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Exportações de máquinas
para EUA caem pela metade
Preços de
commodities e
manufaturados
devem diminuir
devido à crise

As exportações de máquinas brasileiras para os Estados Unidos caíram quase pela metade, uma queda
de 44,8% em janeiro deste ano em
comparação com o primeiro mês
de 2019. Os norte-americanos representam 27,6% do mercado externo do setor. A América Latina,
destino de 33,7% das vendas para o
exterior, teve retração de 12,3% nas
compras de janeiro. As vendas para
a Europa caíram 9,4%.
De acordo com a Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), as
exportações vinham caindo devido
a diversos fatores externos, como
a recessão argentina e a guerra comercial entre a China e os Estados

Unidos. Esse cenário ficou mais
complicado com as notícias sobre
o coronavírus.
O presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro,
afirmou à Agência Brasil que uma
oferta maior de produtos no mercado internacional vai pressionar
para baixo os preços das commodities (produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado
exterior), e os manufaturados vão
ser afetados por conta da quantidade. “Como o Brasil não tem
preço competitivo em manufaturados, a tendência é que seja afetado em função do coronavírus”,
analisou.
O setor de máquinas e equipamentos no Brasil registrou queda
de 3,6% na receita líquida de janeiro em comparação com o mesmo mês de 2019, segundo balanço
divulgado pela Abimaq. A receita
ficou em R$ 7,9 bilhões no primeiro mês de 2020, uma retração de
9,4% na comparação com dezembro do ano passado. No acumulado
de 12 meses há uma ligeira alta de

Peritos da PF
admitem alteração
em documentos
contra Lula

Alta do dólar é resultado
da política econômica

Peritos da Polícia Federal admitiram que os documentos copiados
do “setor de operações estruturadas” da Odebrecht podem ter sido
adulterados. Os arquivos foram utilizados para sustentar que a construtora doou R$ 12 milhões a Lula
como forma de suborno. A quantia
seria utilizada para a compra do terreno do Instituto Lula.
As irregularidades foram anexadas à complementação das alegações finais do processo contra o petista. O documento foi protocolado
pela defesa do ex-presidente nesta
quarta-feira, segundo informações
do site Consultor Jurídico (Conjur).
De acordo com a Polícia Federal,
os arquivos utilizados na denúncia
contra Lula foram diretamente copiados dos sistema “MyWebDay”,
utilizado pelo departamento de
operações estruturadas da Odebrecht. No entanto, antes de ser enviado às autoridades, o material teria
ficado em posse da construtora por
quase um ano. O período, segundo
a defesa, foi utilizado para adulterar
os arquivos. A entrega dos dados
ocorreu após a empresa assinar um
acordo de leniência com o Ministério Público.

Em alta pela sétima sessão seguida, o dólar voltou a fechar no
maior valor nominal desde a criação do real, vendido ao final desta
quinta-feira a R$ 4,475, com alta de
0,7%, após chegar a bater R$ 4,50.
Desde o começo do ano, a moeda
norte-americana acumula valorização de 11,52%. O euro comercial
fechou o dia vendido a R$ 4,924,
com alta de 1,63%.
Culpar o coronavírus é o mantra no mercado financeiro, mas a
tendência de alta do dólar deve
ser debitada na conta da política
da equipe econômica. “A economia brasileira está impactada pelo
receituário neoliberal em curso.
O seu aprofundamento recente
não permitiu, nem permitirá, a
recuperação sustentada do nível
de produção e emprego decente,
muito menos a desconcentração
da riqueza e renda nacional”, disse, em entrevista à Fórum, o economista e professor da Unicamp
Marcio Pochmann
Ele acredita que o cenário atual só deve acentuar o impacto
negativo causado pela política
neoliberal de Paulo Guedes. E
deve resultar, principalmente, em

0,3%, com uma receita líquida de
R$ 121,8 bilhões.
A queda foi influenciada pela
diminuição das exportações, que
tiveram uma redução de 26,6% em
janeiro em relação ao mesmo mês

perdas para os trabalhadores e a
população mais pobre. “O Governo Bolsonaro e os porta-vozes do
dinheiro sabem disso, porém, não
admitem. Por isso a busca intensa
de justificativas para a continuidade dos infortúnios acumulados
pela gestão neoliberal da economia brasileira”, sentenciou.
O colunista do UOL José Paulo
Kupfer bate na mesma tecla: “Não
se pode, porém, esquecer que razões mais estruturais vinham, já
há algum tempo, promovendo um
movimento de valorização do dólar
ante o real. De julho de 2019 até
agora, a cotação da moeda americana valorizou 18%. A escalada,
numa visão mais ampla, teve início,
ainda no Governo Temer, em janeiro de 2018.”
“Uma política econômica que
combina juros baixos com aperto fiscal resulta em dólar mais
puxado”, analisa Kupfer. O real
caiu mesmo com a atuação do
Banco Central, que ofertou, nestas quarta e quinta-feira, US$
1,5 bilhão em contratos de swap
cambial – que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. Página 5

Crise econômica global já é realidade
Já estamos em uma crise global,
que organismos internacionais como
o FMI tentam disfarçar com eufemismos e tergiversações. Esta é a opinião
do professor Francesco Schettino, do
Departamento de Jurisprudência da
Universidade da Campânia, na Itália,
que se debruça há anos sobre ques-

tões referentes à economia europeia
e global, em uma ótica voltada à desigualdade social.
Para o docente, desdobramentos
políticos, como o Brexit, não são
as causas da crise. Esses eventos
surgem como consequências (ou,
talvez de forma mais clara, como

sintomas) do colapso de uma dinâmica global de acumulação de
capital. Um cenário que coloca em
risco pilares da própria democracia representativa, insinuando um
novo modelo no qual a gestão da
engrenagem capitalista pode exigir
governos cada vez mais despóticos.

de 2019, ficando em US$ 554,6 milhões. No acumulado dos últimos
12 meses, a retração é de 7,8%,
com as vendas para o exterior totalizando US$ 9,3 bilhões.
O nível de emprego no setor

Claudio Neves/Portos do Paraná

registrou alta de 0,9% em janeiro na comparação com dezembro
de 2019, com 305,2 mil pessoas
empregadas. Em 12 meses, o número representa um crescimento
de 2,7%.

Contas públicas têm superávit
recorde de R$ 44 bi em janeiro
As contas públicas iniciaram o
ano com o saldo positivo. Em janeiro, foi registrado superávit primário
do Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco
Central – de R$ 44,124 bilhões, aumento real (descontada a inflação)
de 41% em relação ao mesmo período de 2019 (R$ 30,030 bilhões).
O resultado do primeiro mês do ano
foi o melhor para o período já registrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, na série histórica com
início em 1997.
O resultado primário é formado
por receitas, menos despesas, sem
considerar os gastos com juros.
Neste ano, a meta para o resultado
primário é de déficit de R$ 124,1
bilhões.
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, explicou
que o resultado de janeiro foi “mui-
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to bom”, influenciado pela arrecadação recorde, mas ainda é cedo
para dizer vai continuar assim nos
outros meses do ano.
Em janeiro, a receita líquida
(descontadas as transferências para
estados e municípios) chegou a
R$ 151,691 bilhões, com aumento
6,4% em relação ao mesmo mês de
2019. A despesa total caiu 3,3%,
chegando a R$ 107,567 bilhões.
O Tesouro Nacional também
divulgou a projeção do Governo
Geral (DBGG), que deve chegar
a 77,9% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país, neste
ano.
Indicador que considera a dívida
bruta da União, de estados e municípios, a DBGG fechou 2019 em
75,8% do PIB, abaixo do resultado
de 2018 (76,5%).

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,4879

Dólar Turismo

R$ 4,6300

Euro

R$ 4,9375
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6405

Ouro (gr)

R$ 240,89

Selic
Hot Money

4,25%
0,82% a.m.
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A ética na educação
Há mais de 40 anos, o
educador José Pacheco, fundador da Escola da Ponte,
em Portugal, decidiu criar
uma escola (sem aulas expositivas, sem as avaliações
tradicionais, sem séries) que
pudesse abrir as portas para
uma educação para o século
XXI, pois avaliou que nem
todos os estudantes aprendiam. Considerou que como
professor isso não era ético.
Arregaçou as mangas e,
contando com a parceria de
colegas, criou uma nova pedagogia ética que pudesse
incluir todos os estudantes
na aprendizagem. Esse novo
modelo, onde os valores éticos eram enfatizados, espalhou-se pelo mundo, incluindo o Brasil, como o notável
projeto Âncora (em Cotia,
São Paulo) e em outras regiões como a Comunidade de
Aprendizagem do Paranoá,
no Distrito Federal.
A ética é transversal para
todas as áreas de conhecimento, como, por exemplo,
na economia. Segundo Charles K. Wilber, a economia e a
ética estão relacionadas, pois
ambos os economistas (teóricos e os construtores de políticas) e os atores econômicos
(produtores, consumidores e
trabalhadores) seguem princípios éticos que moldam os
seus comportamentos.
Segundo o professor e
filósofo Mario Sergio Cortella, a ética é o conjunto de
princípios e valores que usamos para decidir nossa conduta social. Se só existisse
um ser humano no planeta,
não existiria a questão ética,
porque ela é a regulação da
conduta, da vida coletiva.
Segundo ele, a ética pode

ser utilizada como tema na
educação formal. No Ensino
Médio, deve ser abordada,
normalmente, dentro da Filosofia, porque é uma parte
dela. No Ensino Superior,
tem sim, que aparecer como
uma matéria, uma disciplina.
Um dos mais importantes
objetivos da educação é a de
formar cidadãos utilizando
como conteúdos assuntos
que estejam relacionados
com as questões sociais que
marcam cada momento histórico para que os estudantes
possam exercer seus direitos
e deveres.

Provocar
mudanças no
comportamento
de ‘levar
vantagem em
tudo’
A falta de ética na sociedade dificulta as relações
profissionais e pessoais causando um comportamento
social inadequado. Dessa
forma, a ética e a responsabilidade social são pilares na
educação. Ao mesmo tempo,
ela é a bússola para descobrirmos os caminhos que
nos conduzem a uma vida
virtuosa. Nessa ótica, podemos minimizar ou eliminar
problemas como a violência
escolar, a segregação social,
as práticas contrárias à igualdade, os conflitos entre alunos e professores, a gravidez
precoce e os suicídios.
A incorporação de princí-

Elza Deusa Soares
pios éticos é construída por
uma forte parceria entre a
escola com a família e com
os meios de comunicação e
deve ser iniciada na primeira
infância (0 a 6 anos). Quanto mais cedo o ser humano
refletir sobre a ética, mais
cedo iniciará o seu amadurecimento e estará mais
preparado para enfrentar as
questões do convívio social
no dia a dia.
Ouvimos a toda hora que,
atualmente, muitos problemas que o Brasil enfrenta
são o resultado de que os
representantes da população
no governo deveriam cuidar
dos interesses do povo, mas
em alguns casos aprovam
decisões em benefício próprio. No entanto, essa realidade não é exclusividade dos
políticos, sendo um comportamento cultural, “levar
vantagem em tudo”. Sendo
assim, uma das formas de
provocar mudanças na formação dos cidadãos é inserir
desde cedo noções éticas na
rotina escolar das crianças.
Assistimos perplexos a
um distanciamento cada
vez maior entre educação e
formação. Crianças e adolescentes recebem oceanos
de informações prontas,
desconexas, e muitas vezes
inúteis, que são incapazes de
processar e integrar em um
projeto de crescimento em
conhecimento e sabedoria.
A informação por si só não é
formação, a ética é.

Elza Gomes da Conceição é uma mulher negra, de
origem humilde e de uma
família composta por dez irmãos, que teve vários filhos
e que enfrentou preconceitos
de toda a natureza, nascida,
na Favela da Moça Bonita,
atualmente, Vila Vintém, no
bairro de Padre Miguel, há
90 anos. Ainda bem pequena
se mudou para um cortiço no
bairro da Água Santa, onde
foi criada, com muita dificuldade, tendo de carregar latas
d’água na cabeça, para ajudar
sua mãe.
Essa seria mais uma história de tantas milhares de mulheres brasileiras que vivem
na linha da pobreza. Só que
essa menina-mulher-guerreira, desde a sua infância,
já compunha suas primeiras
canções, não imaginando,
por certo, que um dia se tornaria uma cantora de enorme
sucesso, adotando o nome
de Elza Soares, e passando
pelos gêneros da MPB, samba, samba jazz, samba rock,
samba enredo, samba balanço e bossa nova e, ainda, se
firmando como uma compositora de rara qualidade.
A trajetória dessa excepcional artista, que, pela sua
inigualável capacidade vocal, se tivesse nascido nos
Estados Unidos estaria milionária, foi contada pelo
jornalista Zeca Camargo, na
obra Elza, lançada em 2018.
E é essa mesma Entidade
que mereceu da Mocidade
Independente de Padre Miguel uma das mais lindas e
emocionantes homenagens,
uma vez que o enredo dessa agremiação, que ficou
em terceiro lugar nos desfiles desse Carnaval, foi Elza
Deusa Soares.
E como o título explicita, a
escola prestou uma justíssima
homenagem àquela mulher
que, nascida em Padre Miguel, e hoje vivendo em um
confortável apartamento na
Avenida Atlântica, recebeu a
maior honraria que lhe poderia ser outorgada pela escola
de samba que bate forte em
seu coração.
Toda de branco, com enfeites dourados em seu vestido longo, e sentada em um
trono, como merece uma majestade, Elza Soares, do alto
do carro alegórico, era alegria e emoção. Ora mandava
beijos, ora enxugava as lágrimas que caíam, ora acenava
para o público, ora fazia uns
requebros, e assim ela percorreu todo o desfile, cantando a música que falava sobre
a resistência de uma deusa
independente, cujos autores
Sandra de Sá, Igor Vianna,
Dr. Márcio, Solano Santos,
Renan Diniz, Jefferson Oliveira, Prof. Laranjo e Telmo
Augusto compuseram, com
base na riquíssima trajetória
de vida de Elza Soares, cheia
de altos e baixos.
O intérprete Wander Pires
puxou o samba com grande
desenvoltura, entoando “lá
vai a menina, lata d’água na
cabeça, vencer a dor...” e finalizando com “liberdade,

 Isaac Roitman
Professor emérito da
Universidade de Brasília,
pesquisador emérito do
CNPq e membro da Academia
Brasileira de Ciências.

Como a tecnologia acelera a revolução
do mercado imobiliário
O ano de 2019 marcou a
retomada do crescimento do
mercado imobiliário, após
cinco anos seguidos de queda. Em 2020, a previsão é
de que o setor tenha crescimento de 3% e seja o motor
do progresso econômico do
Brasil no ano.
Com a taxa Selic no patamar mais baixo da história,
os bancos entraram em uma
guerra de taxas para oferecer as melhores condições
para os consumidores. Mas
o cenário movimentado e superpropício para quem deseja adquirir um imóvel pode
também confundir os novos
consumidores, especialmente pela falta de prática em
lidar com os detalhes e burocracia do setor
Para fazer o melhor negócio, a solução é lançar mão
da tecnologia que vêm revolucionando o setor, com a
chegada de diversas startups
que aceleram e desburocratizam processos, deixando-os
mais acessível para os consumidores.
Já existentes há algum

tempo, mas ganhando cada
vez mais destaque, estão as
plataformas que agilizam o
processo de encontrar um
novo apartamento, seja compra ou aluguel. Há ainda as
startups que atuam em reforma, decoração e construção civil. No fim de 2019,
a Quinto Andar, que atua
com aluguel de imóveis, recebeu um aporte milionário,
tornando-se o nono unicórnio brasileiro. Meses depois,
foi a vez da Loft, startup de
compra e venda de imóveis,
ser avaliada em mais de US$
1 bilhão.

Inovação ajuda
consumidor a se
beneficiar com
melhores taxas de
crédito
Mas meio de crédito imobiliário, ainda conhecido
pela burocracia e demora

nos processos, é o que mais
vem passando por transformações tecnológicas, a fim
tornar o acesso ao crédito
mais amplo e fácil para a
população. Ferramentas ajudam não só a adquirir um
financiamento imobiliário
de forma 100% online, mas
também a navegar na guerra de créditos que os bancos
tradicionais estão travando
nos últimos meses.
A fintech Credihome, plataforma online de crédito
imobiliário, atua ao encontrar, comparar e aprovar as
melhores linhas de crédito,
levando em consideração as
condições reais oferecidas
por todas as instituições,
contando também com uma
linha de crédito própria.
Com a maior facilidade e
acessibilidade proporcionada pela chegada em massa
da tecnologia no setor, a guinada do mercado imobiliário
tem tudo para ser protagonizada pelas startups.

 Bruno Gama
CEO da CrediHome.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

abre os caminhos para Elza
passar… Salve a Mocidade!
Essa nega tem poder, é luz
que clareia, é samba que corre na veia”.
A verde e branco mostrou no abre-alas o “Planeta
Fome”, com um globo terrestre feito de panelas vazias,
no meio de uma imensa favela que lembrava a infância
da menina pobre do distante
subúrbio. E essa alusão teve
uma razão de ser. No ano de
1953, Elza, sabendo de seu
talento para cantar, se inscreveu no concurso musical do
programa radiofônico Calouros em Desfile, apresentado
pelo compositor Ary Barroso. Para a apresentação, ela,
na ocasião faxineira, se vestiu com um vestido da mãe,
aproximadamente 20 quilos
mais gorda, ajustado com
vários alfinetes de fralda e
marias-chiquinhas no cabelo.
Quando Elza subiu ao palco, foi recebida pelo auditório
e por Ary Barroso com gargalhadas. Ary tentou ridicularizar Elza perguntando-lhe:
“De que planeta você veio,
minha filha?”. Ao que imediatamente, a garota corajosa
rebateu e disse: “Do mesmo
planeta que o senhor, seu Ary,
do planeta fome”. Depois,
Elza cantou Lama, de Paulo Marques e Aylce Chaves,
e ganhou a nota máxima do
programa. Ary, então, anunciou, atônito e surpreso com
o que presenciara, que, naquele exato momento, acabava de nascer uma estrela.
Elza fez sua inscrição no
concurso de música do programa de Ary Barroso, na Rádio Tupy, e fez sua primeira
apresentação ao vivo no auditório da emissora – a maior
na época. A princípio não foi
levada a sério, por conta de
seu jeito muito humilde de
falar e de se vestir. Apesar do
momento de chacota por parte do apresentador, Elza não
se abalou e, ao cantar, mostrou todo seu potencial.
E a partir daí vai nascendo a estrela Elza Soares, que
vem atravessando décadas de
sucesso, tendo sido, inclusive, em 1999, eleita, pela Rádio BBC de Londres, como a
cantora brasileira do milênio.
A escolha teve origem no
projeto The Millennium Concerts, da rádio inglesa, criado
para comemorar a chegada
do ano 2000.
Além disso, Elza Soares aparece na lista das 100
maiores vozes da música
brasileira, elaborada pela Revista Rolling Stone Brasil. É
conhecida por seu tom suavemente grave e levemente rouco da voz, o que a fez
conquistar muitos prêmios ao
longo da carreira, dentre tantos, o Troféu APCA e Prêmio
da Música Brasileira, melhor
álbum, A mulher do fim do
mundo, e o Grammy Latino, melhor canção brasileira,
com a mesma música.
Suas músicas falam bastante sobre romance, preconceito racial, luta, empoderamento da mulher, machismo,
feminismo e preconceitos
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de toda espécie. Elza Soares
não é apenas uma voz como
cantora, é uma voz cidadã, na
defesa dos interesses do povo
brasileiro. E sua preocupação
sempre se fez presente com
o cenário político. Durante a
ditadura militar (1964-1985),
Elza e Garrincha, com quem
era casada, tiveram de deixar
o Brasil depois de terem tido
a casa em que viviam, no Jardim Botânico, metralhada.
As palavras principais da
frase, “planeta fome”, viraram o título de seu 34º álbum.
As roupas alfinetadas que
Elza usou, em 1953, foram
inspiração para o figurino da
turnê do álbum, que acabou
sendo enredo da Escola Unidos de Cabuçu, no carnaval
carioca de 2012, quando foi
homenageada. No ano seguinte, Elza Soares recebeu
homenagem do Bola Preta do
Sobradinho, tradicional agremiação do Distrito Federal,
com o enredo Elza Soares –
Planeta Fome, nasce uma Estrela!
No ano passado, a academia se rendeu ao talento de
Elza Soares, quando a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul lhe concedeu
merecidamente a maior láurea acadêmica, outorgandolhe o título de doutora Honoris Causa.
E mesmo, atualmente, só
podendo se apresentar sentada, devido a uma queda
durante um show, em 2014,
quando precisou operar a coluna vertebral, Elza Soares
mantém uma agenda cheia
de compromissos, de Norte
a Sul do Brasil, com turnês,
inclusive, no exterior. Vencer
desafios sempre esteve no
seu script.
O carnaval de 2020 não
foi apenas de Elza Deusa Soares, eleita a Personalidade
desse festejo de Momo, mas
de todas as escolas, que se
apresentaram com elegância,
ritmo e mostrando a beleza
da diversidade cultural do
Brasil.
As seis primeiras colocadas do Grupo Especial desfilarão neste sábado no Sambódromo: Viradouro, 269,6;
Grande Rio, 269,6; Mocidade de Padre Miguel, 269,4;
Beija-Flor, 269,4; Salgueiro,
269; e Mangueira, 268,9. Estácio de Sá, 264,7; e União da
Ilha, 264,2, caem para a Série
A, enquanto a Imperatriz Leopoldinense, que obteve 270
pontos, sobe para o grupo
principal.
O Carnaval carioca se encerra, mais uma vez, depois
de cerca de 5 milhões de pessoas terem ido às ruas, becos,
praças e avenidas brincar nos
blocos e ainda encher o Sambódromo com alegria, parecendo até que o Brasil não
tem problema algum. Mas
isso é interessante, pois nesses dias de Momo podemos
abstrair os problemas e encarar uma realidade de fantasia,
literalmente.

 Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Supercentrão quer o controle
das comissões da Câmara
Reformas vivem
incerteza no
Congresso após
novo atrito com
Bolsonaro

Jovens mais pobres que seus pais
Uma das certezas das gerações nascidas após a metade
do século passado é que seus filhos teriam uma vida melhor que a delas. Essa certeza desmoronou a partir da geração do milênio (nascidos entre 1980 e 2000). Apesar
de terem mais instrução que seus pais, os mais novos
têm menos estabilidade no emprego durante a vida profissional. “As preocupações de que possa ser mais difícil
entrar na classe média ou ter economias suficientes para
a aposentadoria também estão surgindo nos debates sobre políticas em muitas economias avançadas”, reconhece o texto “As fortunas em declínio dos jovens”, do
Fundo Monetário Internacional (FMI).
“O número de empregos bem remunerados de nível
médio nas profissões de manufatura e de escritório diminuiu substancialmente desde meados da década de
1980 nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, as oportunidades de emprego estão mais concentradas em empregos
de alta qualificação e alto salário e empregos de baixa
qualificação e baixo salário”, atesta o FMI.
Os hiatos de renda entre gerações aumentaram significativamente em muitos países, tendência exacerbada
pela crise financeira global. Na Europa, a renda dos jovens caiu após 2007 devido ao desemprego. Desde então,
eles se recuperaram, mas não cresceram.
No Reino Unido, no período de 2001 a 2018, trabalhadores sem diploma universitário sofreram o declínio
mais drástico nos trabalhos de rotina. Trabalhadores sem
formação superior têm propensão 5 a 15 pontos percentuais menor a obterem empregos em trabalhos de rotina
do que há duas décadas. As oportunidades com salários
médios e habilidades médias continuam a evaporar.
Mas os que têm nível superior também sofreram. Nos
últimos anos, tanto os homens quanto as mulheres com
alto nível de instrução tornaram-se mais propensos a
aceitar empregos de nível médio. “A educação universitária faz menos para garantir um emprego bem remunerado em um trabalho intelectual do que para os pais. A
crescente diferença entre os salários dos jovens e os dos
idosos desde a crise financeira global, apesar de diminuir
mais recentemente, também é motivo de preocupação”,
afirmam os pesquisadores do FMI.
O que não está no texto do Fundo, mas aparece em outros estudos, é a correlação entre a decadência da classe
média e a ascensão de governos classificados como de
direita. Um dos maiores medos de quem não integra o
topo da pirâmide é cair para a parcela mais pobre. Uma
das receitas dos governantes de partidos tradicionais,
rendidos ao neoliberalismo, é o corte nas aposentadorias.
O tema uniu trabalhadores de esquerda e conservadores
do interior na França.

Diferente
Paulo Rabello de Castro, pré-candidato à Prefeitura do
Rio de Janeiro, escreveu em artigo recente: “Cada liderança empresarial desta cidade única e extraordinária e
cada líder sério que ainda sobrou neste Estado, políticos incluídos, têm a obrigação moral de agir já e com o
máximo vigor no interesse coletivo. À população cumpre cobrar, exigir e jamais desistir. Essas mal traçadas
linhas fazem coro ao esforço por um Rio 110% diferente
do atual.”

Atraso
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro de 2020 serão divulgados
somente na segunda quinzena de março. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia, o intervalo maior ocorre por conta da substituição do envio de informações em sistema específico
do Caged, que tinha como data limite o dia 7 do mês
subsequente, pelo eSocial, com data limite o dia 15 do
mês subsequente.

Vírus antigo
Há 2 semanas nota aqui publicada desmontou previsões feitas pelos economistas de mercado. Finalizava:
sempre se pode culpar o coronavírus. Bancões dos EUA
já começaram a fazer isto. A doença que destrói o Brasil
é velha, o neoliberavírus, nas versões Levy, Meirelles e
Guedes.

Rápidas
A Universidade Corporativa do Administrador
(UCAdm) lança nova turma para o curso preparatório
presencial para o exame da CPA20, com coordenação
de Gilvan Bueno. As aulas começam em 9 de março,
no Rio. Mais informações: WhatsApp (21) 98450-1900
*** O Carioca Shopping oferece dança de salão gratuita
na próxima terça-feira, das 15h às 17h, com o professor
Rafael Pires *** Nesta sexta serão divulgados os dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad
Contínua do IBGE, com dados sobre emprego.

