de dezembro ............................................................................................... 142.952 251.397
(+) Seguro DPVAT  ................................................................................................................ 219.727 148.796
Saldo em 31 de dezembro ................................................................................................... 362.679 400.193

c. Aging de sinistros judiciais a liquidar

2018 2017
Faixa (anos) PSL judicial Quantidade PSL judicial Quantidade
Até 1 ano .......................................................................... 6.234 2.713 5.968 2.560
1 a 2 anos ......................................................................... 5.085 2.276 3.919 1.667
2 a 3 anos  ........................................................................ 2.906 1.327 2.527 1.101
3 a 4 anos ......................................................................... 2.015 926 1.606 681
4 a 5 anos ......................................................................... 1.279 580 913 366
Acima de 5 anos ............................................................... 2.149 823 1.565 514
Total ................................................................................. 19.668               8.645 16.498 6.889

d. Movimentação dos custos de aquisição diferidos

Custos de aquisição diferidos compreendem os custos com despesas de comissão relativos à comercialização de apólices 
de seguros de cosseguro aceito do produto de garantia estendida sendo apropriados ao resultado proporcionalmente ao 
reconhecimento do prêmio ganho. Compreende também o custo de aquisição relativo ao contrato de exclusividade com a 
rede varejista por comercialização do seguro garantia pelo prazo inicial de 12 anos, mais a extensão de 4 anos do contrato, 
totalizando 16 anos. Devido ao fato da Administração efetuar regularmente a análise relativa à recuperabilidade dos custos 
de aquisição relacionados a esse contrato, em 2017, considerando a significativa redução das vendas no segmento varejista 
vis-à-vis o plano de negócio revisado até o último período de divulgação, foi efetuada a baixa da totalidade dos custos de 
aquisição antecipados à rede varejista de R$ 324,3 milhões reconhecida em contrapartida a conta de resultado “Variação dos 
Custos de Aquisição Diferidos”.

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro  ......................................................................................................... 141.249 588.872
Constituição  ............................................................................................................................ 18.898 49.156
Reversões ............................................................................................................................... (95.989) (496.779)
Saldo em 31 de dezembro .................................................................................................... 64.158 141.249

13 Provisões judiciais

Refere-se, substancialmente, a provisão no montante de R$ 2.307 (R$ 2.220 em 31 de dezembro de 2017) correspondente 
a parte da Companhia referente à discussão do direito de deduzir na apuração do  lucro real relativo ao exercício fiscal de 
1994 e seguintes, o saldo de correção monetária de balanço, mediante aplicação do IPC expurgado em janeiro de 1989 - 
Plano Verão, efetuados por Universal Companhia de Seguros Gerais (Incorporada na Finasa Seguradora S.A.) e pela Finasa 
Seguradora S.A. (antiga razão social da Atlântica Companhia de Seguros). Há depósitos judiciais de R$ 11.699 (R$ 11.238 em 
31 de dezembro de 2017) e, em caso de perda da ação, o montante dos depósitos judiciais serão ressarcidos pelo controlador 
Bradesco Seguros S.A. 

14 Patrimônio líquido

a. Capital social e dividendos

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é representado por 2.207.711.864 ações escriturais, ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal.

De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido aos 
acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira.

b. Reserva legal

Constituída,  ao  final  do  exercício,  na  forma  prevista  na  legislação  societária  brasileira,  podendo  ser  utilizada  para  a 
compensação de prejuízos ou para aumento do capital social. 

c. Reserva estatutária

Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é efetuada 
ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital social, estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.

d. Prejuízos acumulados

Em 31 de dezembro de 2018, a Atlântica Companhia de Seguros possui um prejuízo acumulado de (R$ 165.120), que em 
conformidade com o Art.189 da Lei 6.404/76, foi parcialmente absorvido pelo lucro líquido de R$ 33.605 do exercício, restando 
um acumulado de (R$131.515).

15 Gestão de Capital

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

a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital

Em atendimento à Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações posteriores, as Sociedades Supervisionadas deverão apresentar 
patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR), equivalente ao maior valor entre o 
capital base e o capital de risco (CR). 