Um novo bloco partidário
foi formado dentro da Câmara dos Deputados. Com
partidos do Centrão além de
siglas como MDB e PSDB,
o bloco reúne formalmente
14 partidos e 351 parlamentares, o equivalente a 68%
da Câmara. A quantidade de
deputados é suficiente para
que o bloco sozinho consiga aprovar até matérias que
exigem maioria qualificada,
como propostas de emenda à
Constituição.
A aliança é composta
por legendas de centro e
de direita, mas não reflete necessariamente coesão
programática ou de posicionamentos. Algumas dessas
legendas, inclusive, afirmam que não se enquadram

no Centrão. Este conteúdo
foi publicado antes no Congresso em Foco Premium,
serviço exclusivo de informações sobre política e
economia do Congresso em
Foco. Para assinar, entre em
contato: comercial@congressoemfoco.com.br.
O principal objetivo dos
líderes partidários ao comporem o bloco é ter acesso
a assentos em comissões da
Casa, especialmente a de
Orçamento. No novo bloco,
cuja formação foi protocolada ainda antes do Carnaval, estão partidos de pouca
afinidade ideológica, como,
por exemplo, MDB e PSL.
Compõem o bloco o PSL,
PL, PP, PSD, MDB, PSDB,
Republicanos, DEM, Solidariedade, PTB, PROS, PSC,
Avante e Patriota.
Líder do novo bloco, o deputado Arthur Lira (PP-AL)
ressaltou que a formação do
grupo não vai se refletir na
distribuição das comissões
permanentes, já que esse cálculo leva em conta a composição do início de 2019. “O
bloco é harmônico, não tem
cunho ideológico nem par-

tidário. Nada impede que
outros partidos venham se
juntar a nós. Defendemos o
orçamento impositivo e ele
deve ser partilhado por todos os congressistas”, afirmou ao Congresso em Foco.
Segundo ele, a intenção dos
partidos é ter maior espaço
dentro da Comissão Mista
de Orçamento.
Para Toninho Wandscheer
(PR), que liderou a bancada
do Pros em 2019, a aliança é importante para que o
partido, que tem apenas dez
deputados, postos em comissões relevantes da Casa.
“Não é aliança programática
e ideológica, é para acomodar e ter assento em comissões que queremos participar”, afirmou.
Um dos vice-líderes do
bloco, o deputado Hildo
Rocha (MDB-MA) afirmou
ao Congresso em Foco que
o grupo buscará afinar seu
posicionamento em relação
às principais pautas legislativas. Entre elas, a reforma
tributária. O deputado é vice-presidente da comissão
mista que discute o assunto
e preside o colegiado sobre

o mesmo tema na Câmara.
O grande objetivo do
bloco, segundo ele, é garantir a participação desses
partidos na Comissão Mista de Orçamento, por meio
das relatorias setoriais e da
presidência do colegiado,
distribuídas conforme a
proporcionalidade das bancadas. A relatoria-geral do
Orçamento este ano caberá
ao Senado.
Hildo nega, no entanto, que o MDB faça parte
do Centrão. “O MDB é um
partido que tem uma história muito grande, defende
causas como a democracia
e o fortalecimento dos municípios. Acho que essa forma de chamar de Centrão é
mais uma tentativa de bater
na gente. Estamos nesse bloco partidário, mas não nos
consideramos Centrão. Esse
nome é mais usado para
partidos criados sem muita
ideologia”, disse. De acordo com o deputado, o bloco
pode discutir o lançamento
de candidaturas à presidência da Câmara em 2021.
“Mas não há nada definido”,
ressaltou.

Projeto anula decreto que incluiu
Dataprev em programa de privatização
O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 3/20 anula o decreto do presidente
Jair Bolsonaro que incluiu
a Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência (Dataprev) no Programa
Nacional de Desestatização
(PND). Segundo a Agência
Câmara Notícias, o texto tramita na Câmara dos Deputados.
Publicada em janeiro deste ano, o Decreto 10.199/20
é contestado pelo deputado
André Figueiredo (PDT-CE),
autor do projeto. Segundo
ele, como a Dataprev é uma
estatal criada por lei (Lei
6.125/74), somente outra lei
aprovada pelo Congresso
Nacional pode autorizar a
sua privatização. “O decreto,
ao deflagrar o processo de
desestatização da Dataprev,
usurpou a competência do
Congresso Nacional”, disse
Figueiredo.
A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao
Ministério da Economia que
presta serviços de tecnologia
para o Governo Federal. Ela
é mais conhecida por processar benefícios previden-

ciários, como o pagamento
de aposentadorias e o seguro-desemprego. Antes de ir
ao Plenário, a proposta será
examinada pelas comissões
de Seguridade Social e Família; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio
e Serviços; e Constituição e
Justiça e de Cidadania.
O Projeto de Decreto Legislativo (o de nº 9/20) susta o Decreto 10.210/20, que
regulamenta a contratação
de militar inativo para o desempenho de atividades temporárias de natureza civil na
administração pública federal. O texto está em análise
na Câmara dos Deputados.
O autor, deputado Ivan
Valente (PSoL-SP) explica
que já existe jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisões de
controle de constitucionalidade, acerca dos parâmetros
para a contratação temporária de servidores públicos.
Pelo entendimento do
STF, é preciso que os casos
excepcionais estejam previstos em lei; que o prazo de
contratação seja predeterminado; que a necessidade seja

Figueiredo: ‘O decreto, ao deflagrar o processo de desestatização
da Dataprev, usurpou a competência do Congresso Nacional’
temporária; que o interesse
público seja excepcional;
e que a contratação seja indispensável, sendo vedada
para os serviços ordinários
permanentes do Estado que
estejam sob o espectro das
contingências normais da
administração.
“O decreto prevê prazos
de contratação de quatro e
oito anos. Assim, resta clara
a violação à norma constitucional: tais períodos, por
serem demasiado longos,

não podem ser considerados
como temporários”, argumenta. “Além disso, o decreto viola o princípio constitucional da impessoalidade
na administração pública, ao
prever um processo seletivo
do qual só possam participar militares”, acrescenta. A
proposta será analisada pelas comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço
Público; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania; e
pelo Plenário.

Sanders: EUA derrubaram governos no Chile, Guatemala e Irã
Durante debate entre os
pré-candidatos das prévias
democratas, o senador Bernie Sanders, tido como favorito na disputa, respondeu
aos diversos ataques feitos
por outros postulantes e afirmou que os Estados Unidos derrubaram governo na
América latina e no Oriente
Médio para impor ditaduras
simpáticas aos projetos de
Washington.
No debate, transmitido
pela CBS na noite desta terça-feira, o senador foi questionado especialmente sobre
utilizar a definição “socialismo democrático” para definir sua posição política. “É
bom sermos honestos sobre a
política exterior norte-americana, e isso inclui admitir o
fato de que os Estados Unidos derrubaram governos
democráticos no mundo
todo, no Chile, na Guatemala

e no Irã, e colocou ditaduras
no lugar”, disse Sanders.
As palavras do candidato
fazem referência ao golpe liderado por Augusto Pinochet
contra Salvador Allende, no
Chile em 1973, ao sofrido
por Jacobo Guzmán na Guatemala, em 1954, que levou
o general Hernán Monzón
ao poder, e ao que derrubou
o primeiro-ministro Mohammad Mosaddegh no Irã, acabando com um governo que
era socialista, democrático
e laico, para dar início ao
governo monárquico do Xá
Mohammad Reza Pahlavi,
que interrompeu a nacionalização do petróleo no país
(principal interesse dos Estados Unidos).
Sobre os questionamentos
a respeito de suas opiniões
sobre Cuba, Sanders esclareceu que “o que eu disse foi
o mesmo que Barack Obama

Sanders: ‘É bom sermos honestos sobre a
política exterior norte-americana’
disse: Cuba fez um grande progresso em termos de
educação e saúde públicas”.
Em sua plataforma, o senador defende a criação de um
sistema público universal de
acesso à saúde.
Até o momento, Sanders

lidera a disputa interna para
ser o candidato do Partido
Democrata nas eleições presidenciais de novembro de
2020. O escolhido nessas
prévias terá que enfrentar
o atual presidente, Donald
Trump.
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Quatro de abril é limite para
candidatos deixarem cargos
Passado o Carnaval, as atenções dos políticos se voltam
para o calendário eleitoral. O dia 4 de abril será uma das
datas mais importantes. O dia marca o limite para filiações partidárias, mudança de domicílio eleitoral e o fim
do prazo para que detentores de mandatos no Poder Executivo renunciem aos seus cargos para se lançarem candidatos. Quem perder o prazo não vai poder concorrer nas
eleições municipais deste ano.

Janela eleitoral começa na quinta
A chamada janela eleitoral, período em que vereadores
podem mudar de partido para concorrer à eleição (majoritária ou proporcional) de outubro sem incorrer em infidelidade partidária, começa na próxima quinta-feira, 5 de
março, e termina no dia 3 de abril.

Eleitores têm até 6 de maio
Para os eleitores, 6 de maio é uma data muito importante: é o último dia para que regularizem a sua situação
junto à Justiça Eleitoral para poderem votar em outubro.
Assim, pessoas que perderam o recadastramento biométrico e tiveram o título cancelado, não justificaram a
ausência nas últimas eleições ou ainda desejem alterar
o domicílio eleitoral têm até esse dia para se dirigirem
ao cartório eleitoral mais próximo a fim de resolver suas
pendências.

Tipo sanguíneo no RioCard
Projeto de
lei do deputado Rosenverg
Reis (MDB),
em tramitação na Alerj,
determina a
inclusão do
tipo sanguíneo e do fator
RH, do passageiro no vale
social e demais cartões
de gratuidade,
utilizado para
Deputado Rosenverg Reis
isenção
do
pagamento da
passagem junto aos transportes intermunicipais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O deputado argumenta
que a ideia é proteger os passageiros dos transportes intermunicipais, objetivando o salvamento de vidas em casos
de acidentes de trânsito, possibilitando uma resposta rápida em relação ao tipo sanguíneo do acidentado.

Viradouro foi de água mineral
A diretoria da Cedae achou que ia ter uma trégua no
carnaval, e até teve. Mas ai vem a Viradouro, campeã do
Grupo Especial, com uma sereia fazendo performance em
um aquário gigante, no carro abre-alas, cheia de... água
mineral. Os carnavalescos argumentaram que até tentaram encher o aquário com a água da torneira do barracão,
na Cidade do Samba, mas o líquido precioso fornecido
pela Cedae estava tão turvo que ninguém veria a musa. O
jeito foi encher o aquário com água mineral. Funcionou.

Vereadores voltam semana que vem
A Câmara Municipal do Rio abriu os trabalhos legislativos no dia 14 deste mês em uma sessão simbólica. Depois disso, os vereadores cariocas, de olho na reeleição,
não voltaram ao batente. As sessões subsequentes caíram
por falta de quórum, e veio a pausa para o Carnaval. Agora, o presidente da Casa, vereador Jorge Felippe (MDB),
garante que o ano legislativo começa para valer mesmo
semana que vem, com a votação de projetos importantes
para a cidade. É espera e conferir!

Vereador Jorge Felippe

Quatro em dez paulistanos não
trabalharam no dia 10 devido à enchente

As fortes chuvas da última semana, dia 10, mudaram a rotina dos paulistanos,
principalmente, no deslocamento para o trabalho, é o
que confirma levantamento
realizado pela Ticket. A marca de benefícios de refeição
e alimentação da Edenred
Brasil, obteve a resposta de
mais de 580 usuários em seu
aplicativo, que relataram dificuldades de locomoção na
cidade em razão das enchentes, sendo que 37% deles,
afirmaram não ter conseguido chegar ao trabalho.
Para os paulistanos que
conseguiram se deslocar, o
principal meio de transporte
foi o ônibus (57%), seguido
do metrô, que foi a alternativa para 29% dos trabalhadores. O tempo do percurso
também foi uma das dificul-

dades relatadas, sendo que
32% levaram de duas a três
horas, e 6% quatro horas ou
mais para chegar ao trabalho.
Uma grande mudança na rotina do público participante
da pesquisa, que afirmou
que em dias normais gasta
no deslocamento menos de
uma hora (43%), ou até no
máximo uma hora para chegar ao seu local de trabalho
(39%). Outro aspecto revelado pela pesquisa foi que
52% dos respondentes encontraram o restaurante ou
a lanchonete que costumam
frequentar fechado, por falta
de funcionários.
Já estudo produzido pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC) aponta que
as chuvas de fevereiro provocaram um prejuízo de R$

203 milhões para o varejo
na Região Sudeste do Brasil,
uma das mais castigadas pelas tempestades.
São Paulo foi o estado
mais afetado, com prejuízo
de R$ 122,9 milhões no mês.
Sua capital, por exemplo, foi
a cidade da região com maior
precipitação de chuvas, segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), registrando número 41% acima da
média de chuva para o mês.
O Rio de Janeiro aparece
na sequência, com prejuízo de R$ 46,4 milhões no
período, seguido de perto
por Minas Gerais (R$ 34,2
milhões de perda). Só na cidade do Rio, dos 33 pontos
monitorados pela Prefeitura,
24 acumularam mais de 200
mm de chuva nos dias observados. Já em Belo Horizon-

te, a chuva acumulada faz do
mês o fevereiro mais chuvoso em 16 anos.
“Apesar de sazonais, as
chuvas fortes tendem a afetar muito o comércio e serviços no país, pois prejudicam
tanto o acesso dos clientes
quanto o funcionamento dos
estabelecimentos”, ressalta o
presidente da CNC, José Roberto Tadros.
O economista responsável
pelo estudo, Fabio Bentes,
explica que o prejuízo corresponde a um mês de crescimento perdido.
“O número calculado de
R$ 203 milhões corresponde
a mais ou menos 0,5% do faturamento do varejo no período. Essa foi a taxa média de
crescimento das vendas nos
últimos sete meses”, afirma
Bentes.

Consumidores podem recorrer ao Feirão Limpa Nome
Começou nesta quintafeira o Feirão Limpa Nome
do Serasa. A iniciativa que
termina no dia 31 de março é uma oportunidade para
ajudar consumidores com
contas atrasadas a negociar e
quitar suas dívidas. De acordo com o Serasa, os descon-

tos podem chegar a até 98%.
Participam do Feirão mais
de 30 empresas, entre companhias telefônicas, bancos
e lojas.
O consumidor deve acessar o site do Feirão Limpa
Nome, inserir o CPF e fazer um rápido cadastro para

consultar os seus débitos.
Na plataforma, a pessoa poderá visualizar a proposta
da empresa que participa da
iniciativa para quitar a dívida. Assim que as duas partes
chegarem a um acordo, o site
gera um boleto para o pagamento do débito.

Este ano, o Serasa também fará uma promoção
para quem pagar os acordos
à vista: a pessoa concorrerá a
um jantar com a cantora Daniela Mercury, em Salvador,
com tudo pago pela empresa
e direito a um acompanhante.

Rede de farmácias populares cresce 44,52% em janeiro
Um modelo de farmácias
que é relativamente recente é o das redes populares,
que priorizam o custo baixo
dos produtos para atrair o
público. Contudo, essa alternativa vem conquistando
rapidamente os consumidores. O principal exemplo
desse sucesso é o modelo
de negócio de farmácia populares de redes administradas pela Farmarcas que vem
proliferando em todo o país,
provando que as farmácias
associativistas não só podem
disputar o mercado de igual
para igual com o restante do
mercado, como podem se
destacar com números muito
acima da média.
Somando todas as 822
lojas dessas redes populares - Ultra Popular, Super
Popular e Maxi Popular -,
se obtém um índice de crescimento orgânico no faturamento de 44,52% (somando
os valores dos doze últimos
meses findados em janeiro
de 2020) comparado com

um igual período do ano anterior. Com isso, chegou ao
montante de R$ 2,5 bilhões.
No período anterior o faturamento foi de R$ 1,75 bilhão.
Esses números resultam da
soma do aumento do faturamento individual das lojas e
do crescimento no número
das lojas.
Segundo o diretor geral
da Farmarcas, Paulo Costa,
no modelo popular de drogarias, o principal foco são os
preços. O empresário trabalha para ter o melhor preço
da região e para a farmácia
ser considerada econômica pelo consumidor. Por ter
definido em seu modelo de
negócio que vende a custos
baixos, trabalhar com genéricos é a melhor opção estratégica. Dessa maneira é possível utilizar comunicação
específica para esse tipo de
produto e se tornar referência para o consumidor.
Outra característica é que,
para não ter custos com funcionários destinados apenas

ao caixa, nas farmácias de
modelo popular, o próprio
atendente faz a cobrança no
balcão. Isso também é positivo por conta de a loja ter
mais espaço para exposição
de produtos.
De acordo com ele, no entanto, o mais relevante para
as farmácias do modelo popular ligadas à Farmarcas é a
conquista de mercados estratégicos que pareciam muito
complexos pela distância geográfica, sendo que a rede não
se limita aos grandes centros e
estando na grande maioria dos
estados brasileiros.
“O modelo de farmácias
populares desenvolvido pela
Farmarcas possibilita aos
pequenos empresários se associarem e captarem ótimos
resultados por meio de compartilhamento de ferramentas modernas de gestão e de
compras coletivas. Contudo,
é importante destacar que o
grande diferencial é a capacitação constante dos empresários e funcionários das

lojas”, explica Costa.
Assim, o grande destaque se dá para o suporte na
gestão, dado pelos chamados “anjos” - profissionais
especializados que acompanham de perto o dia a dia da
empresa e seus resultados.
“Funciona como se as farmácias tivessem uma consultoria particular. No dia a
dia do negócio, muitos administradores deixam passar
decisões que são importantes
para o resultado do negócio,
mas os anjos estão atentos
justamente para alertá-los”,
explica o presidente Edison
Tamascia.
O sucesso é tão grande
que o modelo popular de
farmácia vem sendo copiado
por diversas farmácias e lojas em todo país. Entretanto,
a grande dificuldade dessas
é conseguir fazer frente aos
diferenciais de gestão que
a Farmarcas proporciona.
Caso contrário, a adequação
será apenas da marca, sem
resultados.
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Coronavírus provoca queda
de até 4% nas bolsas europeias
Depois de um dia de grande volatilidade nos mercados, as principais bolsas
europeias voltaram nesta
quinta-feira a registar perdas
acentuadas, entre 3% e 4%,
trajetória que projeta os impactos negativos para a economia e as empresas que os
investidores antecipam com
a propagação do coronavírus
na Europa. Lisboa seguiu
a tendência e fechou com
perda de 2,93%, com praticamente todos os títulos em
sentido descendente.
Espelho do sentimento
de apreensão dos investidores perante a imprevisibilidade da expansão
do vírus Covid-19 está o
resultado do Stoxx 600,
índice que congrega as
600 maiores empresas cotadas na Europa. O índice
encerrou com uma queda
de 3,76%, prolongando a
tendência negativa dos últimos dias, numa semana

acumula desvalorização
de 9%, informou o site do
jornal Público.
Os novos casos de coronavírus fora da China já
ultrapassaram os números
registados no território de
origem do surto, levando os
mercados financeiros globais a temerem pelo impacto que o contágio crescente
poderá ter nos resultados
das empresas e no conjunto da atividade económica
mundial, daí a aversão dos
investidores em apostar em
determinadas ações europeias e norte-americanas. E
porque a China, onde começou o surto, é um dos principais destinos das exportações alemãs, o governo de
Angela Merkel veio admitir
nesta quinta-feira criar incentivos fiscais às empresas
caso a epidemia se alastre e
tenha efeitos mais gravosos
na maior economia da zona
euro.

Quedas

Nas principais praças, as
quedas rondaram os 3% e nalguns casos registaram-se desvalorizações ainda mais acentuadas. Foi o caso da bolsa de
Bruxelas, onde o índice Bel 20
recuou 4,98%, ou de Amsterdã,
onde o AEX caiu 3,75%.
A bolsa de Frankfurt terminou a sessão com o Dax30 a desvalorizar-se 3,19%,
em Madrid o Ibex-35 seguiu
a mesma tendência e baixou
3,55%, em Paris o CAC 40
recuou 3,32% e em Milão o
FTSE Mib perdeu 2,66%.
Também em Londres o
índice FTSE 100 fechou a
sessão em terreno negativo,
perdendo 3,49%, num dia
em que a negociação não
ficou apenas condicionada
pela reacção à expansão do
coronavírus, mas também
pelos desenvolvimentos do
brexit depois de o Governo
britânico ter ameaçado aban-

donar as negociações com a
União Europeia (UE) em junho se considerar que não há
progressos suficientes após
o período de transição.
Com os impactos a alastrarem, as bolsas mundiais
já perderam desde o início
da crise, segundo contas da
Reuters, três biliões de dólares (milhões de milhões),
o equivalente a 2,7 biliões
de euros, sendo que, na
Ásia, os principais índices
da China, Japão e Coreia
do Sul estão nos patamares mais baixos dos últimos
quatro meses.
Em Lisboa, só uma das 18
empresas do PSI-20 escapou
às quedas desta quinta-feira,
a Ibersol, que fechou com a
cotação inalterada em relação
quarta-feira. Entre as perdas
sobressai a desvalorização de
5,03% da Galp e as quedas
na ordem dos 4% da Nos e da
Sonae SGPS (grupo dono do
Público).

Klabin vai explorar Porto de Paranaguá por 25 anos
Seis meses depois de arrematar o empreendimento em
leilão, a Klabin, produtora e
exportadora de papéis, assinou nesta quinta-feira com
o governo federal o contrato
para exploração do terminal
de contêineres PAR 01, localizado no Porto de Paranaguá
(PR) – o segundo maior do
país, perdendo apenas para
o de Santos (SP), e o maior
porto graneleiro da América
Latina.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, assinou o contrato.
A expectativa é que a empresa invista R$ 87 milhões no
empreendimento, gerando
cerca de 300 empregos diretos e indiretos. O terminal
foi arrematado pela Klabin
em leilão que ocorreu em
agosto de 2019, no âmbito
do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI). O
terminal será usado para a
movimentação e o armazenamento de celulose e cargas

em geral pelo prazo de 25
anos. O local era um galpão
antigo que estava em desuso.
De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a implantação ocorrerá em duas fases.
A primeira, destinada à obtenção das licenças e construção
do novo armazém, com início
ainda em 2020.O terminal
arrematado pela Klabin tem
uma área de 27.530 metros
quadrados e uma capacidade
estática total de aproximadamente 80 mil toneladas, considerando densidade média de
armazenagem de 4 toneladas
por metro quadrado para cargas gerais ou granéis sólidos.
Conforme a agência Brasil, a
expectativa é que, finalizada a
obra, o terminal atenda à demanda crescente do segmento
florestal, em especial celulose, dos estados do Paraná, de
Santa Catarina e São Paulo.
Porto de Paranaguá
O Porto de Paranaguá é

operado por 45 empresas,
espalhadas por um pátio de
538 mil metros quadrados
(considerando veículos, contêineres e pátios). O produto mais exportado por meio
desse porto é a carne de
frango congelada, e o produto mais importado são fertilizantes.
A Klabin foca na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado
e sacos industriais, além de
comercializar madeira em
toras.
Fundada em 1899, possui
17 unidades industriais no
Brasil e uma na Argentina.
No ano passado, a empresa realizou o maior investimento de sua história. Com
aporte previsto em R$ 9,1
bilhões, o novo ciclo de expansão compreende a construção de duas máquinas de
papel para embalagens (kraftliner), com produção de celulose integrada, que serão

instaladas na unidade industrial da companhia no município de Ortigueira (PR), no
mesmo site onde está localizada a Unidade Puma, fábrica de celulose inaugurada
em 2016. A capacidade total
das novas máquinas será de
920 mil toneladas anuais de
papéis.
O Projeto Puma II, como
está sendo chamado, será
dividido em duas fases, e
as obras têm previsão de
duração de 24 meses cada
uma. A primeira etapa consiste na construção de uma
linha de fibras principal
para a produção de celulose
não branqueada integrada a
uma máquina de papel kraftliner, com capacidade de
450 mil toneladas por ano.
A segunda contempla a
construção de uma linha de
fibras complementar integrada a outra máquina de
papel kraftliner, com capacidade de 470 mil toneladas
anuais.

CVM alerta sobre atuação irregular no mercado
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) comunica
aos participantes do mercado e ao público em geral que
Clodoaldo Pereira dos Santos,
Lucas Carvalho Lopes e RSI
Negócios Financeiros Ltda.
continuam não autorizados
pela autarquia a exercerem
atividade de administração

de carteiras de valores mobiliários, conforme já divulgado
anteriormente.
Segundo a CVM, a deliberação foi editada tendo em
vista a verificação de indícios
de que Clodoaldo Pereira dos
Santos, Lucas Carvalho Lopes
e RSI Negócios Financeiros
Ltda. ofereciam publicamente

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DA ILHA DO GOVERNADOR
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO em que
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DEL CID ll move em face de OTÁVIO
ALVES DA SILVA, na forma abaixo. Processo n°000639576.2014.8.19.0207. A Dra. CLAUDIA LEONOR JOURDAN GOMES
BOBSIN, Juíza de Direito na 1ª Vara Cível da Regional da Ilha do
Governador, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias,
aos interessados e ao devedor OTÁVIO ALVES DA SILVA, que
no dia 04 (quatro) de março de 2020, com inicio ás 15h30min e
término ás 16h00min, será levado a Leilão Público, pelo Leiloeiro
Público LEONARDO SCHULMANN e/ou sua preposta GLACE DI
NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço, nº 23 - sala 812 Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que se realizará na forma
online no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, o
Bem penhorado e avaliado ás fls.387/493, e descrito como segue:
AUTO DE AVALIAÇÃO: Imóvel localizado na Estrada da Cacuia
231 sala 213-Ilha do Governador/RJ. Avaliado em R$130.000,00
(cento e trinta mil reais). Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019. Até
a presente data constam débitos de IPTU em aproximadamente
R$1.050,08 (mil e cinquenta reais e oito centavos). Não
constam débitos de FUNESBOM-Taxa de Incêndio. Os débitos
condominiais serão informados até a data do leilão. Sendo
infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 11 (onze)
de março de 2020 no mesmo local e hora, pela melhor oferta
acima de 50% de acordo com o art. 886, V, do CPC/2015.
Para que os interessados tomem conhecimento deste edital,
o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim
os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste
edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo
CPC/2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista
e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput,
do CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas
de cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas pelo
arrematante. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019. Eu, Simone
Martins Gonçalves, Escrivã, mandei digitar e subscrevo. (Ass.)
MMA DRA. CLAUDIA LEONOR JOURDAN GOMES BOBSIN.

serviços de administração de
carteiras de valores mobiliários sem autorização prévia da
autarquia.
A CVM orienta os investidores que recebam proposta
de investimento da empresa e
dos sócios mencionados, entre
em contato com a autarquia
através do Serviço de Aten-

dimento ao Cidadão (http://
www.cvm.gov.br/menu/atendimento/sac.html), preferencialmente fornecendo detalhes da oferta e a identificação
das pessoas envolvidas. A
autarquia reforça a não autorização de sócio e empresa para
administração de carteiras de
valores mobiliários

BC chinês dá apoio financeiro
a bancos pequenos e médios
O banco central chinês
disse que impulsionará o
apoio para os pequenos e
médios bancos para reabastecer-se de capital, aumentar
a capacidade de empréstimo
e promover o desenvolvimento da economia real, disse Liu Guoqiang, vice-governador do Banco Popular
da China (BPC).
O banco central tomou
uma série de medidas em
meio à epidemia, incluindo a
intensificação das operações
de mercado aberto através
de acordos de recompra invertidos. A liquidez de curto
prazo foi largamente retirada
e a liquidez no sistema bancário permanece razoavelmente abundante, disse Liu,
em uma coletiva de imprensa realizada em Beijing na
quinta-feira.

Conforme a agência Xinhua, o banco central criou
uma facilidade especial de refinanciamento de baixo custo
de 300 bilhões de iuanes (US$
42,7 bilhões) para fornecer
fundos aos principais bancos
nacionais e a alguns bancos
corporativos locais, dando
apoio específico às empresas
diretamente envolvidas na
luta contra a epidemia.
Até a terça-feira, 1.008
empresas-chave obtiveram
empréstimos, com a taxa de
juros reais de 1,28%, inferior
à exigência de não mais de
1,6% estipulada pelo Conselho de Estado, disse Liu.
Ao fazer pleno uso das
políticas existentes, o banco central vai lançar novas
políticas para apoiar as empresas retomarem a produção, disse ele.