A Companhia está apurando o CR com base nos riscos de subscrição, crédito, mercado e operacional como demonstrado abaixo:

2018
Patrimônio líquido contábil .............................................................................................................................. 924.519
Ajustes Contábeis: ............................................................................................................................................ (82.384)
 (-) Despesas antecipadas................................................................................................................................... (779)
 (-) Créditos tributários – Diferenças temporárias que excederem 15% do CMR ............................................... (81.340)
 (-) Ativos intangíveis ........................................................................................................................................... (265)
Ajustes associados à variação dos valores econômicos: ............................................................................ 15.731
(+) Superávit entre provisões e fluxo realista de prêmios/contribuições registradas .......................................... 15.731
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ................................................................................................................... 857.866
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ........................................................................... 38.398
Capital base (I) ................................................................................................................................................... 15.000
Capital adicional com correlação (II) (*) .......................................................................................................... 38.398
Capital adicional de risco de subscrição ............................................................................................................. 8.784
Capital adicional de risco de crédito .................................................................................................................... 15.375
Capital adicional de risco de mercado ................................................................................................................ 24.788
Capital adicional de risco operacional ................................................................................................................. 1.487
Efeito da correlação (benefício)........................................................................................................................... (12.036)
Suficiência de capital (PLA – CMR) ................................................................................................................. 819.468
Ativos líquidos ................................................................................................................................................... 309.670
Suficiência de ativos garantidores dos Ativos Líquidos (**)......................................................................... 225.791
Capital de risco deduzido dos ajustes econômicos para fins de índice de liquidez (***) .......................... 38.398
Índice de liquidez em relação ao CR % (****) .................................................................................................. 588%

(*) Cálculo de Capital de Risco é a soma do capital de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional aplicado o benefício 
da correlação conforme Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações subsequentes.

(**)  Suficiência  dos  Ativos  Líquidos,  conforme  determinado  pela  Resolução  CNSP  nº  360/2017,  em  relação  ao  total  de 
provisões técnicas líquida dos valores redutores da necessidade de cobertura. 

(***) Capital de Risco deduzido dos ajustes econômicos para fins de índice de liquidez: Corresponde ao valor do Capital Mínimo 
Requerido calculado com base no capital de risco de mercado sem considerar os fluxos não registrados e demais capitais 
inalterados (subscrição, crédito e operacional).

(****) O índice de liquidez em relação ao Capital de risco requerido pela Resolução CNSP nº 360/2017 é de no mínimo 20%.

Os ajustes associados à variação dos valores econômicos estão apresentados líquidos dos efeitos tributários de IRPJ e CSLL 
conforme disposto na Resolução 343/2016.

16 Transações e saldos com partes relacionadas

2018 2017   2018 2017
Ativo ....................................................... 28.936 60.312 Despesas .................................................. (15.796) (18.948)
Disponibilidades ................................... 15 20 Rateio das despesas  administrativas... (15.695) (18.862)
Banco Bradesco S.A.
  (controlador final) .................................. 15 20  

Bradesco Seguros S.A.
(controladora direta) (b) .......................... (15.695) (18.862)

Aplicações............................................. 28.917 60.292 Outras despesas ..................................... (101) (86)
Banco Bradesco S.A. (controlador final) (a) 28.917 60.292  Banco Bradesco S.A. (controlador final) (c) . (101) (86)
Títulos de créditos a receber .............. 4 -
Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros (empresa ligada) (b) ................ 4 -
Passivo .................................................. 1.043 1.931
Obrigações a pagar  ............................. 1.043 1.931
Bradesco Seguros S.A. 

(controladora direta) (b) ....................... 1.032 1.926   
Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros  (empresa ligada) (b) ............. 11 5   
Total (Ativo - Passivo) .......................... 27.893 58.381 Total (Despesas) ...................................... (15.796) (18.948)

(a) Refere-se a operações compromissadas de títulos públicos. 

(b) Refere-se ao rateio de despesas administrativas compartilhadas. Originada de percentuais de alocação para cada 
sociedade filiada,  sobre o  total  de despesas  incorridas pela  sociedade de  comando do Grupo Bradesco Seguros,  no 
desenvolvimento de atividades de: a) administração financeira; b) tecnologia da informação; c) administração; d) jurídico; 
e) recursos humanos; f) marketing; e g) corporativo, percentuais estes definidos com base em medidores de atividades e 
critérios estabelecidos na Convenção do Grupo Bradesco Seguros. 

(c) Despesas com taxa de custódia, CBLC, CETIP e Selic.

Remuneração do pessoal-chave da administração 

Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, é fixado o montante global anual da remuneração dos Administradores, que é 
distribuída em Reunião de Diretoria, conforme determina o Estatuto Social. 

Em 2018 e 2017, foi determinado o valor máximo de R$ 84, líquido de encargos sociais, para remuneração dos administradores.

17 Principais ramos de atuação

2018
Prêmios  

emitidos líquidos
Prêmios
ganhos Sinistralidade % Comercialização %

Ramos
DPVAT.................................................... 51.115 51.211 80,86 1,20
Garantia estendida ................................. 45.658 153.035 10,10 62,73
Total ....................................................... 96.773 204.246

2017
Prêmios  

emitidos líquidos
Prêmios
ganhos Sinistralidade % Comercialização %

Ramos
DPVAT.................................................... 55.557 55.260 84,58 1,19
Garantia estendida ................................. 91.542 245.890 12,63 70,01
Total ....................................................... 147.099 301.150

18 Detalhamento das contas de resultado

a. Prêmios emitidos

2018 2017
Prêmio de cosseguros aceitos - garantia estendida (*) ............................................................. 45.658 91.542
Prêmios convênio DPVAT  ........................................................................................................ 51.115 55.557
Total .......................................................................................................................................... 96.773 147.099

(*) Inclui RVNE no valor de R$ 14 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 390 em 31 de dezembro de 2017).

b. Receita com emissão de apólices

2018 2017
Emissão de bilhetes - Consórcio DPVAT ................................................................................ 5.910 4.923
Total ........................................................................................................................................ 5.910 4.923

c. Sinistros ocorridos 

2018 2017
Sinistros de consórcios e fundos - DPVAT............................................................................. (44.008) (44.895)
Sinistros de cosseguros aceitos e retrocessões .................................................................... (19.108) (46.893)
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - DPVAT.............................. 2.598 (1.847)
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - garantia estendida ............    (534) 11.198
Ressarcimentos ...................................................................................................................... 4.187 4.651
Total ....................................................................................................................................... (56.865) (77.786)

continua
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d. Custos de aquisição

2018 2017
Comissões sobre prêmios emitidos - DPVAT ......................................................................... (614) (656)
Outras despesas de comercialização - garantia estendida ..................................................... (18.897) (49.156)
Variação das despesas de comercialização diferidas - garantia estendida (*) ....................... (77.099) (447.333)
Total ........................................................................................................................................ (96.610) (497.145)

(*) Em 2017 inclui baixa no montante de R$ 324,3 milhões (vide nota explicativa 12d).

e. Outras despesas e receitas operacionais

2018 2017
Recuperação do custo do bilhete - DPVAT ............................................................................ 392 (1.150)
Despesas com cobrança - DPVAT ......................................................................................... (6.255) (4.670)
Outras despesas com operações de seguros ........................................................................ (18.165) (3.675)
Total ....................................................................................................................................... (24.028) (9.495)

f. Despesas administrativas

2018 2017
Despesas com serviços de terceiros  ...................................................................................... (15.109) (20.227)
Despesas administrativas do convênio DPVAT ...................................................................... (6.389) (3.642)
Despesas com localização e funcionamento .......................................................................... (141) (219)
Despesas com publicações ..................................................................................................... (100) (36)
Despesas com donativos e contribuições ............................................................................... (306) (204)
Outras ...................................................................................................................................... (1.610) (2.704)
Total (23.655) (27.032)

g. Despesas com tributos

2018 2017
Despesas com COFINS .......................................................................................................... (6.586) (9.601)
Despesas com PIS .................................................................................................................. (1.070) (1.560)
Despesas com taxa de fiscalização ........................................................................................ (1.883) (1.884)
Impostos fe derais/estaduais/municipais .................................................................................. (59) (10)
Total ....................................................................................................................................... (9.598) (13.055)

h. Resultado financeiro
2018 2017

Receitas financeiras .............................................................................................................
Receitas com títulos de renda fixa ......................................................................................... 80.678 57.203
Receitas com créditos tributários ........................................................................................... 1.182 312
Atualização monetária de depósitos judiciais e fiscais ........................................................... 456 726
Outras rece itas ....................................................................................................................... 626 413
Subtotal ................................................................................................................................. 82.942 58.654

2018 2017
Despesas financeiras ...........................................................................................................
Despesas de operações com seguros ................................................................................... (12.868) (15.472)
Despesas com títulos de renda fixa ....................................................................................... (6.362) (1.079)
Tributação sobre operações financeiras ................................................................................ (1.887) (2.472)
Despesas com taxa de custódia............................................................................................. (101) (86)
Outras despesas financeiras .................................................................................................. (87) (170)
Subtotal ................................................................................................................................. (21.305) (19.279)
Total ....................................................................................................................................... 61.637 39.375

i. Despesas de imposto de renda e contribuição social

2018 2017
Impostos diferidos
Reversão no período sobre adições temporárias.................................................................... (41) 126.173
Imposto de renda e contribuição social devidos...................................................................... (27.391) (16.511)
Imposto de renda e contribuição social devidos ............................................................... (27.432) 109.662