Vai a zero projeção de lucro
das empresas nos EUA

O medo do coronavírus, agora, é tão grande que os
economistas do Goldman Sachs cortaram para zero a
projeção para o crescimento dos lucros das empresas
norte-americanas. Na Alemanha, para que isso não
aconteça, o governo estuda medidas de estímulo para
evitar uma estagnação. Devido aos receios cada vez
maiores com a epidemia de coronavírus, as principais
bolsas europeias intensificaram as quedas na sessão
dessa quinta-feira, com o Stoxx600 registrando perdas
de 3,75% para 389,45 pontos. Por causa disso, retornou
aos níveis mínimos registrados em 11 de outubro do ano
passado, com todos os setores sofrendo desvalorização,
sendo a maior a do turismo, que apresentou baixa superior a 5%. E o sell-off nos mercados de ações provocou
a repetição da maior queda em um só dia, verificada no
dia seguinte ao referendo britânico de 2016, que deu a
vitória ao Brexit.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a
epidemia está chegando ao ponto de pandemia global, contribuindo para o aumento da preocupação dos investidores
quanto ao impacto do vírus na evolução da economia mundial. E o pior, no momento em que o ritmo de crescimento
de novos casos é maior fora da China, o que não tinha sido
verificado desde que foi identificado o surto.

Berkshire triplica e faz IRB subir 9%
As ações do IRB, no pregão desta quinta-feira, chegaram a subir mais de 9%, mesmo com o temor mundial do coronavírus. Só porque os investidores tomaram conhecimento de, entre os dias 6 e 18 deste mês, a
Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, teria realizado
diversas compras e triplicado sua posição acionária na
resseguradora, Parece que existe alguma coisa estranha
com essa informação do jornal Estado de São Paulo.
Desde o IPO, os três acionistas são: Bradesco Seguros, com 15,23%; Itaú Seguros, com 11,14%; e a Blakrock, com 5,1%, posição que continua mantida. Então,
a Berkshire tinha uma microposição que não deve ter
chegado aos 5%, nível que a empresa tinha obrigação
de informar ao mercado que surgiu novo investidor com
posição relevante. As compras devem ter sido realizadas, pois as ações do IRB perderam 30% neste ano, por
causa das dúvidas apresentadas pela Squadra.
Para complicar, o jornal paulista afirma que, segundo o
relatório anual divulgado no início da semana, a Berkshire
agora detém uma cerca de R$ 900 milhões em ações do
IRB, algo em torno de 2,7% das ações ordinárias, mas não
esclarece se tal posição foi a de antes ou é a atual, triplicada em meados deste mês. Além disso, afirma que o fundo
de ações Dunamis Master, do Itaú, e o fundo soberano de
Cingapura, aumentaram suas participações na resseguradora na mesma proporção.
A alta das ações foi exagerada. Então, seria de bom
tom que Sandra Matsumoto, diretora de Relações com
Investidores do IRB, informasse ao mercado como é a
nova composição acionária de sua empresa.

Resultado fraco faz Ambev cair 9%
As ações da Ambev chegaram a cair 9%, pois os analistas não gostaram do resultado. Para os do Credit Suisse
foram fracos, sendo que o crescimento de 3,4% no volume foi anulado pela queda de 4,2% de receita por hectolitro. Além disso, revelam pessimismo em relação ao
desempnho deste ano pelos seguintes motivos: a) pressão
de custo pelo câmbio; b) Ebitda do segmento de cerveja no
Brasil reduzindo entre 17% e 20% na base de comparação
anual no primeiro trimestre de 2020 e que deve ir gradualmente se recuperando ao longo do ano e c) tendência de
receita favorável para LAS.
Os do Bradesco BBI se fixaram no Ebitda 2% abaixo
do consenso do mercado para o quarto trimestre de
2019, embora o lucro tenha sido 6% superior às suas
estimativas, e também dos descontos que foram maiores que os previstos. A avaliação dos técnicos do Itaú
BBA destaca que os resultados foram mais fracos que
os projetados para a divisão de cervejas, com um Ebitda
4% abaixo das estimativas do banco. Como destaques
positivos, o BBA indicou o crescimento de 16% nas
vendas das bebidas não alcoólicas e lucro líquido 1%
superior às projeções. O cenário para 2020, contudo,
não é positivo, porque são esperadas maiores pressões
de custos e competição no mercado brasileiro de cervejas. O Itaú BBA manteve a classificação de média do
mercado, com preço-alvo de R$ 22,00 para ação, com
alta de 39,1% sobre R$ 15,82.

Bradesco vê baixo impacto nos planos
Os especialistas do Bradesco BBI acreditam que o impacto do coronavírus no Brasil para as operadoras de planos de saúde será pequeno, semelhante ao do vírus H1N1
em 2009, que teve custo baixo para as empresas do setor.
Apesar de adotar postura cautelosa, a instituição monitora
de perto a situação. Numa rápida avaliação, destaca a da
Notre Dame Intermédica, que já tinha um plano de contingência que foi revisado após o primeiro caso da doença
ser confirmado na terça-feira em São Paulo e a empresa
planeja aumentar o estoque de luvas, máscaras e sedativos, além de reservar 30 leitos hospitalares. A Amil tem
feito comunicados aos pacientes nos hospitais e aos clientes sobre o problema.

Fundo de Cingapura tem 6,49% da Locaweb

Como manda a legislação e que também deve ser
seguida pelo IRB, a Locaweb comunicou ao mercado
que o Fundo Soberano de Cingapura – GIC Private
Limited (GIC) passou a deter 6,49% das ações ordinárias da empresa, o que não representa uma tomada de controle.
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Concessões de crédito do
SFN cai 19% em janeiro
Saldo acumulado
recua 0,5 ponto
percentual em
relação ao PIB

As concessões totais de
crédito do Sistema Financeiro
Nacional (SFN) somaram R$
322 bilhões em janeiro, declínio de 19% no mês, resultado
influenciado por fatores sazonais. A estatística de concessões de crédito ajustada sazonalmente apresentou redução
de 0,3%, com quedas de 0,1%
em pessoas físicas e jurídicas.
Na comparação com janeiro
de 2019, as concessões cresceram 13,6% (15,5% no crédito às famílias e 10,8% com
empresas).
Em janeiro, o estoque de
todos os empréstimos concedidos pelos bancos ficou em
R$ 3,462 trilhões, com queda
de 0,4% em relação a dezembro e aumento de 7% em 12
meses, com redução de 2,2%
na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 1,4 trilhão).
Esse saldo do crédito, influenciado pela sazonalidade, e
aumento de 0,8% em pessoas
físicas (R$ 2 trilhões), correspondeu a 47,5% do Produto
Interno Bruto (PIB), uma queda de 0,5 ponto percentual em
relação a dezembro.
O crescimento em doze
meses do estoque de crédito do SFN alcançou 7%,
resultado das expansões de
12,2% no crédito às famílias
e de 0,4% no crédito às empresas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira
pelo Banco Central.
O crédito livre a pessoas
físicas somou R$ 1,1 trilhão,
acréscimos de 1,1% no mês
e de 16,6% em doze meses,
com destaque para crédito
pessoal (consignado e não
consignado), veículos e cheque especial. O crédito livre

para pessoas jurídicas alcançou R$ 872 bilhões, com
redução de 3,1% no mês e
elevação de 11,4% em doze
meses, refletindo as liquidações sazonais das modalidades relacionadas a fluxos de
caixa, como desconto de duplicatas e recebíveis e antecipação de faturas de cartão.
No crédito direcionado, as
operações com pessoas físicas atingiram R$ 909 bilhões,
crescendo 0,5% e 7,1%, respectivamente, no mês e em
doze meses, com aumentos
nas modalidades rural e imobiliário. Já a carteira de pessoas jurídicas recuou 0,7% e
13% nos mesmos períodos,
situando-se em R$556 bilhões
em janeiro.
Juros

A taxa média de juros das
operações contratadas em janeiro alcançou 23% a.a., elevação de 0,4 p.p. no mês e
declínio de 1,4 p.p. em doze
meses. O spread geral das
taxas das concessões situouse em 18,3 p.p., o que representou variações de 0,5 p.p.
e de 0,1 p.p., nas mesmas
bases de comparação.
No crédito livre, a taxa média de juros das concessões
atingiu 33,7% a.a., variando
0,3 p.p. no mês e -3,4 p.p. na
comparação interanual.
No crédito livre às empresas,
a taxa média das concessões alcançou 17,6% a.a. em janeiro,
aumento de 1,3 p.p. mês e redução de 2,8% em doze meses. A
elevação mensal ocorreu em diversas modalidades (desconto
de duplicatas e recebíveis: 2,4
p.p.; capital de giro: 1,8 p.p., entre outras), refletindo variação
sazonal no custo das contratações.
Crédito ampliado
Em janeiro, o crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$10,3 trilhões
(141,5% do PIB), variação de

REQUERIMENTO DE LICENÇA
GELO SHOW RJ LTDA, CNPJ N° 24.494.348/0001-40, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente – SMAC, através do
processo n° 26/510.417/2017, a Licença Municipal de Operação para
fabricação e comercialização de gelo, situada à Rua André Rocha, 3884
– Jacarépagua/RJ.

AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA
CNPJ Nº 02.719.937/0001-47 / NIRE Nº 33.4.000.3050-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições estatutárias e legais,
convoca os 140 cooperados do AMARELINHO BARRA COOPERATIVA
DE TÁXI LTDA, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71, a
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária em 28 de março de 2020,
na Av. das Américas 19019 – Auditório do Shopping Recreio, nesta
Cidade, com 1ª. Convocação às 08:00hs com presença de 2/3 de
associados, com 2ª Convocação às 09:00hs com presença de metade
mais um de associados e em 3ª e última Convocação às 10:00hs
com presença mínima de 10 (dez) cooperados, em dia com suas obrigações
sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação
e aprovação das contas dos órgãos de administração, acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal – exercício 2019, compreendendo: a) relatório
da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindose, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição
para membros do Conselho de Administração. IV – Eleição dos membros
do Conselho Fiscal; VI – Eleição dos membros do Conselho de Ética e
Disciplina. Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2020.
Weber Alves Brandão - Diretor Presidente
As inscrições para cargos dos órgãos sociais ocorrerão de 02 à 13 de
março de 2020. No ato das inscrições os candidatos deverão apresentar
as certidões previstas pelo Estatuto Social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COOPER-TROPICAL – COOPERATIVA DE TRANSPORTE
COMPLEMENTAR DE CARGA, TURISMO E DE PASSAGEIROS DE
ITAGUAÍ, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO SOB NIRE Nº 33.4000.1862-1 E NO CNPJ 02.116.508/0001-85.
O SR. DIRETOR EXECUTIVO DA COOPER-TROPICAL – COOPERATIVA
DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE CARGA, TURISMO E DE
PASSAGEIROS DE ITAGUAÍ, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOB NIRE Nº 33.4000.1862-1 E NO CNPJ
02.116.508/0001-85, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS,
CONVOCA A TODOS OS SEUS 51 SOCIOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE MARÇO
DE 2020, NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA, NA RUA SÃO JOSÉ, Nº40,
BAIRRO: MONTE SERRAT, CEP: 23811-050, NA CIDADE DE ITAGUAÍ/
RJ, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 11h10min COM A PRESENÇA DE
2/3 (DOIS TERÇOS) DOS SÓCIOS EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES;
SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 12h10min COM A PRESENÇA DA ½+1
(METADE MAIS UM) DOS SÓCIOS EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES,
E EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 13h10min, COM A
PRESENÇA DE NO MINIMO 10(DEZ) COOPERADOS EM DIA COM AS
SUAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE
ORDEM DO DIA: 01) INCLUSÃO DE COOPERADOS; 02) EXCLUSÃO DE
COOPERADOS; 3) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E SUPLÊNCIA
DO CONSELHO FISCAL; 04) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
2019; COMPREENDENDO: A) RELATÓRIO DE GESTÃO; B) BALANÇO
PATRIMONIAL DO EXERCICIO DO ANO DE 2019); C) DEMONSTRATIVO
DE SOBRAS OU PERDAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2019); D)
PARECER DO CONSELHO FISCAL; E) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS
OU PERDAS APURADAS NO EXERCICIO DE 2019; 05) APROVAÇÃO
PELOS COOPERADOS DA PARTICIPAÇÃO DA COOPERATIVA NO
PROCESSO DE LICITAÇÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO LOCAL COMPLEMENTAR DE PASSAGEIROS, ATRÁVES DE
VANS E SIMILARES, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DA CIDADE DE
ITAGUAÍ; 06) ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL. 28 DE FEVEREIRO
DE 2020 – A DIRETORIA EXECUTIVA – MAIQUI RICARDO MENDONÇA.

0,4% no mês. O saldo de empréstimos e financiamentos
e de títulos de dívida caíram
0,4% e 1%, respectivamente, enquanto a dívida externa
cresceu 5,1%, impulsionada
pela depreciação cambial. Na
comparação interanual, o crédito ampliado cresceu 12%,
resultado das expansões de
7,1% nos empréstimos e financiamentos, de 14,8% em
títulos de dívida e de 15,2%
na dívida externa.
O crédito ampliado a
empresas e famílias somou R$5,8 trilhões (79,3%
do PIB), com aumentos de
0,9% no mês e de 12,4%
em doze meses. No mês, o
crescimento foi influenciado pela variação cambial da
dívida externa, cujo estoque
aumentou 5,2%, enquanto
o saldo de empréstimos e
financiamentos e das captações no mercado de capitais
(títulos e instrumentos securitizados) diminuíram 0,4%
e 0,8%, na ordem. Em doze
meses, destaque-se a ampliação de 30,5% no saldo do
mercado de capitais.
Agregados monetários
A base monetária totalizou R$ 318 bilhões em janeiro, crescimento de 0,4%
no mês e de 13,9% em doze
meses. No mês, as reservas
bancárias cresceram 68,6%
e o papel-moeda emitido recuou 8,3%. Entre os fluxos
mensais dos fatores condicionantes da base monetária, foram contracionistas
as operações com títulos
federais, em R$ 5,2 bilhões
(resgates líquidos de R$ 55,6
bilhões no mercado primário
e vendas líquidas de R$ 60,8
bilhões no mercado secundário), as operações do Tesouro Nacional (R$ 1,4 bilhão)
e os depósitos de instituições
financeiras (IFs), R$ 555
milhões. De forma expansionista, as operações com derivativos alcançaram R$ 7,6
bilhões e as operações do setor externo, R$ 424 milhões,

resultante das operações de
recompra a termo.
As concessões de crédito
consignado para servidores
públicos e beneficiários do
INSS foram revisadas, a partir de janeiro de 2017, para
correção de informações
prestadas por algumas IFs,
referentes a renegociações e
portabilidade, indevidamente incluídas nas concessões.
A inclusão de renegociações
e portabilidade superestimava as concessões de crédito
consignado, cuja evolução
se mostrava inconsistente
com a dos saldos.
Dívida externa

A série de dívida externa de empresas que integra
o crédito ampliado ao setor
não financeiro foi revisada,
desde março de 2018, a partir de reclassificação setorial
de unidades institucionais,
visando maior consistência
com a estatística de dívida
externa. Essa reclassificação
implicou a exclusão do saldo
de empréstimos e títulos de
empresas que passaram a ser
classificadas como intermediários financeiros.
A melhoria na identificação do setor institucional
deveu-se ao novo sistema de
Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operações Financeiras (RDEROF), cuja implantação
integral ocorreu em julho de
2019, que possibilitou superar limitações das bases de
dados anteriores.
Como resultado da revisão,
em dezembro de 2019, o total
da dívida externa do setor privado não financeiro passou de R$
1,38 trilhão (estatística divulgada em janeiro) para R$ 1,359
trilhão (estatística revisada). A
revisão ocorreu em duas séries
componentes: empréstimos (de
R$ 1,271 trilhão para R$ 1,270
trilhão) e títulos emitidos no
mercado externo (de R$ 104 bilhões para R$ 81 bilhões).

Diretora Presidente em exercício da DINÂMICA COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DOMICILIAR - LTDA.,
sociedade cooperativa inscrita no CNPJ sob o n° 24.395.608/0001-20, em
cumprimento às disposições legais e estatutárias (leis 5.764 de 1971 artigo
38 § 2º, lei 12.690 de 2012 artigo 11, e nos termos do Estatuto Social artigos
30, 31 e 32), convoca todos os 220 sócios em dia com suas obrigações
para COMPARECER 1 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 21 de Março de 2020, na Av Vicente
de Carvalho, n° 504, Vicente de Carvalho,Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.371122; com primeira convocação às 10hs, instalando-se com a presença de
2/3 (dois terços) do número de sócios, com segunda convocação às 11hs,
com a presença de metade mais 1 (um) dos sócios e em terceira e última
convocação, às 12hs, instalando-se com no mínimo 50 (cinquenta) sócios,
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o
menor número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação
de contas dos atos da Administração referente ao exercício 2018, composta
de Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstração de sobras
ou Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das Sobras ou
Rateio das Perdas Apuradas e; 3) Eleição dos integrantes do conselho de
administração e do Conselho Fiscal. 2- ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL a
ser realizada no dia 21 de Março de na sede da cooperativa, na Av Vicente
de Carvalho, n° 504, Vicente de Carvalho,Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.371122; com primeira convocação às 10hs, instalando-se com a presença de
2/3 (dois terços) do número de sócios, com segunda convocação às 11hs,
com a presença de metade mais 1 (um) dos sócios e em terceira e última
convocação, às 12hs, instalando-se com no mínimo 50 (cinquenta) sócios,
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor
número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação de
Plano de Gestão de Direitos Sociais, Societários e Operacionais, incluindose aspectos relacionados à gestão da cooperativa, disciplina, direitos e
deveres dos sócios; planejamento e resultado econômico dos projetos e
contratos firmados; e organização do trabalho; consoante pauta obrigatória
prevista no artigo 11, caput da Lei Federal n° 12.690/2012. 3) Adoção de
escalas de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso e de 24 horas por
48 horas de descanso; 4) regras de fruição do repouso anual remunerado; 3)
Assuntos Gerais sem deliberação. Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2020
Vânia Cristina Victorino da Silva, Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos
dos autos da Ação MONITÓRIA, movida por CÉLIO
BRAGA MARTINS em face de FRADEMA CONSULTORES
TRIBUTÁRIOS e OUTRO, processo nº 017642753.2014.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a FRADEMA CONSULTORES
TRIBUTÁRIOS e CAFÉ E BAR MALVINO REIS LTDA ERP, que
em 10/3/20, às 12:50 hs., no Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, a
Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall dos elevadores, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, não
havendo licitantes no dia 16/3/20, no mesmo local e hora, a
quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, os
bens móveis descritos e avaliados às fls. 341/34 – bens para
restaurante: mesas, cadeiras, ar condicionados, tvs, fornos,
freezer, fritadeira, etc – (ver edital na íntegra nos autos), Total da
avaliação R$ 69.700,00. Diligência: Rua Gurupi, nº 186 Letras
“A” e “B” – Grajaú - RJ As certidões serão lidas no ato do pregão,
assim como informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento
de todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no
local de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o
executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado
pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida
no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em
20/02/20. Eu, Rosely Rodrigues Antunes, Chefe de Serventia, o
fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO
NASCIMENTO, Juiz de Direito.
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Juros do cheque
especial continuam alto
mesmo com ligeiro recuo
Os juros chegaram a
165,6% ao ano em janeiro, primeiro mês em que a
medida começou a valer, a
partir do dia 6. A taxa de juros do cheque especial caiu
em janeiro, mas ficou acima
do limite estabelecido pelo
Banco Central (BC). Segundo o BC, a medida de limitar
os juros contribuiu para essa
queda. Entretanto, o limite
imposto pelo BC foi superado porque além dos juros,
agora limitados, há cobrança
de imposto e encargos operacionais incidentes sobre a
operação de crédito.
O BC determinou que os
bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o
equivalente a 151,8% ao ano.
Por outro lado, as instituições
financeiras foram autorizadas
a cobrar a partir de 1º de junho tarifa dos atuais correntistas com limite do cheque
especial superior a R$ 500 por
mês. A tarifa será equivalente
a 0,25% do limite que exceder
R$ 500. Há bancos que anunciaram isenção dessa tarifa
para os clientes. Em dezembro, os juros do cheque especial estavam em 247,6% ao
ano. Houve, portanto, redução
de 82 pontos percentuais de
dezembro para janeiro.
O BC revisou a metodologia de cálculo dos juros do
cheque especial. Agora os
bancos devem informar ao
BC quanto efetivamente foi
cobrado de juros, considerando os clientes que têm o
benefício de um período de
isenção ou redução de juros,
geralmente por 10 dias no
mês. Para que isso ocorra,
a primeira taxa média informada pelos bancos será estimada e no mês seguinte será
substituída pela taxa efetiva.
Com a revisão da série
histórica de acordo com essa
metodologia, a taxa média
de juros das concessões do
cheque especial a pessoas físicas, em dezembro de
2019, passou de 302,5% ao
ano (estatística divulgada

em janeiro) para 247,6% ao
ano (estatística revisada).
Nas concessões a pessoas
jurídicas a taxa caiu 331,5%
ao ano (estatística divulgada
em janeiro) para 310,9% ao
no (estatística revisada).
Os juros do rotativo do
cartão de crédito caíram em
janeiro, passando de 318,8%
ao ano, em dezembro, para
316,8% ao ano, no mês passado. Essa taxa é a média
formada com base nos dados
de consumidores adimplentes
e inadimplentes. No caso do
cliente adimplente, que paga
pelo menos o valor mínimo
da fatura do cartão em dia, a
taxa chegou a 290% ao ano
em janeiro, aumento de 3,8
pontos percentuais em relação
a dezembro. Já a taxa cobrada
dos clientes que não pagaram
ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não
regular) os juros caíram 6,5
pontos percentuais, indo para
333,1% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O
crédito rotativo dura 30 dias.
Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a
dívida. Na modalidade de
parcelamento das compras
pelo cartão de crédito, a taxa
chegou a 184,1% ao ano em
janeiro, com aumento de 8,3
pontos percentuais.
A taxa de juros do crédito
pessoal não consignado subiu para 103,5% ao ano em
janeiro, com aumentou de
8,9 pontos percentuais em
relação a dezembro. A taxa
do crédito consignado (com
desconto em folha de pagamento) subiu 0,8 ponto percentual, indo para 21,3% ao
ano no mês passado.
De acordo com o BC, a
taxa média de juros para pessoa física caiu 0,4 ponto percentual em outubro, chegando a 45,6% ao ano. A taxa
média das empresas ficou
em 17,6% ao ano, aumento
de 1,3 ponto percentual.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/02/2020. I. Data,
Hora e Local: Realizada em 13/02/2020, às 17h, na sede social da Priner Serviços
Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1400, lojas
249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. II. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação na forma do §6º do Art. 13 do Estatuto Social da Cia.,
tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração.
III. Mesa: Presidente: Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Secretário: Bruno de
Mello Pereira. IV. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) a fixação e justificativa
do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Cia. (“Ações”),
no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações (“Oferta”), a ser realizada exclusivamente no Brasil; (ii) a aprovação do aumento de capital da Cia., dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de Ações,
a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Cia., na subscrição das Ações, em observância ao disposto no Art. 172, inciso I, da
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e no Art. 5º, §6º, e no Art. 14, inciso
(xix) do Estatuto Social da Cia.; (iii) a aprovação dos direitos relacionados às novas
Ações; (iv) a aprovação do prospecto definitivo a ser utilizado na Oferta; (v) a homologação do aumento de capital da Cia.; (vi) a aprovação, ad referendum da próxima
Assembleia Geral da Cia., da reforma do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia.;
(vii) a autorização para a Diretoria da Cia. celebrar todos os documentos relacionados
à Oferta; e (viii) a autorização para a Diretoria da Cia. tomar todas as providências
e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à implementação das
deliberações aqui consubstanciadas. V. Deliberações: Após exame e discussão das
matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 1. Aprovar, no
âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$10,00 por Ação objeto da
Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”)
conduzido por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto no Art. 44 da
Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada, justificando-se a escolha
do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o Art. 170, §1º, inciso
III, da Lei das S.A., tendo em vista que tal preço não promoverá a diluição injustificada
dos atuais acionistas da Cia. e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas
e/ou adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual
reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de
subscrição das Ações no contexto da Oferta. Aprovar, em decorrência da deliberação
do item 1 acima, o aumento de capital da Cia., dentro do limite do capital autorizado,
no montante de R$173.913.040,00, mediante a emissão de 17.391.304 novas ações
ordinárias, cada uma no valor de R$10,00, a serem objeto da Oferta, passando o
capital social da Cia. de R$73.367.219,62, dividido em 20.653.497 ações ordinárias,
para R$247.280.259,62, dividido em 38.044.801 ações ordinárias, com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Cia. na subscrição, em observância
ao disposto no Art. 172, inciso I, da Lei das S.A., e no Art. 5º, §6º, e no Art. 14, inciso
(xix), do Estatuto Social da Cia.. Aprovar que as novas ações emitidas, nos termos da
deliberação tomada no item 2 acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais
ações de emissão da Cia., nos termos do Estatuto Social da Cia. e da legislação
aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de
qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Cia. a partir da divulgação do
anúncio de início da Oferta. 2. Aprovar o prospecto definitivo a ser utilizado na Oferta.
Homologar, em razão da deliberação tomada no item 2 acima, o aumento de capital da Cia., no montante de R$173.913.040,00, mediante a emissão de 17.391.304
novas ações, todas ON, escriturais e sem valor nominal. À vista da homologação do
aumento de capital objeto das deliberações dos itens 2 e 5 acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Cia., a reforma do caput do Art. 5º do Estatuto
Social da Cia. para refletir o aumento de capital da Cia., que passará a vigorar com
a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia. é de R$247.280.259,62, totalmente subscrito e integralizado, divido em 38.044.801 ações ON, escriturais e sem
valor nominal.” 3. Autorizar a Diretoria a celebrar todos os documentos relacionados
à Oferta, incluindo: (i) o “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Priner Serviços Industriais S.A.”; e (ii)
o “Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias
da Priner Serviços Industriais S.A.”, a serem devidamente arquivados na sede da
Cia., bem como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos; e 4. Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências e praticar todos os
atos necessários à realização da Oferta e à implementação das deliberações constantes desta ata, bem como ratificar os atos já realizados. VI. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os presentes. Certifico que a presente ata é cópia da original, lavrada em livro
próprio. Rio de Janeiro, 13/02/2020. Priner Serviços Industriais S.A. Mesa: Pedro
Hermes da Fonseca Rudge - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda;
Bruno de Mello Pereira; Roberto Carmelo de Oliveira; Eduardo Khair Chalita e
Pedro Hermes da Fonseca Rudge. Jucerja nº 3854577, em 20/02/2020. Bernardo
F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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NEW STEEL S.A.
CNPJ Nº 09.442.144/0001-72

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores acionistas: A administração da New Steel S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas
Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os
demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2020. Ivan Montenegro de Menezes - Diretor-Presidente; Mauro Fumio Yamamoto - Diretor; João Sichieri Moura - Diretor.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2019
2018
Receitas (despesas) administrativas
e operacionais
Despesas administrativas
3
(37.050)
(20.071)
Resultado de participação em controlada
e coligada
7
(16.028)
(7.893)
Ganho na alienação de ativos
12
4.928
Baixa de ativos
8
(10.731)
Prejuízo operacional
(63.809)
(23.036)
Resultado financeiro
4
Receitas financeiras
303
448
Despesas financeiras
(460)
(3.604)
Prejuízo do exercício
(63.966)
(26.192)
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$
(0,39)
(2,26)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Prejuízo do exercício
(63.966)
(26.192)
Outros resultados abrangentes:
Itens que poderão ser reclassificados
subsequentemente ao resultado
Ajuste de conversão
(37)
37
Total do resultado abrangente
(64.003)
(26.155)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais
Exercícios
findos em 31 de
dezembro de
Notas
2019
2018
(63.966) (26.192)

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais
Notas 31/12/2019 31/12/2018

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber - Partes relacionadas
Adiantamentos a terceiros
Outros

5

8.116
413
77
50
8.656

1.672
1.244
418
260
45
3.639

12
Prejuízo do exercício
Ajustes por:
Depreciação e amortização
8
1.783
2.483
Resultado de participação em controlada e coligada
7
16.028
7.893
Baixa de imobilizado e intangível
8
10.731
1.913 Ativo não circulante
9.753
Juros e variações monetárias e cambiais
431
3.521 Adiantamento para futuro aumento de capital 12
6
2.384
1.957
Outros
5
(3) Tributos a recuperar
Outros ativos não circulantes
93
164
Variações de ativos e passivos:
12.230
2.121
Adiantamento a terceiros
137
(183)
7
13.319
16.320
Contas a receber - partes relacionadas
5
(418) Investimentos
8
563
736
Tributos a recuperar
(427)
8 Intangíveis
8
10.842
19.533
Fornecedores
1.453
(330) Imobilizado
36.954
38.710
1.278
(139)
Outros ativos e passivos, líquidos
45.610
42.349
Caixa utilizado nas atividades operacionais
(32.542) (11.447) Total do ativo
Juros pagos de debêntures
9
(824) (3.311) Passivo
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
(33.366) (14.758) Passivo circulante
Fornecedores
1.559
89
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
9
3.691
Aumento de capital em investida
7
(13.027) (11.650) Debêntures
1.531
609
Adiantamento para futuro aumento de capital
7
(9.753)
- Salários e encargos sociais
Baixa de investimento
7
334 Obrigações com aquisição de propriedade
318
33
Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários
1.244 (1.244) Outros
3.408
4.422
Adição ao imobilizado e intangível
8
(3.650)
(762)
Passivo não circulante
Caixa líquido utilizado nas atividades
9
20.702
de investimento
(25.186) (13.322) Debêntures
Provisão para contingências
10
28
28
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
22.720
Aumento de capital e reservas
11
66.260 26.355 Adiantamento para futuro aumento de capital 12
22.748
20.730
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
11
22.720
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
26.156
25.152
Pagamento de principal de debêntures
9
(23.984) (8.384) Total do passivo
Em milhares de reais
Total do patrimônio líquido
11
19.454
17.197
Debêntures
emitidas
9
7.500
Ajustes
PreTotal do passivo e patrimônio líquido
45.610
42.349
Caixa
líquido
proveniente
das
atividades
Reserva
acumu- juízos
PatriAs notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
de
financiamento
64.996
25.471
Capital
de lados de acumu- mônio
social capital conversão
lados líquido Aumento (redução) no caixa e equivalentes
(“CTSS”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de
de caixa no exercício
6.444 (2.609) Janeiro, e tem como principal objetivo a prestação de serviços de beneficiamento
Saldo em 31/12/2017
10.032 62.837
- (55.872) 16.997
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
início
do
exercício
1.672
4.281
Prejuízo do exercício
- (26.192) (26.192)
de minerais em geral e desenvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e
Caixa e equivalentes de caixa ao final
Outros resultados
industriais em geral. As variações dos investimentos são as seguintes:
do
exercício
8.116
1.672
abrangentes:
2019
2018
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras Saldo no início do exercício
Ajuste de conversão
37
37
16.320
12.897
Transações com acionistas
Resultado de participações societárias no
Aumento de capital
1.319 25.036
- 26.355 7. Investimentos: O saldo do investimento está composto conforme descrito abaixo: resultado do período
(16.028)
(7.893)
Resultado
de
11.351 87.873
37 (82.064) 17.197
Saldo em 31/12/2018
Integralização e aumento de capital e reservas
13.027
11.650
Investimentos
participação
Prejuízo do exercício
- (63.966) (63.966)
(334)
Exercícios Baixa de investimentos
Outros resultados
Saldo no final do exercício
13.319
16.320
31
de
findos
em
31
de
%
de
%
do
abrangentes:
dezembro de As informações financeiras resumidas da controlada do grupo são as seguintes:
partici- capital dezembro de
Ajuste de conversão
(37)
(37)
2019
2018
Controlada
pação
votante
2019
2018
2019
2018
Transações com acionistas
Ativos circulantes
4.075
1.291
Centro
Tecnológico
Aumento de capital
66.260
- 66.260
Ativos não circulantes
21.432
16.798
Soluções Sustentáveis 100,00 100,00 13.319 16.320 (16.028) (7.765) Total dos ativos
Absorção de prejuízo
- (87.873)
- 87.873
25.507
18.089
Saldo em 31/12/2019
77.611
- (58.157) 19.454 Coligada
Passivos circulantes
2.435
1.514
(128) Passivos não circulante
New Steel LLC
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
9.753
255
Total
13.319 16.320 (16.028) (7.893) Total dos passivos
12.188
1.769
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
13.319
24.085
Em outubro de 2018, após revisão do seu plano de expansão, a Sociedade Patrimônio líquido
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
decidiu encerrar a New Steel LLC. O Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis Prejuízo do exercício
(16.028)
(7.765)
1. Contexto histórico: A New Steel S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade
Imóveis Instalações Equipamentos
Outros Imobilizado em curso Intangível
Total
anônima de capital fechado, controlada final pela Vale S.A. (“Vale”), com sede no 8. Imobilizado e intangíveis
9.562
1.606
8.987
536
1.009
2.203
23.903
Rio de Janeiro, Brasil. Em janeiro de 2019, a Sociedade foi adquirida pela Vale Saldo em 31 de dezembro de 2017
77
154
531
762
pelo montante de R$1.883.758 (US$495.882) após aprovação do Conselho Adições
(24)
(8)
(1.881)
(1.913)
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). A Sociedade tem como objetivo Baixas
(504)
(385)
(1.316)
(161)
(117)
(2.483)
a instalação e funcionamento de plantas industriais de processamento de Depreciação, exaustão e amortização
9.058
1.298
7.647
521
1.009
736
20.269
minérios, bem como a prestação de serviços de consultoria para mineração. Total
10.061
2.592
12.610
1.544
1.009
1.219
29.035
A Sociedade desenvolveu um sistema que não contempla o uso de água no Custo
(1.003)
(1.294)
(4.963)
(1.023)
(483)
(8.766)
processamento e beneficiamento de minério de ferro e seus rejeitos, pois Depreciação acumulada
9.058
1.298
7.647
521
1.009
736
20.269
adota uma rota de processamento mineral integralmente a seco que, para Saldo em 31 de dezembro de 2018
3.650
3.650
tanto, exige a introdução de uma estação de secagem antes da alimentação Adições
(8.764)
(1.000)
(871)
(96)
(10.731)
das frações mais finas no separador magnético. A tecnologia desenvolvida no Baixas (i)
(294)
(219)
(1.016)
(156)
(98)
(1.783)
processo está patenteada no Brasil desde abril de 2016 e está reconhecida em Depreciação, exaustão e amortização
(66)
(574)
208
507
(75)
mais de 18 países. A Vale tem a intenção de continuar a prestar apoio financeiro Transferências (ii)
13
5.186
477
5.166
563
11.405
para a Sociedade manter sua capacidade operacional, de modo a cumprir as Total
383
10.958
1.605
5.166
1.143
19.255
responsabilidades e obrigações contratuais a vencer, bem como exercer as Custo
(370)
(5.772)
(1.128)
(580)
(7.850)
atividades usuais sem qualquer impacto significativo nas suas operações. Depreciação acumulada
13
5.186
477
5.166
563
11.405
Neste contexto, a Sociedade é capaz de liquidar seus passivos no curso normal Saldo em 31 de dezembro de 2019
das operações, não havendo dúvida sobre a sua continuidade operacional.
(i) Em 2019, a Sociedade contratou uma empresa terceirizada para inventariar os seus ativos, resultando em uma baixa no montante de R$ 9.685, com destaque
2. Base de preparação das demonstrações financeiras
para a desmobilização de parte da planta NS03, que foi instalada em Congonhas (MG). (ii) Ativos não finalizados foram reclassificados para o Imobilizado em curso.
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais
9. Debêntures: Em fevereiro de 2018, através da 8ª emissão privada de
Loca- Atividade % de par- % do capital
da Sociedade (“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo debêntures simples, a Sociedade emitiu 7.500 debêntures ao valor nominal Controlada direta
lização principal ticipação
votante
com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de de R$1,00, totalizando o valor de R$7.500, integralizadas e subscritas, sem Centro Tecnológico Soluções
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal emissão de certificado, pelo subscritor Hankoe Fundo de Investimento em Sustentáveis S.A.
Brasil Tecnologia
100,0%
100,0%
de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das Participações. As debêntures teriam vencimento em 28 de setembro de 2018,
c)
Imobilizado
Os
ativos
imobilizados
são
reconhecidos
pelo
custo
de
aquisição
demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo porém, por uma questão estratégica de caixa, a quitação das debêntures ocorreu
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da antecipadamente em 04 de abril de 2018. Em fevereiro de 2019, a Sociedade ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução ao
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram liquidou as debêntures obtidas através da 7ª emissão privada de debêntures, valor recuperável. Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear,
preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas no montante total de R$ 24.808. De acordo com os termos contratuais os juros com base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram
pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos remuneratórios das debêntures foram atualizados à taxa de 100% da variação disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. As vidas úteis estimadas
subsequentes foram avaliados até 07 de fevereiro de 2020, data em que a acumulada das taxas médias dos DI – Depósitos Interfinanceiros, calculadas são as seguintes:
Vida útil
emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Em janeiro e divulgadas diariamente pela CETIP. O saldo em aberto até 31 de dezembro Imóveis
20 anos
de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão de 2018 referia-se às emissões realizadas anteriormente pela Sociedade. A Instalações
10 anos
de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os impactos do movimentação do saldo das debêntures está demonstrada como segue:
Equipamentos
10 anos
evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale,
20 anos
31 de dezembro de Outros
não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios
2019
2018 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício
da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em Saldo no início do exercício
24.393
25.106 social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção
decorrência do evento. A Sociedade apresentou somente suas demonstrações Emissão de novas debêntures
7.500 de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição,
financeiras individuais, uma vez que seus acionistas não fizeram nenhuma Adição de juros
415
3.482 serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e
objeção quanto a não apresentação de suas demonstrações financeiras Amortização de principal
(23.984)
(8.384) depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima
consolidadas, assim como pelo fato da controladora final publicar demonstrações Amortização de juros
(824)
(3.311) parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma
financeiras consolidadas do Grupo, conforme previsto no Pronunciamento CPC Saldo no final do exercício
24.393 indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O
36 (R2) – Demonstrações Consolidadas. c) Novos pronunciamentos: CPC 10. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas e ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.
06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, ambientais em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões para as d) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os ativos financeiros
os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e
o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de amparada pela opinião de consultores legais. A Sociedade conclui que existe nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo apenas uma causa provável de perda de natureza ambiental e há uma provisão financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”) a
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos constituída no montante de R$28 (R$28 em 2018). Passivos contingentes menos que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao
montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo
nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente expectativa de perda é classificada como possível, as quais o reconhecimento amortizado sejam atendidas. Sendo que na data-base destas demonstrações
mantidos. A Administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e de provisão não é considerado necessário pela Sociedade, baseado na opinião financeiras a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados
concluiu que não há impactos relevantes nas suas demonstrações financeiras. dos consultores legais. A Sociedade possui processos considerados como perda como custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de impostos - A interpretação explica possível de natureza trabalhista, no montante de R$393 (R$353 em 2018) e de ao valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo
como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC32 - natureza tributária, no montante de R$2.000 (R$1.000 em 2018).
amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. e) Processos
Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes 11. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o judiciais - Uma provisão é reconhecida no momento em que a obrigação for
e diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. A sociedade avaliou capital social é de R$77.611 (R$11.351 em 2018) correspondendo a 165.925.924 considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que
os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto em ações nominativas, sendo 165.574.530 ações ordinárias e 351.394 ações serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder ser mensurada
suas demonstrações financeiras.
preferenciais (11.596.786 ações ordinárias e 351.394 ações preferenciais em com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício.
3. Despesas administrativas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018), totalmente integralizadas e sem valor nominal. Através da ata de AGO/ Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou
2019
2018 AGE, realizada em de 24 de janeiro de 2019 a Sociedade aprovou a capitalização encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda
Pessoal (i)
(25.118)
(10.198) dos adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC”), no valor total de não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou
Serviços de terceiros
(7.267)
(5.123) R$29.328, que correspondem a 30.872.000 ações ordinárias, nominativas e sem baixada quando a obrigação for liquidada.
Depreciação e amortização
(1.783)
(2.483) valor nominal. Na AGO realizada em 06 de agosto de 2019, a Sociedade aprovou 15. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos
Viagens
(578)
(704) a capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC”), no contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas estimativas
valor
total
de
R$36.932,
que
correspondem
a
123.105.744
ações
ordinárias,
Impostos e taxas
(439)
(250)
são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações
Outras despesas
(1.865)
(1.313) nominativas e sem valor nominal. b) Reserva de capital - São registrados nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas. Resultados
os ganhos provenientes do valor pago a maior pelos acionistas quando da
Total
(37.050)
(20.071) integralização do capital social. Esses valores não transitam pelo resultado como reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos
(i) A variação observada decorre de bônus adicionais concedidos aos receitas, visto que não resultam do esforço da Sociedade em termos de entrega significativos utilizados pela Sociedade na preparação destas demonstrações
funcionários em 2019.
de bens ou de prestação de serviços. Os valores registrados são destinados financeiras estão assim apresentadas: a) Processos judiciais - Por sua natureza,
Exercícios findos em 31 de dezembro de ao aumento do capital e compensação de prejuízos ou dividendos. c) Ajustes os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros
4. Resultado financeiro
2019
2018 acumulados de conversão - São registradas as variações cambiais dos ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais
eventos não depende da atuação da Sociedade e incertezas no ambiente legal
investimentos no exterior, cuja moeda funcional é diferente do Real (R$).
Despesas financeiras
envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração
Juros de debêntures
(415)
(3.482) 12. Partes relacionadas: Saldos em aberto com partes relacionadas - quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.
O contas a receber com a controladora New Steel Global NV refere-se ao
Variação cambial passiva
(16)
(48) pagamento dos advogados para regularização das patentes no exterior após a 16. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade
Tarifa bancária
(26)
(32) operação de venda realizada em abril de 2018. O saldo em 31 de dezembro de monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e
Outros
(3)
(42) 2019 e 2018 é de R$413 e R$418, respectivamente. A Sociedade possui em 31 possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na
redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a
(460)
(3.604) de dezembro de 2019 o valor de R$22.720 recebido de sua controladora New continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A
Steel
Global
NV
sob
a
forma
de
adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
(não
Receitas financeiras
havia saldo em 2018). A Sociedade possui em 31 de dezembro de 2019 o valor exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações
Rendimentos de aplicações
de R$9.753 enviado para sua controlada CTSS sob a forma de adiantamento comerciais e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito
financeiras
261
431 para futuro aumento de capital. Transações com partes relacionadas - Em abril fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e
Variação cambial ativa
25
9 de 2018, atendendo a estratégia global de expansão dos negócios internacionais para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de
crédito de recebíveis - A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito
Descontos obtidos
1
2 da New Steel, a Sociedade realizou uma operação de venda das suas patentes interna para cada contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa
estrangeiras para a controladora New Steel Global NV. Essas patentes foram
Outros
16
6 avaliadas ao valor justo de R$6.771 a um custo de R$1.843, resultando em um de análise de risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações
303
448 ganho na alienação no montante de R$4.928. Remuneração do pessoal-chave financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico
Resultado financeiro, líquido
(157)
(3.156) da administração - A remuneração chave dos administradores da Sociedade de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos
foi paga pela sua controladora final Vale, pela sua subsidiária CTSS e pela financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações
5. Caixa e equivalentes de caixa
31 de dezembro de Sociedade. Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora
2019
2018 incentivos de longo prazo.
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes que
Caixa e bancos
32
51 13. Classificação dos instrumentos financeiros
Custo amortizado foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade
Aplicações financeiras
8.084
1.621
2019
2018 está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu
Total
8.116
1.672 Caixa e equivalentes de caixa
8.116
1.672 fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade,
1.244 os principais fatores de risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos Títulos e valores mobiliários
Contas
a
receber
Partes
relacionadas
413
418 são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento
e insumos. A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
9.753
- de risco e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo
com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações
Total
dos
ativos
financeiros
10.166
3.334
de tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A
financeiras em 31 de dezembro de 2019 referem-se a aplicações de Certificados
1.559
89 Sociedade emite diversas políticas de seguros, tais como: política de seguro de
de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$8.084 (R$1.621 em 2018), Fornecedores
1.531
609 riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), responsabilidade
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados Salários e encargos sociais
Debêntures
24.393 civil, seguro de vida para seus funcionários, dentre outros. As coberturas destas
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
22.720
- apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são emitidas
6. Tributos a recuperar
31 de dezembro de Adiantamento para futuro aumento de capital
25.810
25.091 de acordo com os objetivos definidos pela empresa, a prática de gestão de
2019
2018 Total de passivos financeiros
Contribuições federais brasileiras
2.175
1.606 14. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional - risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma
geral, os ativos da empresa diretamente relacionados as suas operações estão
Outros
209
351 As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou contemplados na cobertura dos seguros contratados.
“R$”),
que
é
a
moeda
do
principal
ambiente
econômico
no
qual
a
Sociedade
Total
2.384
1.957
opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em reais. DIRETORES
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Não circulante
2.384
1.957 b) Investimentos - Os investimentos em controlada (“investida”) é contabilizado Ivan Montenegro de Menezes
Reumar Souza Figueiredo
Total
2.384
1.957 pelo método da equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras da Diretor-Presidente
Contador - CRC-RJ 065289/O-4
Os saldos relativos a créditos de contribuições federais brasileiras (PIS e investida são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Sociedade. Mauro Fumio Yamamoto - Diretor
Jander Costa da Silva
As informações da investida direta é a seguinte:
COFINS) são derivados da aquisição de bens.
João Sichieri Moura - Diretor
Gerente de Controladoria

8

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 n Monitor Mercantil

Financeiro

NEW STEEL S.A.
CNPJ Nº 09.442.144/0001-72

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
Aos Administradores e Acionistas
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
New Steel S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da New Steel S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
financeira da New Steel S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: O exame das demonstrações razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 21 de fevereiro de 2019, sem ressalvas e com de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
parágrafo de ênfase sobre o fato de a Sociedade estar em fase pré-operacional, não ter gerado fluxo de caixa para significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe
suas atividades e ter os investimentos e gastos incorridos honrados por meio de suporte financeiro dos seus acionistas. incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2020
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades
PricewaterhouseCoopers
Patricio Marques Roche
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
Auditores Independentes
Contador
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
CRC 2SP000160/O-5
CRC 1RJ081115/O-4

CALENDÁRIO FISCAL
04 A 30 DE MARÇO/2020
DIA
04

05

06

10

13

ESPECIFICAÇÃO
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e
venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento;
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos
demais casos, efetuados no 3º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS
OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto
7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte
do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002
(exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.
CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de
direito público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais,
até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do
Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020
passa a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de
trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data
de encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência
mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia
7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico
que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social,
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de
Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais,
no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês de
fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o
pagamento no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão
indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou
creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas
no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que
pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do
Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional
de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia;
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com
empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2
dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/
ou da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas
à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a
R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os
seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei
8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a
título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa
1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após
a sua realização.
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da
Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários;
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes,
para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição
do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos,
efetuados no 1º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao
fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital
próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos
sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09,
7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi
aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção
na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais,
quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e
recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados,
segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão
obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou
pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas
as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples,
sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado,
referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra,
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por
empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à
entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a
realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral,
inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes
ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer
vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos
provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele
incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato
gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento
mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET,
instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à
incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e
variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
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SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e
contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto
de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários;
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes,
para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição
do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos,
efetuados no 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente
ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital
próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos
sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da
base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei
11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados
na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de
Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
(Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem pela
manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria integrante do
Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.
Fonte: Coad

Monitor Mercantil n Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

Financeiro

Resseguradora
Em atendimento às disposições legais e regulamentares, apresentamos as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019. A Austral Resseguradora S.A. (“Companhia” ou “Austral Re”) foi autorizada
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar com resseguro e
retrocessão em 1º de fevereiro de 2011, por meio da Portaria SUSEP nº 3.908.
A Companhia é uma resseguradora local que oferece, além da capacidade em
resseguro, um serviço voltado à necessidade de cada um de nossos clientes, com
a realização de uma subscrição responsável, buscando eficiência na alocação de
capital e o desenvolvimento do mercado, associado a uma gestão de risco constante e cautelosa. Em 12 de junho de 2019, os investidores da Companhia e da extinta
Terra Brasis Resseguros S.A. (“Terra Brasis”) firmaram acordo de investimento
regulando os termos da incorporação da Terra Brasis pela Companhia, conforme
previsto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76, operação esta que dependia de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Superintendência de
Seguros Privados. Em 29 de novembro de 2019, após obtidas as aprovações regulatórias necessárias, a incorporação foi concluída. Deste modo, o posicionamento
competitivo da Companhia foi fortalecido pela complementaridade dos portfólios de
negócio e pela ampliação da cobertura geográfica no Brasil e no exterior, contando
com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Colômbia, além de autorizações
para operar em diversos países latino-americanos. Com a incorporação, os acionistas da Terra Brasis tornaram-se acionistas da Companhia, sendo certo que,
imediatamente após a Incorporação, (a) Terra Brasis Partners Participações Ltda.
(“Terra Brasis Partners”) exerceu, de forma irrevogável e irretratável, o seu direito
de retirada da Companhia com relação a todas as ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal por ela detidas no capital social da Companhia; e (b) Brasil
Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda. (“Brasil Plural”) exerceu, de forma
irrevogável e irretratável, o seu direito de retirada da Companhia com relação a única
e exclusivamente 5.006.919 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal por
ela detidas no capital social da Companhia. Em razão do referido exercício do direito
de retirada pela Terra Brasis Partners e Brasil Plural, as ações por elas detidas,
conforme acima descrito, foram canceladas e liquidadas pela Companhia, mediante
o pagamento à Terra Brasis Partners e à Brasil Plural do valor das referidas ações,
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com base no Laudo de Avaliação Contábil da Companhia elaborado pela empresa
avaliadora. A Incorporação não ensejou alterações no que tange à estrutura de
controle direto e indireto da Companhia, de modo que a Austral Participações II
S.A. permanece como sua controladora direta. Da mesma forma, o quadro de
controladores finais da Companhia permanece inalterado. Em 6 de fevereiro de
2020, a AM Best, agência global de avaliação de riscos do segmento de seguros,
retirou de observação e afirmou o rating de Força Financeira (FSR) de B++ (Bom)
e o Rating de Crédito de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de “bbb+” da Austral
Re. A perspectiva para ambos os ratings foi elevada de estável para positiva. Na
avaliação da AM Best, a perspectiva positiva reflete a melhora sobre a força do
Balanço Patrimonial da Companhia, categorizado pela agência como muito forte.
Isso se reflete na capitalização ajustada ao risco da Austral Re. O relatório pontua
ainda o amplo programa de gerenciamento de riscos da Companhia e a sólida
estratégia de retrocessão para proteção e mitigação de riscos, em especial com
a diversificação de negócios e melhor distribuição geográfica após a incorporação
da Terra Brasis pela Austral Re. Para a Austral Re, a avaliação é um atestado de
eficiência e solidez financeira que credencia a Companhia a participar dos principais programas nacionais e internacionais de resseguros e dá sustentação à sua
estratégia de expansão dentro e fora do Brasil. Os prêmios de resseguros líquidos
de comissão atingiram R$ 630,9 milhões neste ano, representando um aumento
de R$ 239,0 milhões (61%) em relação ao exercício de 2018. Os prêmios ganhos
também apresentaram um crescimento relevante quando comparados ao exercício
anterior, alcançando o valor de R$ 563,8 milhões, o que retrata um incremento
de R$ 182,0 milhões (48%) em relação ao exercício de 2018. Embora o índice de
despesas administrativas tenha permanecido em 4,8% em relação aos prêmios
ganhos, houve um crescimento das despesas administrativas em números absolutos devido aos custos relacionados ao processo de incorporação da Terra Brasis
pela Austral Re. O índice de sinistralidade geral em 2019 ficou em 105,7% (sinistros
ocorridos/prêmios ganhos líquidos de comissão de resseguro), contra 86,9% no ano
anterior. Os quatro principais fatores que levaram a este aumento em 2019 foram: a)
a carteira de resseguros agrícolas (Rural) observou o maior índice de sinistralidade
desde o início da política de subvenção há 15 anos; b) um contrato de Seguro