19 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

2018 2017

Resultado antes de impostos.............................................................................................. 61.037 (279.045)

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas básicas de 25% e 20%, 

respectivamente .................................................................................................................. (27.467) 125.570

Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:

Doações, patrocínios e brindes .............................................................................................. (71) -

Contribuição entidades de classe........................................................................................... (66) (92)

Efeito do diferencial da alíquota da contribuição social.......................................................... - (15.803)

Ajustes efetuados na declaração de rendimentos.................................................................. - (84)

Outros ..................................................................................................................................... 172 71

Imposto de renda e contribuição social ............................................................................. (27.432) 109.662

Alíquota efetiva ..................................................................................................................... 44,94% 39,30%

20 Outras informações

a. Relatório do Comitê de Auditoria 

O resumo do relatório do Comitê de Auditoria foi divulgado junto com as demonstrações contábeis do Banco Bradesco S.A.
(acionista controlador final) em 5 de fevereiro de 2019, nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo.
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Getúlio Antônio Guidini
Contador CRC-RS 034447/O-7-T-RJ
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DIRETORIA

Saint’Clair Pereira Lima
Atuário - MIBA nº 943

Aos Acionistas e Administradores da 

Atlântica Companhia de Seguros S.A.

CNPJ: 33.151.291/0001-78

Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas relativas aos consórcios DPVAT, e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras bem como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões  técnicas, da solvência e dos  limites de retenção da Atlântica Companhia de Seguros S.A.  (“Sociedade”), em 31 
de dezembro de 2018, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – Susep e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Responsabilidade da Administração

A Administração da Companhia é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 
– IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 
bem como pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a sua elaboração livre 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos atuários auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no primeiro parágrafo deste 
parecer, com base em nossos procedimentos de auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais 
adequadas.

Esses princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
os respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante.

Em particular quanto ao aspecto de solvência da Companhia, nossa responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente 
à adequação da constituição das provisões  técnicas e de seus ativos  redutores de cobertura financeira  relacionados, segundo 
normativos e princípios supracitados, bem como ao atendimento pela Companhia auditada dos requerimentos de capital conforme 
limites mínimos estipulados pelas normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de 
Seguros Privados – CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões técnicas, líquidas 
de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de capital.

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
das provisões  técnicas e dos ativos de  resseguro  registrados nas demonstrações  financeiras e dos demonstrativos do  capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a efetividade desses controles internos.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.

Opinião

Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção da Companhia em 31 de dezembro de 2018 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
normas e orientações emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 

Nossa opinião não abrange as provisões técnicas dos consórcios DPVAT, conforme estabelecido pelas normas que definem o 
alcance da auditoria atuarial independente.

Outros Assuntos

No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados 
fornecidas pela Companhia e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos 
que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir 
de procedimentos selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que, no âmbito das referidas 
amostras, existe correspondência dos dados que serviram de base para apuração dos  itens  integrantes do escopo definido no 
primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP (exclusivamente 
nos quadros concernentes ao escopo da  auditoria atuarial), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em seus aspectos 
mais relevantes. 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019

ERNST & YOUNG Serviços Atuariais SS, CIBA 57 Ricardo Pacheco

CNPJ 03.801.998/0001-11 Atuário - MIBA 2.679

Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - SP 
Corporate Tower Torre Norte andar 6 conjunto 61, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-907, São Paulo

Aos Administradores e Acionistas da
Atlântica Companhia de Seguros
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações  contábeis  da  Atlântica  Companhia  de  Seguros  (“Companhia”)  que  compreendem  o  balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial  e  financeira da Atlântica Companhia de Seguros em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 

conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código  de Ética Profissional  do Contador  e  nas  normas  profissionais  emitidas  pelo Conselho  Federal  de Contabilidade,  e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 

é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 

de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 

ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 

realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 

temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 

continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 

das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 

de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência

de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 

de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

-Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações

feitas pela Administração.

-Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas

evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 

modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências

de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 

manter em continuidade operacional.

-Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as

demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de

apresentação adequada.

- Obtemos evidência de auditoria apropriada e  suficiente  referente às  informações financeiras das entidades ou atividades de 

negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 

desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 

identificamos durante nossos trabalhos. 

Osasco, 26 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes Érika Carvalho Ramos
CRC 2SP028567/O-1 F-SP Contadora CRC 1SP224130/O-0