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Reclassificados
31/12/2019 31/12/2018
Passivo
Ativo
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
1.305.777
1.025.765 Circulante
1.404.743
842.877
Disponível
31.947
23.140
Caixa e bancos
31.947
23.140
21.820
2.721
Aplicações financeiras (Nota 6)
117.366
311.933 Contas a pagar
Títulos de renda fixa - privados
6.349
Obrigações a pagar
17.721
1.223
Títulos de renda fixa - públicos
29.829
203.634
Impostos e encargos sociais a recolher
3.067
306
Títulos de renda variável
1.325
Encargos trabalhistas
1.032
704
Quotas de fundos de investimentos
67.557
59.012
Aplicações no exterior
12.306
49.287
Impostos e contribuições
488
Créditos das operações com resseguros (Nota 8) 618.226
364.034
Operações com seguradoras
494.769
268.023
319.464
181.790
Operações com resseguradoras
123.457
96.011 Débitos das operações com resseguros
Ativos de retrocessão - provisões técnicas
Prêmio a restituir
4.790
2.009
(Notas 9 e 16)
454.389
298.744
Operações
com
seguradoras
2.016
1.124
Prêmios de retrocessão diferidos
145.385
81.921
Operações com resseguradoras (Nota 14)
295.485
171.526
Sinistros com retrocessão
235.726
177.010
Recuperação de sinistros ocorridos e não
Corretores de seguros e resseguros
16.464
6.966
avisados
71.213
38.125
Outros
débitos
operacionais
709
165
Provisão de excedente técnico
2.060
1.688
Outras provisões
5
Títulos e créditos a receber (Nota 10)
72.622
22.832 Depósito de terceiros (Nota 15)
2.336
1.516
Títulos e Créditos a receber
49.987
4.630
Créditos tributários e previdenciários
22.497
18.145
656.850
Outros créditos
138
57 Provisões técnicas com resseguradoras (Nota 16) 1.061.123
Outros valores e bens
73
13
Despesas antecipadas
464
64.853
61.391
Custos de aquisição diferidos (Nota 11)
10.690
5.069 Não circulante
Resseguros
10.690
5.069
Não circulante
502.606
161.921 Contas a pagar
7.800
Realizável a longo prazo
501.530
159.866
Tributos diferidos
7.800
Aplicações financeiras (Nota 6)
428.685
108.620
Títulos de renda fixa - privados
80.793
Títulos de renda fixa - públicos
279.958
89.768 Débitos das operações com resseguros
8.338
9.521
Aplicações no exterior
67.934
18.852
Operações com resseguradoras (Nota 14)
8.007
9.512
Créditos das operações com resseguros
(Nota 8)
28.025
17.704
Corretores de seguros e resseguros
331
9
Operações com seguradoras
11.015
10.078
Operações com resseguradoras
17.010
7.626
56.515
44.070
Provisões técnicas com resseguradoras (Nota 16)
Ativos de retrocessão - provisões técnicas
(Notas 9 e 16)
34.262
33.341
Prêmios de retrocessão diferidos
30.915
13.831
338.787
283.418
Sinistros com retrocessão
3.347
19.510 Patrimônio líquido (Nota 18)
Capital social
234.468
234.468
Títulos e créditos a receber (Nota 10)
9.394
Créditos tributários e previdenciários
9.394
Aumento de capital social (em aprovação)
5.532
Custos de aquisição diferidos (Nota 11)
1.164
201
Reserva de capital
91.677
2.487
Resseguros
1.164
201
Reservas de lucros
120
43.688
Imobilizado (Nota 12)
587
354
Bens móveis
587
354
6.990
2.775
Ajuste de avaliação patrimonial
Intangível (Nota 13)
489
1.701
Outros intangíveis
489
1.701
1.808.383 1.187.686
Total do ativo
1.808.383
1.187.686 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital social
Reserva de Ajuste de
Prejuízos/
Capital
(em Reserva de Reserva retenção de avaliação
Lucros
social
aprovação)
capital
legal
lucros patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
220.179
14.289
2.431
6.779
38.169
447
- 282.294
Aumento de capital social (em aprovação)
14.289
(14.289)
Lucro liquido do exercício
117
117
Incentivo baseado em ações
56
56
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda
2.328
2.328
Proposta para distribuição do resultado
Constituição de reserva legal
5
(5)
Constituição de reservas de lucros
85
(85)
Distribuição de dividendos
(1.350)
(27) (1.377)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
234.468
2.487
6.784
36.904
2.775
- 283.418
Aumento de capital social (em aprovação)
5.532
5.532
Reservas de capital – Incorporação
89.190
- 89.190
Prejuízo do exercício
(26.005) (26.005)
Outras reservas de lucros
(174)
(174)
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda
4.215
4.215
Juros sobre capital próprio a distribuir
(17.389)
- (17.389)
Diminuição de reservas de lucros
(6.664)
(19.341)
26.005
Saldos em 31 de dezembro de 2019
234.468
5.532
91.677
120
6.990
- 338.787
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de Ativo
11/2019 Passivo
11/2019
2019 e 2018 (Em milhares de reais). 1. Contexto operacional - 1.1 Consi- Circulante
444.596 Circulante
348.025
derações gerais - A Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”) com sede no Caixa e bancos
15.028 Contas a pagar
504
Brasil e matriz domiciliada na cidade do Rio de Janeiro RJ é uma sociedade
Débitos de operações
de capital fechado e tem por objeto a exploração de operações de resseguros Aplicações
126.486 com seguros e resseguros 63.959
e retrocessão em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação Créditos das operações com
162.309 Depósitos de terceiro
3.353
vigente, em todo o território nacional, podendo participar como sócia ou acio- seguros e resseguros
nista de outras sociedades. Em 31 de janeiro de 2011, foram homologadas Ativos de resseguro e
Provisões técnicas pela Portaria SUSEP nº 3.908 as deliberações tomadas por seus acionistas, retrocessão - provisões técnicas 135.272 resseguradoras
280.209
realizadas em Assembleia Geral Extraordinária, em 27 de dezembro de 2010, Títulos e créditos a receber
1.214
bem como a autorização para a Companhia operar com resseguros e retro- Despesas antecipadas
207 Não circulante
885
cessão. Em 28 de fevereiro de 2018, a Austral Participações II S.A. passou a Custos de aquisição diferidos
4.080 Contas a pagar
885
ser controladora direta e detentora de 100% das ações da Companhia, não Não circulante
5.932 Patrimônio líquido
101.618
havendo, contudo, qualquer alteração no quadro de controladores finais da
Capital social
100.880
5.734 Reservas de capital
530
Companhia. A transferência do controle acionário direto da Companhia à Aus- Realizável a longo prazo
5.734 Reservas de lucros
344
tral Participações II S.A. foi homologada pela Portaria SUSEP nº 7.117, de Títulos e créditos a receber
82 Ajustes de avaliação
07 de maio de 2018 e publicada no Diário Oficial da União em 09 de maio de Imobilizado
116 patrimonial
(136)
2018, restando ratificado, pela referida portaria, que o controle final da Com- Intangível
Total do passivo e
panhia permanece inalterado. 1.2 Evento societário: Incorporação da Terra
450.528 patrimônio liquido
450.528
Brasis Resseguros S.A. - Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em Total do ativo
29 de novembro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram a incor- 2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: a) Continuidaporação da Terra Brasis Resseguros S.A. (“Terra Brasis” ou “Incorporada”) de - A Administração avaliou a habilidade da Companhia em continuar operando
normalmente e está convencida de que a Companhia possui recursos para dar
pela Companhia, com a consequente extinção da Incorporada, passando a continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
Companhia a sucedê-la em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas signifipoderes, imunidades, ações, deveres, obrigações, sujeições, ônus, responsa- cativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações
bilidades e exceções de titularidade da Incorporada. Em decorrência da Incor- financeiras foram preparadas com base nesse princípio. b) Declaração de conporação e consequente versão da totalidade do acervo líquido da Terra Bra- formidade - As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os disposis Resseguros S.A. para a Companhia, R$ 5.532 foram alocados ao capital sitivos da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, e suas respectivas
social da Companhia (em aprovação) e R$ 96.407 foram alocados à reserva alterações, normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP , os prode capital da Companhia. Com a Incorporação, os acionistas da Terra Brasis nunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e pelo Comitê de Pronunciamentos Atuatornaram-se acionistas da Companhia, sendo certo que, imediatamente após riais – CPA, quando referendadas pela SUSEP, doravante denominadas, em seu
a Incorporação, (a) Terra Brasis Partners Participações Ltda. (“Terra Brasis conjunto, como “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
Partners”) exerceu, de forma irrevogável e irretratável, o seu direito de retirada autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A autorização para conclusão da elaborada Companhia com relação a todas as ações ordinárias, nominativas e sem ção das demonstrações financeiras foi concedida pela Administração da Compavalor nominal por ela detidas no capital social da Companhia; e (b) Brasil Plu- nhia em 21 de fevereiro de 2020. c) Moeda funcional e de apresentação - A moeda
ral Holding de Seguros e Resseguros Ltda. (“Brasil Plural”) exerceu, de forma funcional da Companhia é o Real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente
irrevogável e irretratável, o seu direito de retirada da Companhia com rela- econômico em que a Companhia opera. As transações em moeda estrangeira
ção a única e exclusivamente 5.006.919 ações ordinárias, nominativas e sem são inicialmente convertidas pela taxa de câmbio para a moeda funcional na data
valor nominal por ela detidas no capital social da Companhia. Em razão do da transação. Ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeireferido exercício do direito de retirada pela Terra Brasis Partners e Brasil Plu- ra são convertidos para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente
na data do fechamento do balanço. As diferenças decorrentes da conversão são
ral, as ações por elas detidas, conforme acima descrito, foram canceladas e lançadas diretamente contra o resultado do exercício. d) Reapresentação dos valiquidadas pela Companhia, mediante o pagamento à Terra Brasis Partners e lores correspondentes de 2018 para fins de comparabilidade - Informações para
à Brasil Plural do valor das referidas ações, com base no Laudo de Avaliação efeito de comparabilidade - Em razão da Circular Susep nº 575/2018, com entrada
Contábil da Companhia elaborado pela empresa avaliadora. A Incorporação em vigor em 17 de janeiro de 2019, a Companhia com a finalidade de manter a
não ensejou alterações no que tange à estrutura de controle direto e indireto comparabilidade das demonstrações financeiras está reapresentando os saldos
da Companhia, de modo que a Austral Participações II S.A. permanece como correspondentes de 2018 do balanço patrimonial e da demonstração dos fluxos de
sua controladora direta. Da mesma forma, o quadro de controladores finais caixa decorrentes dos créditos relacionados a Ressarcimentos a receber que foda Companhia permanece inalterado. Em razão do aumento de capital social ram reclassificados da conta “Créditos das operações com seguros e resseguros”
mencionado acima e do cancelamento das ações detidas pela Terra Brasis para a conta “Títulos e créditos a receber” e os valores reclassificados em 2018,
foram do montante de R$ 3.997. e) Base para mensuração - Os valores contidos
e pela Brasil Plural, o capital social da Companhia passou de R$ 234.468
nas demonstrações financeiras são expressos em Reais (R$), arredondados em
para R$ 240.000, dividido em 292.666.284 ações ordinárias, nominativas milhares (R$000), exceto quando indicado de outra forma, e foram elaborados de
e sem valor nominal (222.441.240 em 2018). O acervo líquido incorporado acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos seguintes itens matepela Companhia, na data-base de 29 de novembro de 2019, suportado por riais reconhecidos no balanço patrimonial: • Instrumentos financeiros mensurados
laudo de avaliação emitido por perito independente e incorporado ao patri- pelo valor justo por meio do resultado; • Ativos financeiros disponíveis para venda
mônio da Companhia, era composto pelos seguintes elementos patrimoniais: mensurados pelo valor justo; • Provisões técnicas, mensuradas de acordo com
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Viagem, já descontinuado pela Companhia; c) eventos catastróficos internacionais
(a exposição da Companhia a contratos com cobertura de riscos catastróficos está
sendo drasticamente reduzida em 2020); e d) aumento das reservas de sinistros,
não recorrentes, derivados da incorporação da Terra Brasis, cujos efeitos foram
incorporados à Demonstração de Resultado da Companhia apenas em dezembro
de 2019. A política de Investimentos da Companhia, adequada à realidade dos
negócios e aderente aos normativos vigentes, gerou um resultado financeiro de
R$ 55,1 milhões, ante R$ 34,2 milhões no exercício anterior. O prejuízo antes de
impostos e participações em 2019 foi de R$ 40,5 milhões, contra um lucro de R$
0,3 milhões no ano anterior, enquanto o prejuízo fiscal após impostos do exercício
atingiu R$ 26,0 milhões contra um lucro de R$ 0,1 milhões ao fim do exercício
de 2018. A Companhia registrou R$ 22,5 milhões de impostos diferidos sobre o
prejuízo gerado no exercício, com base em premissas de geração de lucros tributáveis futuros. Nosso índice combinado atingiu 118% neste exercício, contra 107%
ao final do exercício anterior. O patrimônio líquido da Companhia,que encerrou o
exercício de 2019 com R$ 338,8 milhões, contra R$ 283,4 milhões em dezembro
do ano anterior, aumentará no primeiro trimestre de 2020 com o reinvestimento
de parte relevante dos Juros sobre Capital Próprio distribuídos em dezembro de
2019. Com todos os ajustes realizados na carteira de negócios, a Austral Re
espera alcançar bons resultados de subscrição em 2020 e planeja continuar sua
trajetória de crescimento e consolidação no mercado, mantendo sua política de
subscrição de forma técnica e buscando manter a diversificação da carteira com
o objetivo de reduzir a volatilidade da mesma, em linha com o plano de negócios
inicial. Os Administradores declaram possuir capacidade financeira que viabilize
as perspectivas para os próximos exercícios. Ademais, declaram não haver nesse
exercício qualquer título ou valor mobiliário classificado na categoria “mantidos até
o vencimento”. Por fim, a Companhia, agradece à sua equipe pelo empenho e dedicação, à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e às demais autoridades
do setor pelo apoio e pelas orientações oferecidas ao longo deste exercício, bem
como aos clientes, parceiros, fornecedores e acionistas pela confiança depositada.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.
Administração.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação - em reais)
31/12/2019 31/12/2018
Prêmios emitidos
630.881
391.840
Variações das provisões técnicas
(67.095)
(10.137)
Prêmios ganhos (Nota 21 e Nota 23)
563.786
381.703
Sinistros ocorridos (Nota 23.b)
(596.122)
(331.633)
Custos de aquisição (Nota 23.c)
(14.805)
(10.951)
Outras receitas e despesas operacionais (Nota 23.d)
(28.526)
(47.854)
Resultado com retrocessão (Nota 23.e)
17.824
(1.217)
Despesas administrativas (Nota 23.f)
(27.270)
(18.368)
Despesas com tributos (Nota 23.g)
(10.539)
(5.563)
Resultado financeiro (Nota 23.h)
55.137
34.169
Receitas financeiras
147.939
204.082
Despesas financeiras
(92.802)
(169.913)
(=) Resultado antes dos impostos e participações
(40.515)
286
Imposto de renda (Nota 19)
9.327
27
Contribuição social (Nota 19)
8.105
1.011
Participações sobre o lucro
(2.922)
(1.207)
(=) (Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(26.005)
117
Quantidade de ações
292.666.284 222.441.240
(Prejuízo) / Lucro líquido por lote de mil ações - em reais
(0,08885)
0,00053
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(26.005)
117
Variação valor justo ativos financeiros disponíveis
7.092
3.812
para venda
Efeito do imposto de renda e contribuição social
(2.877)
(1.484)
Outros resultados abrangentes do exercício
4.215
2.328
Total de outros resultados abrangentes do
(21.790)
2.445
exercício, liquido dos impostos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Reclassificados
31/12/2019
31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(26.005)
117
Ajustes para:
Depreciações e amortizações
1.711
1.593
Incentivo baseado em ações
56
Perda de valor recuperável
206
453
Outros ajustes
(174)
(27)
Variações nas contas patrimoniais
Ativos financeiros
(121.283)
(75.757)
Créditos das operações com resseguros
(261.209)
(55.779)
Ativos de resseguros - provisões técnicas
(156.566)
(83.961)
Títulos e créditos a receber
(63.183)
(516)
Despesas antecipadas
(464)
Custos de aquisição diferidos
(6.584)
557
Outros ativos
(73)
(13)
Passivo fiscal diferido
(7.800)
(2.030)
Impostos e contribuições
8.325
4.319
Débitos de operações com resseguros
136.995
24.795
Obrigações a pagar
1.980
(2.305)
Provisões técnicas com resseguradoras
416.718
172.538
Depósitos de terceiros
820
647
Imposto de renda e contribuição social pagos
(8.569)
(4.878)
Caixa líquido (consumido) pelas atividades
operacionais
(85.155)
(20.191)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
(358)
(5)
Aquisição de intangível
(374)
(105)
Caixa líquido consumido pelas atividades
de investimento
(732)
(110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social – Incorporação (em
aprovação)
5.532
Integralização de capital - Incorporação
96.407
Pagamento por saída de sócio - Incorporação
(7.217)
Pagamento de dividendos
(28)
(1.350)
Pagamento de juros sobre capital próprio
(1.952)
Caixa líquido gerado / consumido pelas
atividades de financiamento
94.694
(3.302)
Aumento / redução líquido no caixa e
equivalentes de caixa
8.807
(23.603)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
23.140
46.743
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
31.947
23.140
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
as determinações da SUSEP; e • Recebíveis. Conforme permitido pelo CPC no
11 - Contratos de Seguro, a Companhia aplicou as práticas contábeis adotadas
no Brasil aos seus contratos de seguro, de acordo com as normas emitidas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A elaboração das demonstrações financeiras requer
que a Administração use julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas
e premissas envolvem, dentre outros, a avaliação de passivos de contratos de
resseguros, a determinação do valor justo de ativos financeiros, o teste de perda
do valor recuperável de ativos não financeiros, provisão para contingências e
tributos diferidos. A liquidação das transações que envolvem essas estimativas
poderá sofrer alteração em relação ao valor estimado em razão de imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação, conforme comentado na Nota 4.
3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis
utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a
seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos
comparativos apresentados. a) Disponível - Inclui o caixa e os saldos positivos
em contas correntes, apresenta risco insignificante de mudança de valor justo e
é utilizado pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto
prazo. b) Ativos financeiros - A classificação dos ativos financeiros depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração
determina a classificação dos ativos financeiros na data inicial de sua aquisição
e reavalia a sua classificação no mínimo a cada data de balanço. A Companhia
classifica seus ativos financeiros conforme as categorias, segundo CPC nº 38
- Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração: I) Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo
financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para
fins de negociação no curto prazo, sendo reconhecidos inicialmente pelo valor
justo. Esses ativos são mensurados ao custo atualizado, acrescido dos rendimentos auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações
do valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os custos
de transação incorridos na aquisição dos ativos financeiros classificados nesta
categoria são reconhecidos imediatamente no resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria são classificados no ativo circulante independentemente da data de vencimento do título. II) Títulos disponíveis para venda - A
Companhia classifica nesta categoria todos os ativos financeiros, não derivativos,
que não sejam designados na categoria anterior. 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 dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado,
o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado. III) Recebíveis - Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo.
São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a doze meses após a data base do balanço (estes são classificados como
ativos não circulantes). Os recebíveis originados de contratos de resseguros e
retrocessão, tais como saldo de prêmios a receber de seguradoras e resseguradoras, são classificados pela Companhia nesta categoria e são mensurados
inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, valorizados pelo custo amortizado deduzidos da provisão de redução ao valor recuperável. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor determinado na aceitação do contrato, ajustado
pela provisão para impairment, se necessário. c) Instrumentos financeiros derivativos - A Companhia realizou operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados a proteção de riscos associados com a variação das taxas de
Continua
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juros e taxas de câmbio. As operações com derivativos são registradas e negociadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros - BMF&Bovespa. Após o reconhecimento
inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as respectivas variações
são registradas no resultado, sendo classificadas na categoria ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Para a valorização dos instrumentos financeiros derivativos, cotações de preço de mercado são usadas
para determinar o valor justo desses instrumentos. O valor justo dos contratos
de futuro é determinado com base em cotações de preços de mercado para
derivativos negociados em bolsa ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo e
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 Bolsa de Mercadoria e Futuros - BMF&Bovespa. d) Reconhecimento e mensuração de contratos de resseguro - Contratos de resseguro são
contratos em que a Companhia acorda com uma seguradora a aceitação de um
único risco ou uma carteira de riscos, podendo, inclusive, aceitar parte dos mesmos. Nestes contratos, obriga-se a pagar as indenizações relativas a sinistros
cobertos pela cedente e devidamente amparados pelo contrato de resseguro.
De forma geral, a Companhia determina se apresenta risco de resseguro significativo, por meio da comparação dos prêmios recebidos com os sinistros a pagar
se o evento ressegurado tivesse ocorrido. Os contratos de resseguro visam resguardar os interesses das seguradoras, por meio de redução de volatilidade da
seguradora, ampliação de capacidade, diminuição de exigência de capital, troca
de expertise, dentre outros. Para os contratos facultativos e não proporcionais,
os prêmios de resseguro e as despesas de comercialização são registrados
no momento da aceitação do contrato ou no início de vigência, o que ocorrer
primeiro, sendo a parcela de prêmio ganho reconhecida no resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. Já para os contratos
proporcionais, o prêmio efetivamente cedido ao ressegurador é conhecido em
data posterior. Assim, a emissão é realizada uniformemente ao longo da vigência
do contrato, utilizando o prêmio estimado informado pela cedente no momento
da aceitação do mesmo, salvo quando é conhecida alguma sazonalidade de
emissão. A Companhia pode aplicar um fator de corte nos valores estimados de
prêmios, de acordo com estudo elaborado pela mesma. Os prêmios estimados
já reconhecidos são ajustados à medida que os prêmios efetivos são informados
para a Companhia. Dessa forma, a parcela de prêmio ganho é reconhecida no
resultado ao longo dos prazos a decorrer dos contratos. e) Ativos e passivos de
retrocessão - Os ativos de retrocessão são representados por valores a receber
de resseguradores de curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de
realização ou recebimento dos ativos junto aos retrocessionários. Os ativos de
retrocessão são avaliados consistentemente com os passivos de resseguro que
foram objeto de retrocessão e com os termos e condições de cada contrato. Os
passivos a serem pagos aos retrocessionários são compostos substancialmente
por prêmios pagáveis em contratos de retrocessão, consistente com o valor dos
ativos de resseguro na medida em que são retrocedidos. A Companhia analisa
a recuperação dos ativos de retrocessão regularmente, no mínimo, a cada data
de balanço. Quando há evidência objetiva de perda no valor recuperável, reduz
o valor contábil do ativo de retrocessão ao seu valor estimado de recuperação
e reconhece imediatamente qualquer perda no resultado do período. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não foram verificadas as necessidades
de se realizar provisão para perdas com o valor recuperável sobre os ativos
de retrocessão da Companhia. f) Passivos de resseguro - A Companhia utilizou as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Instituto Brasileiro de
Atuária - IBA e pelo CPC nº 11 - Contratos de Seguro para avaliação da sua
carteira e constituição das provisões técnicas para garantia de seus contratos
de resseguro, aplicando regras e procedimentos para mensuração e acompanhamento de seus contratos. Adicionalmente, a Administração não identificou
situações onde tenha utilizado excesso de prudência na avaliação de contratos
de resseguro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
As provisões técnicas decorrentes de contratos de resseguro, e os conceitos
atuariais internacionalmente difundidos, aplicáveis aos resseguradores locais
autorizados a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
são constituídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
As metodologias utilizadas para cálculo de cada provisão técnica estão descritas
em nota técnica atuarial desenvolvida pelo atuário responsável técnico e em
conformidade com a Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas
alterações posteriores, e a Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, e
suas alterações posteriores. As metodologias utilizadas serão especificadas a
seguir: Provisão de prêmios não ganhos - PPNG - É constituída para a cobertura
de valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos assumidos na data-base de cálculo, contemplando a estimativa para contratos vigentes e não emitidos. Para cálculo da
parcela de riscos vigentes já emitidos, utilizam-se metodologias diferenciadas
para cada tipo de contrato de resseguro, em linha com as normas e orientações
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e com a exposição ao risco
de cada contrato. A parcela da provisão de prêmios não ganhos referente aos
riscos vigentes e não emitidos para os contratos facultativos é obtida a partir da
utilização de metodologia baseada nas taxas médias de atraso históricas verificadas na carteira por grupo. Para o cálculo desta parcela, aplicam-se os fatores
de atraso médio subjetivamente selecionados sobre a provisão de prêmios não
ganhos referente aos riscos vigentes emitidos, da data base correspondente, de
forma que qualquer inconsistência verificada nos testes de consistência da provisão para os meses anteriores seja mais rapidamente ajustada à provisão. Em
relação à parcela de provisão de prêmios não ganhos para riscos vigentes e não
emitidos de contratos proporcionais, o diferimento das parcelas deste prêmio
proporcional é obtido a partir das características atreladas aos riscos dos respectivos prêmios proporcionais lançados, uma vez que esses são apurados a partir
dos prêmios efetivos, informados nas contas técnicas, e dos prêmios estimados
dos contratos. Este cálculo garante que as provisões técnicas estejam consistentes com a melhor estimativa de exposição de risco nas datas de cálculo.
Provisão de sinistros a liquidar - PSL - Corresponde à melhor estimativa dos
valores de sinistros administrativos e judiciais que serão pagos pela Companhia,
considerando suas posições mais atualizadas conforme atualização da cedente
e análises internas. Os valores que constituem a provisão de sinistros a liquidar
contemplam as atualizações monetárias dos sinistros e todas as expectativas de
salvados e ressarcimentos relacionados. Provisão de sinistros ocorridos e não
avisados - IBNR - A provisão de IBNR consiste na melhor estimativa atuarial do
montante de sinistros já ocorridos mas ainda não reportados à Resseguradora
até a data base de cálculo. Para a apuração desta parcela, consideram-se metodologias específicas aplicadas a partir das características dos grupamentos de
risco operados pela Companhia e devidamente descritas em Nota Técnica Atuarial. Provisão de excedente técnico - PET - A provisão de excedente técnico tem
como objetivo provisionar os valores devidos pela Companhia de acordo com o
resultado dos contratos que apresentam cláusula de participação nos lucros, no
claim bonus ou cláusula de comissão escalonada (sliding scale). A provisão de
excedente técnico é realizada por contrato, de acordo com critérios específicos
previamente definidos entre as partes, e ajustada ou revertida à medida que os
valores provisionados são efetivamente liquidados. Provisão de despesas relacionadas - PDR - É constituída mensalmente para a cobertura das despesas
relacionadas ao pagamento de indenizações ou benefícios, abrangendo tanto as
despesas que podem ser atribuídas individualmente a cada sinistro quanto as
despesas que só podem ser relacionadas aos sinistros de forma agrupada. g)
Custos de aquisição diferidos - Os custos de aquisição são registrados quando
da aceitação dos contratos ou no início de vigência, o que ocorrer primeiro, e
apropriados ao resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco
coberto. O diferimento destas comissões é realizado por meio da mesma metodologia utilizada para o diferimento do prêmio (PPNG). h) Reconhecimento de
sinistros e despesas - Os sinistros decorrentes de resseguros incluem todos os
eventos que ocorrem durante o período, avisados ou não, os respectivos custos
internos e externos com tratamento de sinistros diretamente relacionados ao
processamento e liquidação dos mesmos, o valor reduzido representado por
salvados e ressarcimentos e outros montantes recuperados e eventuais ajustes
de sinistros a liquidar de períodos anteriores. i) Imobilizado - O imobilizado é
mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação acumulada. O custo
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam
benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa
ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas
é baixado. Todos os outros reparos e as manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do período, quando incorridos. A depreciação de ativos é
calculada usando o método linear. O valor contábil de um ativo é imediatamente
baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que
seu valor recuperável estimado. j) Intangível - Os custos associados à manutenção de softwares e contratos são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do
produto software, incluem os custos no desenvolvimento e uma parcela adequada das despesas diretas aplicáveis. Outros gastos de desenvolvimento que não
atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa
não são reconhecidos como ativo em período subsequente. Os custos de desenvolvimento reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada. k) Recuperação de ativos financeiros - Por ocasião de encerramento de
balanço, a Companhia avalia se há evidências objetivas de que um determinado
ativo financeiro, ou grupo de ativo financeiro, está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos originados pela não recuperação do ativo são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento
inicial dos ativos. l) Ativos contabilizados ao custo amortizado - Quando há evidência clara da ocorrência de perda de valor recuperável de ativos contabilizados ao custo amortizado, o valor da perda é mensurado como a diferença entre
o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
(excluindo perdas de crédito futuras esperadas ainda não incorridas), descontada à taxa de juros efetiva original do ativo financeiro. O valor contábil do ativo é
reduzido e o valor da perda é reconhecido na demonstração do resultado. A
Companhia inicialmente avalia se existe evidência clara de perda de valor recuperável de cada ativo financeiro que seja individualmente significativo, ou em
conjunto para ativos financeiros que não sejam individualmente significativos. Se
for concluído que não existe real evidência de perda de valor recuperável para
um ativo financeiro individualmente avaliado, significativo ou não, o ativo é incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de crédito
semelhantes e os avalia em conjunto com relação à perda de valor recuperável.
Eventual perda no valor recuperável é sempre avaliada na data de encerramento do balanço. Para fins de impairment, a Companhia designa os prêmios a receber de resseguros e retrocessão a partir de estudos econômicos de perdas
incorridas, riscos de inadimplência entre outros fatores, conforme permitido pela
Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, e suas alterações. Se, em período subsequente, houver redução no montante da perda no valor recuperável
claramente relacionada a um evento ocorrido após o reconhecimento da referida
perda, a perda no valor recuperável anteriormente reconhecida será estornada.
Qualquer estorno subsequente de perda no valor recuperável é reconhecido na
demonstração do resultado, na medida em que o valor contábil do ativo não ultrapasse o seu respectivo custo amortizado na data do estorno. m) Imposto de
renda e contribuição social - Ativos e passivos tributários correntes do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 e exercícios anteriores são mensurados ao
valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. O imposto de
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renda e a contribuição social foram calculados com base no resultado do período, pela alíquota de 25% e 15%, respectivamente, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor. Em 2018 a alíquota de contribuição
social aplicada foi de 20%. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
refletem os efeitos das diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos
ativos e passivos são reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis,
créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável
que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam
ser realizadas e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. As diferenças temporárias são utilizadas para reduzir ou aumentar lucros
tributários futuros. A Companhia semestralmente reavalia o montante de imposto
de renda e contribuição social diferidos ativos em relação à performance operacional e projeção do lucro tributável e, se necessário, reduz os valores para o
valor esperado de realização. n) Teste de adequação de passivo -TAP - Conforme requerido pelo pronunciamento CPC nº 11 - Contratos de Seguro, em cada
data de balanço, a Companhia avalia as obrigações decorrentes dos contratos
de resseguro vigentes na data base através do teste de adequação de passivo.
A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP instituiu e definiu a regra para
a elaboração deste teste por meio da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de
2015, suas alterações e orientações posteriores. O teste de adequação de passivo foi realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos
estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em dados
atualizados, informações fidedignas e considerações realistas. Os fluxos de caixa estimados na realização do teste de adequação de passivos são brutos de
retrocessão. Na estimativa desses fluxos de caixas futuros, utilizou-se premissas
atuais, realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida. Todas as premissas e resultados encontrados apresentam detalhamento em relatório específico do teste. Em resumo, o resultado do teste de adequação de passivo é apurado pela diferença entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa e
a soma do saldo contábil das provisões técnicas na data base do teste, deduzida
dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas. Para a composição do teste de adequação de passivo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia dispõe de fluxos de direitos e
obrigações em diversas moedas, uma vez que assume contratos com vários
países do mundo. Dessa forma, para as estimativas dos fluxos de caixa em real,
utilizou-se a ETTJ livre de risco pré-fixada da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ANBIMA. Para as estimativas decorrentes dos fluxos de caixa em dólar, a Companhia utilizou a curva cupom
dólar, também disponibilizadas no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. No entanto, uma vez que a Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP não disponibiliza curvas específicas para as demais moedas, a Companhia estimou uma curva para cada moeda individualmente, de forma que todos os fluxos fossem trazidos a valor presente a partir da aplicação da curva de
desconto específica referente à sua respectiva moeda de emissão. Os testes de
adequação de passivos realizados no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2018 indicaram que as provisões constituídas nas
referidas data base, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos
intangíveis relacionados, são suficientes para garantir o valor presente esperado
dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos de resseguro,
não sendo necessário nenhuma provisão adicional. Além disso, a comparação
entre a provisão de prêmio não ganho constituída, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis relacionados, com o valor presente dos
fluxos de sinistros a ocorrer não demonstrou necessidade de constituição da
provisão complementar de cobertura. As provisões técnicas na data base (2)
apresentadas acima representam as reservas de PPNG e PPNG-RVNE deduzidas das respectivas parcelas de comissão diferidas, enquanto a estimativa corrente do fluxo de caixa (1) representa o valor presente dos sinistros e despesas
correspondentes de parcelas cujo evento gerador ainda não ocorreu. o) Outras
provisões, ativos e passivos contingentes - Segundo o pronunciamento CPC nº
25 - Provisão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, uma provisão contingente de natureza trabalhista, cível e tributária é reconhecida quando existe
uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de evento passado, cujo valor tenha sido estimado com segurança e que seja provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Quando alguma
destas características não é atendida, a Companhia não reconhece uma provisão. As provisões são constituídas a partir de uma série de análises individualizadas, efetuadas pela assessoria jurídica da Companhia, dos processos administrativos e judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável
implicando em um desembolso futuro. O aumento da obrigação em decorrência
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Eventuais contingências ativas não são reconhecidas até que as ações sejam julgadas favoravelmente à Companhia em caráter definitivo e quando a probabilidade de realização do ativo seja provável. p) Apuração do resultado - O resultado é apurado
pelo regime contábil de competência e considera que, a contabilização dos prêmios de resseguros ocorre, nos contratos não proporcionais e facultativos, na
data de aceitação dos riscos cobertos ou no início de vigência, o que ocorrer
primeiro. Para os contratos proporcionais, o prêmio efetivamente cedido ao ressegurador é conhecido em data posterior. Assim, a emissão é realizada uniformemente ao longo da vigência do contrato, utilizando o prêmio estimado informado pela cedente no momento da aceitação do mesmo, salvo quando é conhecida alguma sazonalidade de emissão de prêmios da cedente. A Companhia
pode aplicar um fator de corte nos valores estimados de prêmios, de acordo com
estudo elaborado pela mesma. Os prêmios estimados já reconhecidos são ajustados à medida que os prêmios efetivos são informados para a Companhia. Os
prêmios relativos aos contratos de retrocessão cedida são registrados como prêmios de retrocessão cedida e diferidos para apropriação por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos, conforme metodologia descrita em nota técnica atuarial. Os prêmios de resseguros e retrocessão e as
correspondentes despesas de comercialização são reconhecidos no resultado
de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. q) Resultado
por ação - Em atendimento ao CPC no 41 - Resultado por Ação, a Companhia
apresenta o resultado por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018. O cálculo básico do resultado por ação é feito através da divisão
do resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Companhia, pela quantidade de ações disponíveis na data. Em 31 de dezembro de
2019 e 2018, a Companhia não possuía ações preferenciais. O cálculo do lucro
/ prejuízo líquido por lote de mil ações está apresentado nas demonstrações de
resultado dos exercícios. r) Incentivo baseado em ações - O incentivo dos executivos baseado em ações é mensurado e reconhecido a valor justo na data em
que as opções foram outorgadas, em conta específica no patrimônio líquido e na
demonstração do resultado, conforme as condições contratuais sejam atendidas. O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido ao
longo do período em que as condições de serviço são cumpridas, com término
na data em que o funcionário adquire o direito completo à ação (data de aquisição). A despesa acumulada reconhecida até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição tenha expirado e a melhor estimativa da
Companhia do número de títulos patrimoniais que serão adquiridos. s) Normas,
alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor
e não foram adotadas antecipadamente - O IFRS nº 9 - CPC 48 - Instrumentos
financeiros foi emitido em dezembro de 2016 e é o primeiro passo no processo
para substituir o IAS nº 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O CPC no 48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração
de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito
para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a
contabilização de hedge. A IFRS 9 é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018,
exceto para as entidades seguradoras que optarem por continuar a utilizar o IAS
39 até 1º de janeiro de 2022. O IFRS nº 16 - CPC 06 (R2) - “Leasing” estabelece
os princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação e divulgação de
arrendamentos. O objetivo é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes de modo que representem fielmente essas transações. Essas informações fornecem base para que usuários das demonstrações
financeiras avaliem o efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Companhia. A nova norma
passa a vigorar por períodos anuais iniciados em ou após 1° de janeiro de 2019.
O IFRS nº 17 - Contratos de Seguros foi emitido em maio de 2017 e estabelece
princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação e divulgação de
contratos de seguros emitidos. Também requer princípios similares a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos e contratos de investimento com características de participação discricionária emitidos. O objetivo é garantir que as
entidades forneçam informações relevantes de forma a que fielmente represente
esses contratos. O IFRS nº 17 é aplicável a partir de 01 janeiro de 2021, sendo
permitida a aplicação antecipada. Os normativos acima serão aplicáveis quando
referendados pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Os possíveis impactos decorrentes da adoção destas alterações estão sendo avaliados e
serão concluídos até a data da entrada em vigor das normas. Não há outras
normas IFRS ou interpretações que ainda não entraram em vigor que poderiam
ter impacto significativo sobre a Companhia. 4. Julgamentos, estimativas e
premissas contábeis significativas: A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de alto grau de
julgamento da Administração na utilização de determinadas políticas contábeis.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou
passivo afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das práticas e
políticas contábeis, a Administração fez os seguintes julgamentos, além daqueles que envolveram estimativas e premissas, que tiveram os principais efeitos
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. a) Avaliação de
passivos de contratos de resseguros - Conforme permitido pelo pronunciamento
CPC nº 11 - Contratos de Seguro, a Companhia aplicou as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As provisões técnicas que representam os passivos de contratos de resseguro em que a Companhia atua são: provisão de prêmios não
ganhos, provisão de sinistros a liquidar, provisão de sinistros ocorridos e não
avisados, provisão de despesas relacionadas e provisão de excedente técnico.
As provisões técnicas da Companhia são calculadas de acordo com metodologias conhecidas no mercado, estando em conformidade com todos os requisitos
e orientações estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. O comportamento da carteira de resseguros é acompanhado mensalmente
a fim de prever e estabelecer critérios adequados para mensuração de suas
provisões. b) Provisão para recuperação de ativos de resseguros e retrocessão
- Essas provisões são registradas de acordo com estudo próprio da Companhia,
conforme instruções determinadas na a Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho
de 2015, e suas alterações, sendo constituídas em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos valores a receber relativos a operações com resseguros e retrocessão. c) Vida útil dos ativos imobilizado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes
ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no
mercado consumidor podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil.
d) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - A Administração revisa mensalmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e, caso o valor contábil líquido exceda o
valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor
contábil líquido ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não
houve indícios de perda por redução ao valor recuperável de ativos não financei-
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ros. e) Provisões para contingências - A Companhia está sujeita a reivindicações
cíveis, tributárias e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal
das atividades de seus negócios, sendo que a avaliação dos riscos envolve
considerável julgamento por parte da Administração para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis. Como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma
saída de recurso envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar
a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas mensalmente. Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 a Companhia não possuía nenhuma contingência de natureza trabalhista ou tributária, possuindo apenas contingências de natureza cível que se
encontram provisionadas na rubrica de provisão de sinistro a liquidar judicial.
Probabilidade QuantiValor
Valor
Ano
de perda
dade reclamado provisionado
31 de dezembro de 2019
Remota
5
256
31
31 de dezembro de 2018
Remota
5
256
78
5. Gestão de risco de resseguro e risco financeiro: A Companhia adota a
definição da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a qual diz que a
estrutura de gestão de risco consiste no conjunto de componentes que fornecem
os fundamentos e os arranjos organizacionais que possibilitem a concepção,
implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão
de riscos através de toda organização. Os procedimentos de gestão de risco
têm como base as melhores práticas definidas no COSO – ERM, cujas etapas
de avaliação da governança e cultura de risco, avaliação de riscos, atividades
de controle, informação, comunicação e monitoramento contínuo são realizadas levando em consideração a natureza, escala e complexidade de nossas
operações. A Companhia também utiliza o conceito de três linhas de defesa,
da IIA, a fim de determinar papéis, responsabilidades e a governança de todo
o processo de gestão de risco. a) Risco de resseguro - O principal risco para a
Companhia nos contratos de resseguro é o de que pagamentos de sinistros não
correspondam às expectativas. Isso é influenciado pela frequência dos sinistros,
sua severidade, valores efetivamente pagos e histórico de sinistros de longo
prazo. Desta forma, o objetivo da Companhia é o de assegurar a disponibilidade
de reservas suficientes para cobrir esses sinistros. A exposição de risco acima
é reduzida por meio da diversificação da carteira de contratos de resseguros,
através de uma seleção criteriosa, e com a implementação de diretrizes saudáveis e prudenciais sobre a estratégia de subscrição, bem como o monitoramento
constante para realização de eventuais ajustes. A Companhia adquire retrocessão como parte do seu programa para redução de volatilidade e ampliação de
capacidade. A retrocessão cedida é colocada em bases proporcionais e não proporcionais. Na retrocessão proporcional a Companhia cede os riscos na mesma
proporcionalidade em que seus sinistros são recuperados. Para as retrocessões
não proporcionais, as retrocessionárias se comprometem a pagar o valor do sinistro que excede um determinado limite (prioridade) contratualmente acordado,
minimizando assim a perda da Companhia. Valores a recuperar junto às retrocessionárias estão estimados de forma consistente com a provisão de sinistros
a liquidar, de acordo com os contratos de retrocessão. Para a gestão dos riscos
de resseguros, a Companhia mantém políticas, processos e procedimentos operacionais para avaliação de riscos nos grupos de ramos em que opera. A política de subscrição norteia a tomada de decisões, as ações e os procedimentos
adotados na subscrição de riscos da carteira. Os parâmetros adotados para a
elaboração de orçamento e definição das metas (produção, comissionamento,
sinistralidade, resultado, entre outros) são atingíveis, sustentáveis e condizentes
com a estrutura e capital da Companhia e visam à geração de lucros estáveis e
contínuos. A Companhia subscreve riscos em todos os grupos de ramos, considerando os fatores técnicos de cada ramo e contrato. A política de subscrição
é suportada pela norma de subscrição de riscos da carteira, procedimentos de
subscrição e pelo regime de alçadas decisórias, documentos estes formalmente
aprovados, periodicamente revisados e devidamente divulgados a todas as alçadas envolvidas. Para fins de precificação dos riscos da carteira, com o objetivo
de obter resultados consistentes, estáveis, positivos individualmente e para a
globalidade da carteira, são adotadas diversas modelagens, consolidadas na
comunidade atuarial, como referências para a precificação. Dentre as principais
metodologias de precificação encontram-se: análise histórica, atrito e severidade, exposição e experiência. b) Riscos financeiros - A política de investimentos
define as diretrizes para a alocação dos recursos da Companhia em títulos e
valores mobiliários bem como o monitoramento dos riscos inerentes à carteira
de investimentos. Os investimentos são pautados em análises de cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo observadas as principais
variáveis da economia brasileira e mundial, tais como: expectativas de evolução
das taxas de juros, inflação, câmbio, crescimento da economia, entre outras.
Em suas decisões de investimento, a Companhia considera a sua necessidade de caixa e o casamento dos seus ativos e passivos seguindo uma postura
conservadora com relação ao crédito de suas contrapartes e nos investimentos
realizados. A gestão de riscos dos investimentos financeiros é realizada através
de análise e monitoramento diário da carteira. A Companhia possui um comitê
de investimentos que se reúne para analisar a performance da carteira, traçar
cenários prospectivos e, com isso, definir as linhas gerais para os investimentos
nos meses a seguir. c) Risco de crédito - Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelas contrapartes de suas
obrigações financeiras nos termos pactuados. As análises de risco de créditos
são baseadas principalmente em ratings determinados por agências classificadoras de riscos. O gerenciamento do risco de crédito referente aos emissores
dos títulos que compõem o portfólio de investimentos da Companhia é efetuado pelos gestores da carteira e dos fundos de investimentos. De maneira a
mitigar os riscos de inadimplência referentes aos recebíveis de retrocessão, o
painel de retrocessionários é composto por companhias com rating corporativo
de alto nível. A tabela a seguir apresenta o total de Sinistros a Recuperar distribuído por rating de crédito e tipo de resseguradora (Local, Admitida e Eventual).
31/12/2019
Local
Admitida
Eventual
Total
Rating Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
A
648 0,2% 192.612 47,2% 49.683 12,2% 242.943 59,6%
A- 0,0%
7 0,0% 94.442 23,2% 94.449 23,2%
A+
92 0,0% 46.866 11,5%
5.831 1,4% 52.789 12,9%
A++
- 0,0%
763 0,2%
5.436 1,3 % 6.199 1,5%
AA4.610 1,2%
963 0,2%
1.477 0,4% 7.050 1,7%
AA+
- 0,0%
259 0,1%
1.997 0,5% 2.256 0,6%
B++
1.418 0,3%
- 0,0% 1.418 0,3%
BAA1
129 0,0%
605 0,1%
734 0,2%
6.897 1,7% 241.470 59,2% 159.471 39,1% 407.838 100,0%
31/12/2018
Local
Admitida
Eventual
Total
Rating Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
A
1.872 0,7% 126.304 44,6% 70.696 25,0% 198.872 70,3%
A- 0,0%
3 0,0% 39.247 13,9% 39.250 13,9%
A+
91 0,0% 20.382 7,2% 11.890 4,2% 32.363 11,4%
A++
- 0,0%
3.043 1,1%
- 0,0% 3.043 1,1%
AA3.615 1,3%
175 0,1%
1.746 0,6% 5.536 2,0%
AA+
- 0,0%
- 0,0%
3.119 1,1% 3.119 1,1%
B++
325 0,1%
- 0,0%
- 0,0%
325 0,1%
127 0,0%
- 0,0%
367 0,1%
494 0,2%
BAA1
6.030 2,1% 149.907 53,0% 127.065 44,9% 283.002 100,0%
Esta exposição em risco de crédito foi calculada de acordo com o artigo 5º do anexo I da Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas alterações posteriores. d) Risco de mercado - Consiste na possibilidade de perdas em função de
flutuações desfavoráveis do valor dos investimentos da Companhia. O controle
do risco de mercado é baseado no modelo Value at Risk - VAR que demonstra
a maior perda esperada de um ativo ou carteira, para um determinado horizonte
de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência. Em paralelo a esse controle,
a Companhia calcula o capital de risco de mercado baseado nos princípios estabelecidos na Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015 e suas alterações
posteriores. e) Risco de liquidez - Consiste na possibilidade de uma Companhia
não ser capaz de responder aos seus compromissos de pagamentos em função
do descasamento de prazo entre seus ativos e passivos. A Administração possui
visibilidade diária da carteira da Companhia, discutindo regularmente em suas
reuniões ou extraordinariamente quando necessário a posição dos investimentos levando em conta a sua liquidez e expectativa de rentabilidade. A Companhia
tem por filosofia ser conservadora em seus ativos financeiros, entendidos como
a soma da sua posição disponível mais suas aplicações financeiras, priorizando
sempre a capacidade de liquidez na escolha de seus ativos financeiros e tendo como base suas obrigações com as contrapartes. Atualmente, a Companhia
possui 88,08% (86,7% em 31 de dezembro de 2018) da sua carteira em depósitos bancários, LFT, NTN-B e demais títulos que possuem liquidez diária a despeito do seu vencimento. Adicionalmente, 9,25% (11,9% em 31 de dezembro de
2018) dos ativos financeiros são compostos por outros fundos de investimento
com prazos de resgate de até 120 dias e 2,44% (1,4% em 31 de dezembro 2018)
é composto por outros fundos de investimento com prazo de resgate acima de
120 dias. Vale ressaltar que a Companhia faz bloqueios em ativos aceitos pelo
Conselho Monetário Nacional para cobertura das provisões técnicas e de 20%
do capital de risco, mantendo uma situação de liquidez em relação ao capital de
risco, conforme disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015.
31 de dezembro de 2019
Acima
Ativos e passivos
Até 1 ano de 1 ano Total
Caixa e bancos
31.947
31.947
Ativosfinanceirosavalorjustopormeiodoresultado 269.625 14.105 283.730
Ativos financeiros disponíveis para venda
262.321
- 262.321
Crédito das operações de resseguros
618.226 28.025 646.251
Títulos e créditos a receber
72.622 22.471
95.093
Total de ativos
1.254.741 64.601 1.319.342
Contas a pagar
21.820 13.077
34.897
Provisões técnicas com resseguradoras
606.734
22.253
628.987
(líquidos de retrocessão)
Depósito de terceiros
2.336
2.336
Débitos das operações de resseguros
319.464
8.338 327.802
Total de passivos
950.354 43.668 994.022
Continua
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seguintes sinistralidades para cada grupo de ramo de atuação da Companhia:
31 de dezembro de 2018
Acima
31 de dezembro de 2019
Ativos e passivos
Até 1 ano de 1 ano Total
Variação
Caixa e bancos
23.140
23.140
SinistraVariação de
de sinistro,
Ativos financeiros a valor justo por meio do
lidade
sinistro de reslíquido de
266.793
6.358 273.151
resultado
Grupo
agravada
seguro
retrocessão
Ativos financeiros disponíveis para venda
147.402
- 147.402 Patrimonial
79,74%
6.664
2.274
Crédito das operações de resseguros
368.046 17.704 385.750 Riscos especiais
10,00%
5.685
24.597
Títulos e créditos a receber
1,35%
15
5
18.833
18.833 Responsabilidades
91,23%
12.463
12.462
Total de ativos
824.214 24.062 848.276 Automóvel
64,30%
2.826
489
Contas a pagar
2.721
7.800
10.521 Transportes
Riscos financeiros
266,18%
8.899
2.174
Provisões técnicas com resseguradoras
358.106
10.729
368.835
Pessoas coletivo
134,38%
7.935
4.344
(líquidos de retrocessão)
45,33%
37
48
Depósito de terceiros
1.516
1.516 Habitacional
188,70%
6.607
5.103
Débitos das operações de resseguros
181.790
9.521 191.311 Rural
10,00%
4.916
2.649
Total de passivos
544.133 28.050 572.183 Outros
10,00%
44
23
f) Testes de sensibilidade - A Companhia tem como procedimento em sua Pessoas individual
104,43%
441
180
política de monitoramento de riscos, a análise periódica de sua carteira de Marítimos
116,67%
2.321
839
investimentos com o intuito de avaliar a volatilidade da mesma, por meio de Aeronáuticos
59,16%
555
166
mudanças que podem trazer alterações significativas nos resultados. De Petróleo
10,00%
229
226
acordo com a Vinci Gestora de Recursos Ltda., tais investimentos geravam Saúde
170,25%
11.881
10.599
uma exposição cujo Value at Risk - VAR paramétrico com nível de confiança Aceitações do exterior
71.518
66.178
de 95%, horizonte de um dia e histórico de duzentos e cinquenta e dois dias Total
31 de dezembro de 2018
úteis era 0,20% do patrimônio da carteira ou 0,28% com nível de confiança
Variação
de 99%. A Companhia também considera, em sua análise, o comportamento
Variação de
de sinistro,
da sua carteira de investimentos em cenários de stress dos principais fatores
Sinistralidade sinistro de
líquido de
de risco que compõem seus ativos, conforme descrito abaixo: • Estrutura da
Grupo
agravada
resseguro
retrocessão
curva a termo do IPCA: variação de 100 pontos base ou 1% de forma equâ97,18%
7.133
2.638
nime em todos os vértices da curva a termo de inflação – IPCA, inferida pela Patrimonial
64,50%
184
61
curva de juros das NTN-B. • Câmbio: variação de 5% na taxa de câmbio. Riscos especiais
Responsabilidades
132,42%
1.011
446
Cenário A (**)
Cenário B (**)
49,47%
3.723
3.721
Impacto no reImpacto no re- Automóvel
142,61%
3.225
485
Fatores
sultado antes Fatores
sultado antes Transportes
141,99%
4.591
1.092
de risco Choque dos impostos de risco Choque dos impostos Riscos financeiros
(*)
(*)
67,96%
2.876
1.282
Inflação +100 bps
(10.390) Inflação -100 bps
10.390 Pessoas coletivo
Câmbio
+5%
5.480 Câmbio
-5%
(5.480) Habitacional
12,72%
1
1
Total
(4.910)
Total
4.910 Rural
102,70%
2.255
2.047
195,22%
2.635
1.958
(*) Bps = pontos base, sendo 1 bp = 0,01%. (**) Informações fornecidas Outros
10,00%
376
247
pela Administradora dos recursos financeiros da Companhia (Vinci Gesto- Pessoas Individual
ra de Recursos Ltda.).
Marítimos
92,56%
339
81
Além dos cenários acima expostos, os índices de sinistralidade observados Aeronáuticos
10,00%
1.291
445
nas linhas de negócio impactam diretamente o resultado apresentado em 31 Petróleo
47,16%
166
59
de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. Para a realização do teste Saúde
84,53%
30
25
de sensibilidade da sinistralidade, adotou-se como premissa o agravo de 10% Aceitações do exterior
133,60%
5.056
4.592
da sinistralidade incorrida por grupo de ramo. Para fins de teste de sensibilida- Total
34.892
19.180
de, todas as sinistralidades agravadas por grupo de ramo utilizadas foram limi- O impacto sobre o patrimônio líquido da Companhia após impostos e contadas inferiormente a 10%. As tabelas abaixo apresentam os valores de varia- tribuições em 31 de dezembro de 2019 seria uma redução no montante de
ção dos sinistros ocorridos brutos e líquidos de retrocessão, considerando as R$36.744 (R$9.144 em 31 de dezembro de 2018).
6. Aplicações financeiras: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento
31 de dezembro de 2019
Taxas
Sem
Percentual Percentual de
contravenci- Até 12 De 13 a 60 Acima de Valor contábil Valor de contábil das
curva das
meses 60 meses
(mercado)
curva aplicações
tadas
mento meses
aplicações
I. Títulos mensurados ao valor justo por
meio de resultado:
Letras financeiras do tesouro - LFT
Selic
- 29.829
81.976
90.737
202.542 202.542
38%
Ações
[B3]
1.325
1.325
1.325
2%
Certificado de depósito no exterior
1,37%
- 12.306
12.306
12.306
2%
Quotas de fundos de investimentos
67.557
67.557
67.557
13%
II. Títulos disponíveis para venda:
Notas do tesouro nacional - NTN-B
IPCA
15.326
91.919
107.245
97.205
18%
84%
Debêntures
CDI+
78
26.997
21.030
48.105
48.325
9%
(2%)
Letra financeira – LF
CDI%
- 6.271
26.747
33.018
33.012
6%
Nota comercial - NC
CDI+
6.019
6.019
6.013
2%
Títulos públicos no exterior
4,63%
33.743
17.482
51.225
49.543
9%
14%
Títulos privados no exterior
5,89%
16.709
16.709
16.506
3%
2%
Total
68.882 48.484
207.517
221.168
546.051 534.334
100%
100%
31 de dezembro de 2018
Taxas
Sem
Percentual
Percentual
contra- venci- Até 12 De 13 a 60 Acima de Valor contábil Valor de contábil das
de curva das
tadas mento meses
meses 60 meses
(mercado)
curva aplicações
aplicações
I. Títulos mensurados ao valor justo por
meio de resultado:
Letras financeiras do tesouro - LFT
SELIC
- 41.636
161.544
454
203.634 203.634
48%
49%
Certificado de depósito no exterior
2,62
- 10.505
10.505
10.505
3%
3%
Quotas de fundos de investimentos
59.012
59.012
59.012
14%
14%
II. Títulos disponíveis para venda:
Notas do tesouro nacional - NTN-B
IPCA
14.018
75.750
89.768
85.244
21%
20%
Certificado de depósito no exterior
2,40
- 38.782
38.782
38.786
9%
9%
Títulos públicos no exterior
4,88
18.852
18.852
18.750
5%
5%
Total
59.012 90.923
194.414
76.204
420.553 415.931
100%
100%
Para os títulos públicos, os valores de mercado foram determinados com base nas cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).
As quotas dos fundos de investimentos são valorizadas com base no valor uni- 8. Crédito das operações com resseguros: a) Aging prêmios a receber
tário da quota na data de encerramento do balanço, informado pelos adminis31/12/2019 31/12/2018
tradores dos respectivos fundos. O valor de mercado dos fundos imobiliários Aging de prêmios a receber
listados em carteira foi obtido a partir do preço divulgado pelo administrador. Prêmios a vencer
b) Hierarquia de valor justo - A tabela abaixo apresenta os instrumentos finan60.644
43.797
ceiros registrados pelo valor justo, e seus respectivos métodos de avaliação. De 1 a 30 dias
16.015
25.038
Os diferentes níveis foram definidos como se segue: • Nível 01: títulos com co- De 31 a 60 dias
14.357
9.263
tação em mercado ativo. • Nível 02: títulos não cotados nos mercados abran- De 61 a 120 dias
gidos no “Nível 01” cuja precificação é direta ou indiretamente observável. De 121 a 180 dias
306.088
44.537
31/12/2019
31/12/2018
De 181 a 360 dias
118.335
191.488
Nível Nível
Nível Nível
Superior a 360 dias
28.025
17.704
01
02 Total
01
02 Total Total de prêmios a vencer
543.464
331.827
I. Títulos mensurados ao
Prêmios vencidos
valor justo por meio de
De 1 a 30 dias
10.509
6.276
resultado:
De 31 a 60 dias
10.799
1.882
Fundos de investimento:
De 61 a 120 dias
10.038
1.860
Quotas de fundos de
investimentos
67.557 67.557
59.012 59.012 De 121 a 180 dias
5.698
934
Títulos de renda fixa De 181 a 360 dias
6.205
912
privados:
Superior a 360 dias
10.088
6.745
Certificado de depósito no
Total de prêmios vencidos
53.337
18.609
exterior
12.306 12.306
10.505 10.505
Provisão para perda de valor recuperável
(2.821)
(705)
Títulos de renda fixa Total de prêmios a receber
593.980
349.731
públicos:
Recuperação de corretagem
701
18
Letras financeiras do tesouro
42.074
24.696
- LFT
202.542 - 202.542 203.634
203.634 Recuperação de sinistro efetivamente pago
Títulos de renda variavél:
Participações nos lucros a receber
1.870
5.235
Ações
1.325 1.325
Outros créditos a receber
7.626
2.058
II. Títulos disponíveis para
Outros créditos das operações
52.271
32.007
venda:
Total circulante
618.226
364.034
Títulos de renda fixa Total não circulante
28.025
17.704
privados:
Total de crédito das operações
646.251
381.738
Debêntures
48.105 48.105
Movimentação dos prêmios a receber:
Letras financeiras
33.018 33.018
Nota comercial
6.019 6.019
Saldo inicial
349.731
286.024
Certificado de depósito no
(+) Prêmios emitidos (*)
791.624
400.579
exterior
38.782 38.782 (-) Recebimentos
(545.259) (336.167)
Corporate bonds
16.709 16.709
(-) Provisão para perda de valor recuperável
(2.116)
(705)
Títulos de renda fixa - públicos
Saldo final
593.980
349.731
Notas do tesouro nacional NTN-B
107.245 - 107.245 89.768
89.768 (*) Saldo inclui variação cambial e cancelamentos.
Global bonds
51.225 51.225
18.852 18.852 Cabe destacar que parte dos valores de prêmios vencidos foi contabilizada
Total
533.745 12.306 546.051 293.402 127.151 420.553 como redução ao valor recuperável, uma vez que a Companhia considera um
c) Movimentação das aplicações financeiras - As movimentações das aplica- risco para o recebimento dos mesmos, conforme apresentado no estudo de
redução ao valor recuperável dos prêmios a receber. b) Prazo médio de difeções financeiras estão demonstradas na tabela abaixo:
rimento - A tabela abaixo demonstra dois prazos médios de diferimento dos
Valor justo por Disponível
grupos: • Prazo médio de vigência das apólices inseridas nos contratos vigenmeio do resultado para venda
Total tes de resseguro proporcionais e não proporcionais, utilizado para diferimento
Saldo final em 31/12/2017
259.455
83.013
342.468 dos prêmios emitidos em determinado mês. • Prazo médio total de diferimento
(+) Aplicações
167.976
72.510
240.486 de todos os contratos vigentes de resseguro, proporcionais, não proporcionais
(-) Resgates
(169.911)
(20.749) (190.660) e facultativos. Ou seja, prazo médio total para que o prêmio de determinado
(+) Rendimentos
15.631
8.816
24.453 contrato seja integralmente ganho.
(+/-) Ajuste ao valor justo
3.812
3.806
31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Saldo final em 31/12/2018
273.151
147.402
420.553
Prazo médio
Prazo médio
(+) Aplicações
358.639
94.477
453.116
de vigência
de vigência
Prazo de
(-) Resgates
(374.464)
(8.840) (383.304)
das apólices
Prazo de das apólices diferimento
(+) Rendimentos
26.404
22.189
48.393
inseridas no diferimento inseridas no do contrato
(+/-) Ajuste ao valor justo
7.093
7.293
contrato de do contrato contrato de de resseSaldo final em 31/12/2019
283.730
262.321
546.051
resseguro de resseguro
resseguro guro (em
7. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil - BACEN,
(em meses) (em meses) (em meses)
meses)
através da Resolução nº 4.444, de 13/11/2015, com suas alterações pos- Grupos
13
26
14
25
teriores, e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através da Patrimonial
Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e suas respectivas alterações, re- Riscos especiais
12
20
12
13
gulamentaram as normas para a aplicação dos recursos garantidores das Responsabilidades
15
27
14
28
provisões técnicas por parte dos resseguradores locais. Em 31/12/2019 e Automóvel
12
5
12
36
31/12/2018, a Companhia apresentava as seguintes coberturas:
12
21
12
21
31/12/2019 31/12/2018 Transportes
35
47
36
47
Provisão de prêmios não ganhos
388.496
199.916 Riscos financeiros
8
38
12
28
Provisão de sinistros a liquidar
505.125
346.520 Pessoas coletivo
7
19
6
17
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados
215.062
149.150 Rural
Provisão de excedentes técnicos
8.955
5.274 Outros
36
48
16
27
60 Pessoas Individual
Provisão de despesas relacionadas
5
Total das provisões técnicas
1.117.638
700.920 Marítimos
12
16
12
22
Direitos creditórios
(277.274) (132.293) Aeronáuticos
12
20
12
21
Custos de aquisição diferidos redutores
(2.940)
(1.213) Petróleo
12
14
12
15
Ativos de retrocessão cedida redutores de IBNR
(71.213)
(38.125)
12
12
Ativos de retrocessão cedida redutores de PSL
(239.073) (196.520) Saúde
Ativos de retrocessão cedida redutores de PPNG
(50.958)
(23.411) Aceitações do
12
23
12
22
(2.060)
(1.688) exterior
Ativos de retrocessão cedida redutores de PET
Total das exclusões
(643.518) (393.250) 9. Ativos de retrocessão – provisões técnicas
31/12/2019 31/12/2018
Total das provisões técnicas para cobertura
474.120
307.670
71.213
38.125
Ativos de liquidez (20% do capital de risco)
22.066
11.616 Ativos de retrocessão cedida de IBNR
Ativos de retrocessão cedida de PSL
239.073
196.520
Composição dos ativos vinculados à cobertura
Ativos de retrocessão cedida de PPNG
176.300
95.752
das provisões técnicas:
2.060
1.688
Letras financeiras do tesouro - LFT
199.389
189.821 Ativos de retrocessão cedida de PET
5
Notas do tesouro nacional - NTN-B
107.244
89.768 Outros ativos de retrocessão
Total geral
488.651
332.085
Titulo privados
87.142
Quotas de fundos de investimento
39.777
48.348 Total circulante
454.389
298.744
Título público no exterior
51.225
18.851 Total não circulante
34.262
33.341
16.709
- 10. Títulos e créditos a receber: a) Créditos Tributários - Os créditos
Título privado no exterior
tributários de PIS e COFINS possuem perspectiva de realização no curto
Total de ativos vinculados à cobertura das
provisões técnicas
501.486
346.788 prazo principalmente os créditos calculados sobre o saldo de Provisão de
Suficiência das provisões técnicas
27.366
39.118 sinistros a liquidar – PSL e Sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR
Suficiência das provisões técnicas + ativos de liquidez
5.300
27.502 que se dará mediante o pagamento do sinistro.

CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26

31/12/
2018

Cons- Reversões
titui- / Compen- Atuali- 31/12/
ções
sações zações 2019

Ativo Circulante
Antecipação de IRPJ
2.572 6.761
(2.697)
125 6.761
Antecipação de CSLL
4.674 1.850
(4.350)
187 2.361
Crédito de IRRF exterior à
recuperar
802
802
Crédito de IRRF pago a maior
3
120
(67)
12
68
Crédito de PIS e COFINS
305
125
(16)
17
431
PIS e COFINS sobre PSL/IBNR 10.591 5.500
(4.017)
- 12.074
Total
18.145 15.158
(11.147)
341 22.497
Findado o ano de 2019, constitui-se no ativo não circulante o valor de
R$22.471 correspondente ao prejuízo fiscal de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, bem como a base negativa de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL, nos montantes de R$12.468 e R$10.003, respectivamente. Os ativos e passivos fiscais diferidos da Companhia são compensados de acordo com o “CPC 32 – Tributos Sobre o Lucro”. Apresentamos abaixo o quadro com os débitos e créditos tributários pelos montantes
líquidos, quando de mesma natureza e jurisdição:
Reversões/
31/12/ Consti- Compensa- 31/12/
Ativo
2018 tuições
ções 2019
Não Circulante
- 27.708
(5.237) 22.471
Crédito de prejuízo fiscal - IRPJ
- 14.944
(2.476) 12.468
Crédito de base negativa - CSLL
- 12.764
(2.761) 10.003
Passivo
Não Circulante
7.800 13.077
(7.800) 13.077
Ajustes temporais IRPJ
4.875
8.173
(4.875) 8.173
Ajustes temporais CSLL
2.925
4.904
(2.925) 4.904
Total créditos (-) débitos tributários 7.800
9.394
b) Estimativas de realização dos créditos tributários - As estimativas de realização
e o valor presente dos Créditos Tributários existentes em 31 de dezembro de 2019,
de acordo com a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros da Companhia, com base em estudos e projeções da administração, são os seguintes:
Ano
IR
%
CSLL
%
2020
4.194
34%
2.738
27%
2021
4.636
37%
3.022
30%
2022
3.638
29%
3.210
32%
2023
1.033
11%
Totais
12.468
10.003
c) Créditos a receber - Os saldos de Créditos a receber em 31 de dezembro
de 2019 está composto por (i) R$45.411 ressarcimentos a receber (R$ 3.997
em 31 de dezembro de 2018), (ii) R$4.559 participação nos lucros a receber
(R$633 em 31 de dezembro de 2018) e (iii) R$17 outras contas a receber.
Aging de ressarcimentos a receber (efetivo e estimado) por grupo de ramo
Saldos reclassificados
Aging de permanência
31/12/2019
31/12/2018
Patrimonial
De 1 a 30 dias
3.798
217
De 31 a 60 dias
5
De 61 a 120 dias
8.043
De 181 a 365 dias
5
1.500
Superior a 365 dias
2.276
Riscos financeiros
De 121 a 180 dias
28.125
De 181 a 365 dias
472
Superior a 365 dias
3.520
Transportes
De 1 a 30 dias
1.448
Total circulante e não circulante
45.411
3.997
Expectativa de realização
Patrimonial
De 331 a 360 dias
11.846
Riscos financeiros
De 331 a 360 dias
32.117
3.997
Transportes
De 331 a 360 dias
1.448
Total circulante e não circulante
45.411
3.997
11. Custos de aquisição diferidos:
Diferimento /
Grupo
31/12/2018 Constituição cancelamento 31/12/2019
Patrimonial
2.285
1.786
(1.290 )
2.781
Riscos Especiais
53
76
(92)
37
Responsabilidades
114
430
(133)
411
Automóvel
17
93
(40)
70
Transportes
577
982
(529)
1.030
Riscos Financeiros
219
844
(241)
822
Pessoas Coletivo
168
370
(81)
457
Rural
181
598
(387)
392
Outros
50
7
(48)
9
Pessoas Individual
4
23
(7)
20
94
(14)
80
Habitacional
Marítimos
261
410
(225)
446
Aeronáuticos
759
1.193
(972)
980
Petróleo
247
505
(245)
507
Saúde
31
14
(34)
11
Aceitação do Exterior
304
3.935
(438)
3.801
Total circulante e
não circulante
5.270
11.360
(4.776)
11.854
Diferimento /
Grupo
31/12/2017 Constituição cancelamento 31/12/2018
Patrimonial
3.014
426
(1.155)
2.285
Riscos especiais
353
(300)
53
Responsabilidades
107
98
(91)
114
Automóvel
74
2
(59)
17
Transportes
148
619
(190)
577
Riscos financeiros
110
339
(230)
219
Pessoas coletivo
169
82
(83)
168
Rural
202
309
(330)
181
Outros
278
5
(233)
50
Pessoas individual
4
4
Marítimos
199
245
(183)
261
Aeronáuticos
1.173
465
(879)
759
Petróleo
481
(234)
247
Saúde
54
(23)
31
Aceitações do exterior
526
(222)
304
Total circulante e
não circulante
5.827
3.655
(4.212)
5.270
Os custos de aquisição diferidos mencionados acima correspondem em sua
totalidade às despesas de comissão, que são registradas quando da aceitação dos contratos ou no início de vigência, o que ocorrer primeiro, e são
apropriadas ao resultado de acordo com o período decorrido de vigência do
risco coberto. O diferimento destas despesas é realizado por meio da mesma
metodologia utilizada para o diferimento do prêmio. Todas as despesas de
comissão diferidas foram consideradas no teste de adequação de passivo.
12. Imobilizado:
Taxa anual de
Aquisi- Depredepreciação 31/12/2018 ções ciação 31/12/2019
Equipamentos de
informática
20%
94
290
(60)
324
Sistemas de
telecomunicações
10%
25
46
(14)
57
Móveis, máquinas e
utensílios
10%
47
14
(22)
39
Sistemas de
refrigeração e
segurança
10%
9
(4)
5
Instalações
10%
179
8
(25)
162
Total
354
358 (125)
587
Taxa Anual de
Aquisi- Depredepreciação 31/12/2017 ções ciação 31/12/2018
Equipamentos de
informática
20%
124
5
(35)
94
Sistemas de
telecomunicações
10%
37
(12)
25
Móveis, máquinas e
utensílios
10%
66
(19)
47
Sistemas de
refrigeração e
segurança
10%
12
(3)
9
Instalações
10%
204
(25)
179
Total
443
5
(94)
354
13. Intangível:
Taxa Anual
de amortiAquisi- Amortização 31/12/2018 ções zação 31/12/2019
Direito de uso software
terceiros
20%
252
374 (137)
489
Outros intangíveis
20%
1.449
- (1.449)
Total
1.701
374 (1.586)
489
Taxa Anual
de amortiAquisi- Amortização 31/12/2017 ções zação 31/12/2018
Direito de uso software
terceiros
20%
295
105 (148)
252
Outros intangíveis
20%
2.800
- (1.351)
1.449
Total
3.095
105 (1.499)
1.701
14. Débitos das operações com resseguradoras: a) Operações com resseguradoras
31/12/2019 31/12/2018
Prêmios de retrocessão cedida
343.899
214.179
Comissão
(93.245)
(47.007)
Sinistros
40.068
4.338
Outros
4.763
16
Total circulante
295.485
171.526
Prêmios de retrocessão cedida
14.068
16.167
Comissão
(6.061)
(6.655)
Total não circulante
8.007
9.512
Total circulante e não circulante
303.492
181.038
15. Depósitos de terceiros: Os depósitos de terceiros referem-se, principalmente, a prêmios de resseguro e prêmios de retrocessão aceita, cujos contratos ainda não foram identificados, sendo classificados no passivo circulante.
Continua
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O aging de depósitos de terceiros está distribuído da seguinte forma:
Aging de depósitos de terceiros:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Superior a 360 dias
Total
16. Provisões técnicas com resseguradoras:

31/12/2019

31/12/2018

470
204
454
336
480
392
2.336

778
296
82
7
282
71
1.516

Resseguro (-)
Provisão de
Parcela de
retrocessão =
resseguros (Passivo) retrocessão (Ativo)
provisão líquida
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Patrimonial
63.297
44.391 (30.486) (25.660)
32.811
18.731
Riscos especiais
296
413
(78)
(270)
218
143
Responsabilidades
15.960
5.965
(9.674)
(3.696)
6.286
2.269
Automóvel
37.461
24.909
(769)
(4)
36.692
24.905
Transportes
31.186
18.625 (20.441) (14.644)
10.745
3.981
Riscos financeiros
91.125
34.262 (66.945) (28.027)
24.180
6.235
Pessoas coletivo
13.602
10.834
(6.483)
(5.644)
7.119
5.190
Habitacional
1.468
(657)
811
Rural
26.552
7.866
(11.733)
(1.555)
14.819
6.311
Outros
1.054
5.792
(68)
(1.281)
986
4.511
Pessoas individual
1.747
174
(575)
(83)
1.172
91
Marítimos
4.091
2.789
(1.713)
(1.383)
2.378
1.406
Aeronáuticos
15.433
8.071 (10.181)
(5.893)
5.252
2.178
Petróleo
9.561
4.320
(6.969)
(2.777)
2.592
1.543
Saúde
160
583
160
583
Aceitações do exterior
75.503
30.922
(9.528)
(4.835)
65.975
26.087
Provisão de prêmios não ganhos
388.496
199.916 (176.300) (95.752) 212.196 104.164
Patrimonial
134.471
101.076 (84.605) (75.754)
49.866
25.322
Riscos especiais
2.965
8.644
(1.063)
(3.810)
1.902
4.834
Responsabilidades
21.497
7.985
(5.989)
(2.542)
15.508
5.443
Automóvel
8.088
7.081
(93)
(93)
7.995
6.988
Transportes
57.277
47.270 (36.433) (28.819)
20.844
18.451
Riscos financeiros
36.272
53.582 (22.869) (35.670)
13.403
17.912
Pessoas coletivo
55.971
30.300 (21.938) (12.023)
34.033
18.277
Habitacional
19
(4)
15
Rural
22.165
11.429
(11.947)
(1.153)
10.218
10.276
Outros
24.816
35.050
(1.275)
(2.385)
23.541
32.665
Marítimos
32.657
30.454 (28.583) (29.533)
4.074
921
Aeronáuticos
19.251
5.871
(16.113)
(4.583)
3.138
1.288
Petróleo
5.795
330
(2.318)
(145)
3.477
185
Aceitações do exterior
83.881
7.448
(5.843)
(10)
78.038
7.438
Provisão de sinistros a liquidar
505.125 346.520 (239.073) (196.520) 266.052 150.000
Patrimonial
26.754
15.166 (12.467)
(8.114)
14.287
7.052
Riscos especiais
400
280
(232)
(231)
168
49
Responsabilidades
4.029
7.664
(1.950)
(4.899)
2.079
2.765
Automóvel
14.156
14.523
(53)
(10)
14.103
14.513
Transportes
17.429
11.465
(8.015)
(4.599)
9.414
6.866
Riscos financeiros
19.367
5.070 (14.475)
(3.984)
4.892
1.086
Pessoas coletivo
29.912
18.617 (14.090) (10.083)
15.822
8.534
Habitacional
1.348
10
(666)
(4)
682
6
Rural
22.863
7.513 (10.175)
(1.045)
12.688
6.468
Outros
9.140
22.483
(254)
(848)
8.886
21.635
Pessoas individual
245
45
(73)
(22)
172
23
Marítimos
2.132
619
(922)
(370)
1.210
249
Aeronáuticos
3.246
2.293
(2.590)
(2.072)
656
221
Petróleo
1.520
1.340
(795)
(847)
725
493
Saúde
138
290
(11)
(42)
127
248
62.383
41.772
(4.445)
(955)
57.938
40.817
Aceitações do exterior
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados
215.062
149.150 (71.213) (38.125) 143.849 111.025
Patrimonial
465
160
(77)
(74)
388
86
Responsabilidades
17
43
(2)
(1)
15
42
Automóvel
79
893
(4)
75
893
Transportes
160
103
(35)
(41)
125
62
Riscos financeiros
3.226
3.435
(1.452)
(1.463)
1.774
1.972
Pessoas coletivo
962
113
(232)
(45)
730
68
Habitacional
7
(4)
3
Rural
28
46
(1)
27
46
Outros
1.569
285
(43)
(38)
1.526
247
Pessoas individual
217
(6)
211
Marítimos
49
4
(8)
(2)
41
2
Aeronáuticos
8
7
(2)
(4)
6
3
Petróleo
Saúde
9
1
Aceitações do exterior
2.168
176
(194)
(12)
1.974
164
Provisão de excedente técnico
8.955
5.274
(2.060)
(1.688)
6.895
3.586
Patrimonial
60
(5)
(5)
60
Provisão de despesas relacionadas
60
(5)
(5)
60
Total circulante
1.061.123
656.850 (454.389) (298.744) 606.734 358.106
Total não circulante
56.515
44.070 (34.262) (33.341)
22.253
10.729
Total geral
1.117.638
700.920 (488.651) (332.085) 628.987 368.835
Movimentações das provisões técnicas estão demonstradas na tabela abaixo:
31 de dezembro de 2019
31 de dezembro de 2018
Resseguro Retrocessão Retido Resseguro Retrocessão Retido
Provisões de sinistro e prêmios
Provisão de sinistros a liquidar
505.125
(239.073) 266.052
346.520
(196.520) 150.000
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados
215.062
(71.213) 143.849
149.150
(38.125) 111.025
(5)
(5)
60
60
Provisão de despesas relacionadas
Provisão total de sinistros
720.187
(310.291) 409.896
495.730
(234.645) 261.085
Provisão de prêmios não ganhos
388.496
(176.300) 212.196
199.916
(95.752) 104.164
8.955
(2.060)
6.895
5.274
(1.688)
3.586
Provisão de excedente técnico
Provisão total de prêmios
397.451
(178.360) 219.091
205.190
(97.440) 107.750
Total
1.117.638
(488.651) 628.987
700.920
(332.085) 368.835
Desenvolvimento das provisões de sinistros
Em 1º de janeiro
495.730
(234.645) 261.085
333.064
(154.637) 178.427
Saldos de incorporação
147.976
(75.499) 72.477
Sinistros ocorridos no período
639.637
(261.778) 377.859
334.363
(139.605) 194.758
Sinistros pagos no período
(564.750)
265.467 (299.283) (180.746)
64.418 (116.328)
Variação cambial
1.603
(3.836) (2.233)
9.038
(4.821)
4.217
(9)
(9)
11
11
Atualização monetária
No final do período
720.187
310.291 409.896
495.730
(234.645) 261.085
Desenvolvimento das provisões de prêmios
Em 1º de janeiro
205.190
(97.440) 107.750
195.318
(93.487) 101.831
Saldos de incorporação
104.315
(43.742) 60.573
Prêmios emitidos no período
630.881
(231.349) 399.532
391.840
(158.397) 233.443
Prêmio ganho no período
(563.786)
208.744 (355.042) (381.703)
154.277 (227.426)
20.851
(14.573)
6.278
(265)
167
(98)
Variação cambial
No final do período
397.451
(178.360) 219.091
205.190
(97.440) 107.750
Desenvolvimento da provisão de PSL
Em 1º de janeiro
346.520
(196.520) 150.000
226.984
(125.785) 101.199
Saldos de incorporação
127.504
(72.941) 54.563
31.101
30.388 61.489
119.536
(70.735) 48.801
Movimento
No final do período
505.125
(239.073) 266.052
346.520
(196.520) 150.000
Desenvolvimento da provisão de IBNR
Em 1º de janeiro
149.150
(38.125) 111.025
106.080
(28.852) 77.228
Saldos de incorporação
25.584
(18.645)
6.939
40.328
(14.443) 25.885
43.070
(9.273) 33.797
Movimento
No final do período
215.062
(71.213) 143.849
149.150
(38.125) 111.025
Desenvolvimento da provisão de PDR
Em 1º de janeiro
60
60
Saldos de incorporação
505
505
(565)
(5)
(570)
60
60
Movimento
No final do período
(5)
(5)
60
60
17. Desenvolvimento de sinistros: Devido às particularidades das operações de resseguro, a Companhia não possui informações detalhadas de cada sinistro oriundo de contratos automáticos com a evolução individualizada do seu
valor no tempo. Assim, esse montante de sinistro varia à medida que as informações mais atualizadas são obtidas
através das prestações de contas enviadas pelas cedentes sobre os contratos subscritos. A seguir apresentaremos o
desenvolvimento dos sinistros avisados à Companhia por ano de subscrição, os pagamentos de sinistros e a atualização de sinistros judiciais de cada ano. Nessa análise, os contratos subscritos em moeda estrangeira foram convertidos pela taxa de câmbio informada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, na data base de 31 de dezembro de 2019.
Desenvolvimentos dos sinistros avisados de resseguro:
Período de Aviso
Ano de
Subscrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
2011
730
73.629 23.945
1.446
(61)
804 (1.291)
2.675
279 102.156
2012
8.801 105.644 38.078 11.676
1.606
6.400 (1.783)
842
- 171.264
2013
12.839
89.890 38.506 12.664 11.629 19.963 98.961
- 284.452
2014
79.974 217.365 58.023 (8.172)
9.962 (6.162)
- 350.990
2015
117.182 108.232 134.191 47.421 (12.358)
- 394.668
2016
174.011 149.924 50.432
5.817
- 380.184
2017
214.373 221.078 127.647
- 563.098
2018
49.385 293.192
- 342.577
2019
179.435
- 179.435
Total
836.730 1.258.954 470.822 70.852 10.778 21.005 95.887
3.517
279 2.768.824
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Juros judicial
694
775 (1.456)
11
(8)
16
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Pagamentos
286
60.711 80.935 192.901 289.725 300.551 413.443 246.536 669.276 2.254.364
PSL
836.444 1.198.243 389.887 (122.049) (278.253) (278.771) (319.012) (243.008) (669.005) 514.476
* não inclui os saldos e movimentações de salvados e ressarcimentos na redução de PSL.
Desenvolvimentos dos sinistros avisados a recuperar de retrocessão:
Período de Aviso
Ano de
Subscrição
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
2011
91
56.257 12.539
798
(377)
(235)
(159)
2.686
134
71.734
2012
754
51.541
7.301
57
(282)
4.365
1.313
302
65.351
2013
12.705
49.007 17.959
5.399
6.169
6.306 97.041
- 194.586
2014
69.023 136.535 31.154 (5.904)
10.989 (3.769)
- 238.028
2015
35.649
44.249 91.487 30.813 (18.528)
- 183.670
2016
16.669
47.624 25.077
483
89.853
2017
23.842
81.703 38.940
- 144.485
2018
34.736 101.656
- 136.392
42.055
42.055
2019
Total
235.524 568.572 224.457 31.646
(2.029)
6.667 98.195
2.988
134 1.166.154
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Juros judicial
206
232
(438)
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Pagamentos
1
50.004 46.669 130.405 130.120 56.176 113.603
89.067
304.054 920.099
PSL
235.523 518.568 177.788 (98.759) (131.943) (49.277) (15.846) (86.079) (303.920) 246.055
* não inclui os saldos e movimentações de salvados e ressarcimentos na redução de PSL.
Desenvolvimentos dos sinistros avisados retidos

Ano de
Período de Aviso
Subscrição
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
2011
639
17.372 11.406
648
316
1.039 (1.132)
(11)
145
30.422
2012
8.047
54.103 30.777 11.619
1.888
2.035 (3.096)
540
- 105.913
2013
134
40.883 20.547
7.265
5.460
13.657
1.920
89.866
2014
10.951
80.830 26.870 (2.268) (1.028)
(2.393)
- 112.963
2015
53.983
63.984 42.704 16.608
6.170
- 210.998
2016
157.342 102.300 25.355
5.334
- 290.331
2017
190.531 139.375 88.707
- 418.613
2018
14.649 191.536
- 206.185
2019
137.380
- 137.380
Total
601.206 690.382 246.365 39.206
12.807
14.338 (2.308)
529
145 1.602.670
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Juros judicial
488
543 (1.018)
11
(8)
16
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Pagamentos
285
10.707 34.266 62.496 159.605 244.375 299.840 157.469 365.222 1.334.265
PSL
600.921 679.675 212.099 (23.290) (146.310) (229.494) (303.166) (156.929) (365.085) 268.421
* não inclui os saldos e movimentações de salvados e ressarcimentos na redução de PSL.
18. Patrimônio Líquido: a) Capital social - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2019, é de R$ 240.000, dividido em 292.666.284 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b)
Reservas de lucros - As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída ao final do exercício por valor
correspondente a 5% do lucro auferido pela Companhia, após absorção dos prejuízos acumulados, sendo o restante
destinado para reserva de retenção de lucros. c) Dividendos mínimos obrigatórios e juros sobre capital próprio - O estatuto social da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado
na forma prevista pelo artigo nº 202 da Lei nº 6.404/76. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de dezembro de 2019, foi deliberada a provisão de juros sobre capital próprio, no montante de R$ 17.389, calculado sobre
o patrimônio liquido pela taxa de juros de longo prazo (TJLP) reduzindo lucros acumulados. d) Incorporação da Terra
Brasis Resseguros S.A. - Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de novembro de 2019, foi deliberada a
incorporação da Terra Brasis pela Companhia, sendo que, após a referida incorporação, o capital social da Companhia
passou de R$ 234.468 para R$ 240.000, dividido em 292.666.284 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
e) Detalhamento do patrimônio líquido ajustado - PLA e exigência de capital
31/12/2019
31/12/2018
Patrimônio líquido
338.787
283.418
Despesas antecipadas
(464)
Créditos tributários prejuízo fiscal / bases negativas
(22.471)
Ativo intangível
(489)
(1.701)
50% dos intangíveis ref. a contratos de ponto de venda, até 15% do CMR
725
Acréscimo do superávit entre as provisões constituidas
10.733
Patrimônio líquido ajustado - PLA
326.096
282.442
Capital base - CB (a)
60.000
60.000
Capital adicional de risco de subscrição - CRSub
74.526
34.796
Capital adicional de risco de crédito - CRCr
32.400
23.642
Capital adicional de risco de mercado - CRMerc
26.828
11.249
Capital adicional de risco operacional - CROp
4.582
2.874
Benefício da diversificação
(28.053)
(14.483)
Capital de risco - CR (b)
110.283
58.078
Capital mínimo requerido - CMR maior entre (a) e (b)
110.283
60.000
Patrimônio líquido ajustado
326.096
282.442
(-) Exigência de capital - EC
110.283
60.000
Suficiência de capital
215.813
222.442
Suficiência de capital - % da EC
195,69%
370,74%
A Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas alterações posteriores, preveem que o capital mínimo requerido
que a sociedade supervisionada deverá manter a qualquer tempo para operar deve ser o maior entre o capital base e o
capital de risco. 19. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, calculados
com base nas alíquotas oficiais vigentes, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estão reconciliados, como se segue:
31/12/2019
31/12/2018
Imposto Contribui- Imposto Contribuide renda ção social de renda ção social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
(40.515) (40.515)
286
286
Participações estatutárias no lucro
(2.922)
(2.922) (1.207)
(1.207)
Juros sobre o capital
(17.389) (17.389)
Base de cálculo
(60.826) (60.826)
(921)
(921)
Encargo total do IRPJ e da CSLL às alíquotas vigentes
15.207
9.124
230
184
(Inclusões) / exclusões permanentes no cálculo da tributação:
(4.227)
(14)
(203)
37
Operações em seguro rural
(4.092)
(310)
Outras (inclusões) / exclusões permanentes
(135)
(14)
107
37
(Inclusões) / exclusões temporárias no cálculo da tributação:
1.488
893 (1.513)
(1.211)
Variação cambial
925
555
756
604
Ajuste a valor de mercado
1.066
640
(168)
(134)
Outras provisões
(503)
(302) (2.101)
(1.681)
(Despesa) / receita de imposto de renda e contribuição social
12.468
10.003 (1.486)
(990)
Baixa PF e BN - Incorporação
(1.015)
(610)
Ajuste de anos anteriores
(55)
(45)
(Despesa) / receita de tributos diferidos
(2.071)
(1.243)
1.513
2.001
Total de receita / (despesa)
9.327
8.105
27
1.011
Aliquota efetiva
(15%)
(13%)
(3%)
(110%)
Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675 (MP 675/15) que elevou a alíquota da contribuição
social sobre o lucro líquido dos setores financeiro e segurador de 15% para 20% do lucro tributável, a partir de setembro de 2015. Em 7 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, que reduz a alíquota de 20% para 15%, a
partir de janeiro de 2019. 20. Transações com partes relacionadas: A Companhia efetua operações com empresas
relacionadas ao Grupo Vinci Partners Ltda., Brasil Plural e ao International Finance Corporation - IFC. As principais
operações com essas empresas compreendem a gestão da carteira de investimentos, cujos valores são registrados
em despesas financeiras, emissão de contrato de resseguros cujos valores são registrados em prêmios emitidos,
provisões técnicas, sinistros ocorridos e receitas e despesas operacionais. Os principais saldos, receitas e despesas
resultantes de transações com partes relacionadas estão demonstradas abaixo:
Ativo
Passivo
Receita/(Despesas)
Partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Vinci Gestora de Recursos Ltda. [a]
52
604
(478)
(1.079)
Austral Participações II S.A. [b]
13.217
27
Brasil Plural [b]
3.549
IFC [b]
623
Braquiara Empreendimentos [c]
38
(436)
(457)
Austral Seguradora S.A. [d]
69.416
29.129
36.300
91.360
(24.813)
(57.627)
Administradores [e]
(407)
(716)
Total
69.416
29.129
53.741
92.029
(26.134)
(59.879)
A natureza das principais transações com partes relacionadas é descrita a seguir: [a] São operações que envolvem
pagamento de taxa de administração de carteira e investimento; [b] São operações que envolvem pagamento de juros
sobre capital próprio; [c] São operações que envolvem pagamento de aluguel de imóvel; [d] São operações que envolvem contratos de resseguro; [e] Remuneração da diretoria. 21. Grupos de ramos de atuação: Os grupos de ramo em
que a Companhia opera e seus indicadores de desempenho em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são:
Índice de sinistralidade Índice de ComercializaPrêmios ganhos
(%) (a)
ção (%) (b)
Grupos de atuação
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Patrimonial
91.902
80.729
72,49
88,35
4,75
6,38
Riscos especiais
199
3.139
(2.846,73)
58,64
35,68
6,15
Responsabilidades
12.859
8.399
1,23
120,38
1,56
2,20
Automóvel
150.276
82.767
82,94
44,97
0,09
0,10
Transportes
48.349
24.877
58,45
129,65
1,89
2,95
Riscos financeiros
36.779
35.562
241,98
129,08
0,31
0,77
Pessoas coletivo
64.955
46.540
122,16
61,79
2,32
0,95
Habitacional
895
83
41,23
12,05
1,56
Rural
38.510
24.155
171,55
93,36
1,97
3,30
Outros
4.448
14.848
(100,52)
177,47
2,74
2,60
Pessoas individual
234
35
(8,97)
(1.062,86)
1,28
2,86
Marítimos
4.639
4.039
94,93
84,15
11,99
4,65
Aeronáuticos
21.886
10.659
106,07
(2,11)
9,33
12,89
Petróleo
10.323
3.861
53,78
42,86
6,51
6,79
Saúde
768
378
(19,79)
76,72
5,34
6,09
Aceitações do exterior
76.764
41.632
154,77
121,45
4,28
2,04
Total prêmio ganho
563.786
381.703
105,74
86,88
2,63
2,87
Prêmio ganho retido Índice de sinistralidade retida (%) (a)
Grupos de atuação
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Patrimonial
31.366
29.851
113,81
59,99
Riscos especiais
861
1.038
(265,82)
9,29
Responsabilidades
4.097
3.707
24,18
130,78
Automóvel
150.269
82.726
82,93
45,15
Transportes
8.369
3.739
38,35
81,29
Riscos financeiros
8.985
8.458
42,16
157,44
Pessoas coletivo
35.556
20.738
125,92
32,90
Habitacional
1.149
51
4,82
11,30
Rural
29.743
21.927
154,50
95,95
Outros
2.397
11.031
(198,14)
200,61
Pessoas individual
120
23
(59,85)
(1.711,71)
Marítimos
1.895
968
76,88
69,83
Aeronáuticos
7.914
3.675
32,18
15,22
Petróleo
3.080
1.370
113,84
48,87
Saúde
759
315
(16,01)
79,02
Aceitações do exterior
68.482
37.809
161,71
131,18
Total prêmio ganho retido
355.042
227.426
104,24
79,06
(a) Índice de sinistralidade = {indenizações avisadas + despesas com sinistros + variação da provisão de sinistros
ocorridos e não avisados (IBNR)} / Prêmio Ganho. (b) Índice de comercialização = custo de aquisição / Prêmio Ganho.
A composição de prêmios de resseguro e retrocessão aceita (prêmio emitido líquido) antes e depois dos prêmios
cedidos em retrocessão está demonstrada abaixo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Prêmio líquido
Prêmio emitido Prêmio cedido (-) retrocessão = Percentual de
Percentual
líquido
retrocessão
prêmio retido
retenção
retrocedido
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Patrimonial
86.869 79.429 (56.095) (50.075) 30.774 29.354
35,43
36,96
64,57 63,04
Riscos especiais
309 (738)
795
661)
1.104
(77) 357,28
10,43 (257,28) 89,57
Responsabilidades
17.331 11.315 (12.966) (7.237)
4.365
4.078
25,19
36,04
74,81 63,96
Automóvel
160.208 73.526
2
(12) 160.210 73.514 100,00
99,98
0,02
Transportes
56.915 34.149 (44.382) (28.025) 12.533
6.124
22,02
17,93
77,98 82,07
Riscos financeiros
48.749 29.890 (31.676) (21.787) 17.073
8.103
35,02
27,11
64,98 72,89
Pessoas coletivo
66.354 47.430 (29.672) (25.488) 36.682 21.942
55,28
46,26
44,72 53,74
Habitacional
774
83
(308)
(32)
466
51
60,21
61,45
39,79 38,55
Rural
48.016 25.462 (13.726) (3.777) 34.290 21.685
71,41
85,17
28,59 14,83
Outros
2.246 (721)
(873) (2.407)
1.373 (3.128)
61,13 433,84
38,87 (333,84)
Pessoas individual
1.636
209
(613)
(95)
1.023
114
62,53
54,55
37,47 45,45
Marítimo
5.333 2.547 (2.708) (1.127)
2.625
1.420
49,22
55,75
50,78 44,25
29.204 7.298 (18.334) (4.924) 10.870
2.374
37,22
32,53
62,78 67,47
Aeronáuticos
Petróleo
15.514 8.249 (11.460) (5.336)
4.054
2.913
26,13
35,31
73,87 64,69
Saúde
336
970
(71)
336
899 100,00
92,68
7,32
89,75
88,09
10,25 11,91
Aceitações do exterior 91.087 72.742 (9.333) (8.665) 81.754 64.077
Total
630.881 391.840 (231.349) (158.397) 399.532 233.443
63,33
59,58
36,67 40,42
Prêmio de retrocessão cedida por classe de Companhia:
31/12/2019
31/12/2018
Resseguradora local
8.221
1.555
Resseguradora admitida
136.988
101.641
Resseguradora eventual
86.140
55.201
Total
231.349
158.397
Prêmio de resseguro e retrocessão aceita por classe:
Seguradora
588.920
355.432
Resseguradora local
389
203
Resseguradora admitida
26.225
28.118
15.347
8.087
Resseguradora eventual
Total
630.881
391.840
Continua
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.

CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26
22. Incentivo baseado em ações: Em Assembleia Geral Extraordinária, ree)
Resultado
com
retrocessão
Quantidade
alizada em 01 de outubro de 2013, foi aprovado o primeiro plano de opção
15.457
9.273
de opções Sinistros ocorridos e não avisados
de compra de ações da Austral Participações S.A. (“Austral Participações”), Total de opções em aberto em 31 de dezembro de 2018
8.682.717 Despesa com sinistro
42
61
controladora da Companhia. O primeiro plano estabelece condições gerais de Total de opções exercíveis em 31 de dezembro de 2018
8.682.717 Recuperação de indenização
246.279
144.389
outorga pela Austral Participações de opções de compra de ações preferen- Totalidade de opções canceladas até 31 de dezembro de 2019
(268.964) Salvados e ressarcimentos
(35.758)
(1.887)
ciais de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, membros Total de opções em aberto em 31 de dezembro de 2019
8.413.753
Outros
créditos/(débitos)
459
(9)
da Administração e empregados da Austral Participações e de suas afiliadas Total de opções exercíveis em 31 de dezembro de 2019
8.413.753
(231.349)
(158.397)
e/ou subsidiárias, pelos serviços prestados, sendo certo que os termos e con- Caso o beneficiário tenha seu contrato de trabalho rescindido voluntaria- Prêmio de retrocessão cedido
89
1.235
dições das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, se- mente ou involuntariamente, sem justa causa, as opções que ainda não Receita com participação nos lucros
gundo as diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra sejam passíveis de exercício são automaticamente extintas, sem qualquer Variações de prêmio retrocessão cedido
22.605
4.118
de ações e que o plano será liquidado em ações da Austral Participações caso direito a indenização ou compensação, e as opções já passíveis de exer- Total
17.824
(1.217)
e quando as opções forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de cício poderão ser exercidas em um determinado prazo, conforme dispos- f) Despesas administrativas
exercício a ser efetuado pelo participante. Em reuniões do comitê de gestão to em cada contrato individual. Na hipótese que o contrato de trabalho do Pessoal próprio e encargos sociais
(9.330)
(7.781)
realizadas em 01 e 02 de outubro de 2013, foram aprovados o primeiro e beneficiário seja rescindido por justa causa, todas as opções que possam
(3.769)
(3.124)
segundo programas de opções de compra de ações, nos quais a Austral Parti- ser exercidas, mais aquelas que não possam ainda ser exercidas são auto- Localização e funcionamento
(11.505)
(5.307)
cipações outorgou opções de compra aos beneficiários totalizando 4.500.000 maticamente extintas de pleno direito, independentemente de aviso prévio Serviços de terceiros
(1.711)
(1.593)
opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 19 de dezembro de ou indenização. As 8.413.753 opções em aberto representam uma dilui- Depreciação e amortização
2014, foi aprovado o terceiro programa de opções de compra de ações, nos ção de até 3,34% sobre um total de 243.614.411 ações da Austral Partici- Publicidade e propaganda
(540)
(440)
quais a Austral Participações outorgou opções de compra aos beneficiários pações. O efeito do incentivo com base em opções para compra de ações Outros
(415)
(123)
totalizando 4.832.137 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em referente aos colaboradores registrados na Companhia, que fizeram jus às Total
(27.270)
(18.368)
01 de abril de 2016, foi aprovado o quarto programa de opções de compra opções da Austral Participações, está registrado no patrimônio líquido da
de ações, nos quais a Austral Participações outorgou opções de compra aos Companhia como reserva de capital no exercício findo em 31 de dezembro g Despesa com tributo
(7.405)
(3.418)
beneficiários totalizando 76.616 opções. Em Assembleia Geral Extraordinária, de 2019 no montante de R$2.487 (R$2.487 em 31 de dezembro de 2018). Despesas com COFINS
realizada em 18 de março de 2016, foi aprovado o segundo plano de opção 23 . Detalhamento de contas de resultado:
Despesas com PIS
(1.380)
(639)
31/12/2019 31/12/2018 Taxa de fiscalização
de compra de ações da Austral Participações, controladora da Companhia. O a) Prêmios de resseguro
(1.081)
(1.038)
611.931
341.248
segundo plano estabelece condições gerais de outorga pela Austral Participa- Prêmio de resseguros
(673)
(468)
(23.011)
14.553 Outras
ções de opções de compra de ações preferenciais de emissão da Austral Par- Prêmio risco vigente não emitido
(10.539)
(5.563)
41.961
36.039 Total
ticipações a profissionais elegíveis, membros da Administração e empregados Retrocessões aceitas
(67.095)
(10.137) h) Resultado financeiro
da Austral Participações e de suas afiliadas e/ou subsidiárias, pelos serviços Variações das provisões técnicas
563.786
381.703 Receitas
prestados, sendo certo que os termos e condições das outorgas são definidos Total
Títulos mensurados ao valor justo por meio de
e administrados pelo comitê de gestão, segundo as diretrizes e condições b) Sinistros ocorridos
(609.211) (291.076) resultado
31.147
29.399
estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações e que o plano será Indenizações avisadas
806
(217) Títulos disponíveis para venda
35.053
10.044
liquidado em ações da Austral Participações caso e quando as opções forem Despesa com sinistro
41.645
2.730 Operações de resseguros
77.501
145.562
exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser efetuado Salvados e Ressarcimentos
(29.362)
(43.070) Valorização cambial do disponível
pelo participante. Em reunião do comitê de gestão realizada em 01 de abril Variações de sinistros ocorridos e não avisados
3.906
18.683
(596.122) (331.633) Outras receitas
de 2016, foi aprovado o primeiro programa de opções de compra de ações Total
332
394
c)
Custos
de
aquisição
do segundo plano, nos quais a Austral Participações outorgou opções de
Despesas
Comissões
(17.317)
(10.394)
compra aos beneficiários totalizando 1.884.307 opções. Em reunião do co2.512
(557) Títulos mensurados ao valor justo por meio de
mitê de gestão realizada em 5 de setembro de 2016, foi aprovado o segundo Variações de despesas de comercialização diferidas
resultado
(4.743)
(13.768)
Total
(14.805)
(10.951)
programa de opções de compra de ações do segundo plano, no qual a AusTítulos
disponíveis
para
venda
(12.864)
(1.228)
tral Participações outorgou opções de compra aos beneficiários totalizando d) Outras receitas e despesas operacionais
(70.889) (144.518)
733
976 Operações de resseguros
75.748 opções. A Austral Participações S.A. concede a cada beneficiário Outras receitas de resseguro
(4.301)
(10.373)
(10)
(19) Desvalorização cambial do disponível
uma opção de venda às ações que forem adquiridas em função do exercício Tarifa bancária
(5)
(26)
(3.103)
(2.768) Outras despesas
da opção de compra pelo participante, assim como possui uma opção de Despesas de administração de contratos
55.137
34.169
(23.402)
(42.427) Total
recompra de tais ações. O prazo e preço de exercício de tais opções estão Participação nos lucros de resseguro aceito
(1.179)
(2.454) 24 . Eventos subsequentes: A incorporação da Terra Brasis pela Compadeterminados em contratos individuais firmados entre a Austral Participa- Participação nos lucros de retrocessão aceita
(1.359)
(709) nhia, bem como o aumento do capital da Companhia, foram homologados
ções e os participantes. A tabela a seguir concilia as opções de compra de Outras receitas/(despesas) de resseguro
(206)
(453) pela Portaria SUSEP nº 7.602, de 14 de fevereiro de 2020, publicada no Diário
ações em aberto da Austral Participações na sua totalidade, no início e fim Redução ao valor recuperável
Total
(28.526)
(47.854) Oficial da União em 21 de fevereiro de 2020.
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Diretor-presidente
Diretoria
Contador
Atuária
Conselheiros
Bruno de Abreu Freire
Ricardo Villela Abreu dos Santos
Eduardo Póvoa
Brenda Fucci Cantisano
Alessandro Monteiro Morgado Horta
Rodolfo Arashiro Rodriguez
CRC 1SP nº223.513/O-6
MIBA nº 2904
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Antônio Alberto Gouveia Vieira Filho
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Austral Resseguradora S.A. - Rio de financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Austral ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
Resseguradora S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na audi- fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
para exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati- da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
vas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da Governança envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elaboração representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri- e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriamonial e financeira da Austral Resseguradora S.A. em 31 de dezembro de 2019, o práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício nessa pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entida- que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e resdes supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Base ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por pectivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a adequação
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida- a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
assuntos – Valores correspondentes: Os valores correspondentes relativos ao das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá- mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações financeiras vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
relativas às demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo em 31 de relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação foram auditados por de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ououtros auditores independentes que emitiram relatório datado de 27 de fevereiro as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
de 2019, sem modificação. Outras informações que acompanham as demons- distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
trações financeiras e o relatório dos auditores. A Administração da Companhia ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
KPMG Auditores Independentes – CRC SP-014428/O-6 F-RJ.
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
Marcelo Nogueira de Andrade
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
Contador CRC RJ-086312/O-6.
Aos Srs. Membros dos Conselhos de Administração da Austral Participações S.A. e da Austral Resseguradora S.A. - Rio de Janeiro - RJ: O Comitê
de Auditoria (“Comitê”) da Austral Participações S.A., instituído nos termos da
regulamentação aplicável, e cuja atuação abrange a Austral Resseguradora S.A.
(Austral Re ou “Companhia”), funciona em conformidade com o seu estatuto
social e com o regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração.
Compete ao Comitê assessorar o Conselho de Administração em suas funções
de auditoria e fiscalização e manifestar-se sobre; (i) a qualidade, adequabilidade
e fidedignidade das demonstrações financeiras da Austral Re; (ii) a eficácia do
sistema de controles internos da Austral Re; e (iii) a efetividade das auditorias
interna e independente da Austral Re, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e políticas internas. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Comitê desenvolveu suas atividades com base em um plano de
trabalho elaborado nos termos do seu regimento interno, que incluiu: (i) reuniões
com a Alta Administração e com os principais gestores; (ii) acompanhamento
e monitoramento dos trabalhos das áreas responsáveis pela elaboração das
demonstrações financeiras, 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 dos auditores atuariais 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

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
demonstrações financeiras. A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é da Administração da Austral Re. Também é de sua responsabilidade o estabelecimento de procedimentos que assegurem a qualidade das
informações e processos utilizados na preparação das demonstrações financeiras, 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 financeiras 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 asseguram a aderência às normas e procedimentos estabelecidos pela Administração e às normas legais e regulamentares aplicáveis às atividades da Austral Re. O Comitê atua por meio de
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 com os auditores independentes canais regulares de comunicação. O Comitê avaliou o plano de trabalho
de auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração. O

Comitê acompanhou os trabalhos realizados e seus resultados e tomou conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes emitido nesta data. O Comitê
também avalia, rotineiramente, a aderência dos auditores independentes às políticas e normas que tratam da manutenção e do monitoramento da objetividade
e independência com que essas atividades são exercidas. O Comitê avaliou os
processos de elaboração das demonstrações financeiras e debateu com a Administração e com os auditores independentes as práticas contábeis relevantes
utilizadas e as informações divulgadas. O Comitê manteve reuniões regulares
com o Conselho de Administração, com o Diretor-Presidente e com outros Diretores da Austral Re e, nessas reuniões, teve a oportunidade de apresentar
sugestões e recomendações à Administração sobre assuntos relacionados às
áreas que estão no âmbito de sua atuação. 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 Austral Re ou a fidedignidade de suas demonstrações financeiras. Cumpridas as suas atribuições, na
forma acima descrita, o Comitê é de opinião que as demonstrações financeiras
da Austral Resseguradora S.A., correspondentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, estão em condições de serem aprovadas pelo Conselho de Administração.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.
Paulo Pereira Ferreira - Presidente
Leonardo de Assis Portugal - Membro
Paulo Roberto Batista Machado - Membro

Aos Administradores e aos Acionistas da Austral Resseguradora S.A. - Rio
de Janeiro–RJ. Examinamos as provisões técnicas e os ativos de retrocessão
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, dos créditos com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas
com sinistros,da análise de solvência e dos limites de retenção da Austral
Resseguradora S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2019, descritos no
anexo I deste relatório, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração,
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. Responsabilidade da
Administração: A Administração é responsável pelas provisões técnicas,
pelos ativos de retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e
pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com retrocessionários
relacionados a sinistros e despesas com sinistros,da análise de 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, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos atuários independentes:
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões
técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas demonstrações financeiras
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com retrocessionários
relacionados a sinistros e despesas com sinistros,da análise de solvência e
dos limites de retenção com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de
acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária –
IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões
técnicas, os ativos de retrocessão registrados nas demonstrações financeiras
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade
de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com retrocessionários
relacionados a sinistros e despesas com sinistros,da análise de solvência e dos
limites de retenção estão livres de distorção relevante. Em relação ao aspecto da
Solvência, nossa responsabilidade está restrita a adequação dos demonstrativos
da solvência e do capital mínimo da Companhia e não abrange uma opinião
no que se refere as condições para fazer frente às suas obrigações correntes
e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros

RELATÓRIO DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES
que garantam a sua continuidade no futuro. Uma auditoria atuarial envolve a
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores das provisões técnicas e dos ativos de retrocessão registrados nas
demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos
com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros,da
análise de 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 o cálculo e
elaboração das provisões técnicas e dos ativos de retrocessão registrados nas
demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com
retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros,da análise de
solvência e dos limites de retenção da Companhia para planejar procedimentos
de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Austral
Resseguradora S.A.. 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 retrocessão registrados nas
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com
retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros,da análise de
solvência e dos limites de retenção acima referidos da Austral Resseguradora S.A.
em 31 de dezembro de 2019 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes,
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. 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 selecionados procedimentos de auditoria
sobre as bases de dados fornecidas pela Companhia e utilizadas em nossa
auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. Consideramos
que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar
base razoável para permitir que os referidos itens integrantes do escopo definido
no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente,
também a partir de selecionados procedimentos, em base de testes aplicados
sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que
serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no
primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos Quadros

Estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da
auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Austral Resseguradora S.A. - (Em milhares de Reais)
1. Provisões Técnicas, ativos de retrocessão e créditos
com retrocessionário
31/12/2019
Total de provisões técnicas auditadas
1.117.638
Total de ativos de retrocessão
488.651
Total de créditos com retrocessionários relacionados a
sinistros e despesas com sinistros
42.074
2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de
cobertura das provisões técnicas auditadas
31/12/2019
Provisões Técnicas auditadas (a)
1.117.638
Valores redutores auditados (b)
643.518
Total a ser coberto (a-b)
474.120
3. Demonstrativo do Capital Mínimo
31/12/2019
Capital Base (a)
60.000
Capital de Risco (CR) (b)
110.283
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b)
110.283
4. Demonstrativo da Solvência
31/12/2019
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a)
326.096
Exigência de Capital (CMR) (b)
110.283
Suficiência / (Insuficiência) do PLA (c = a -b)
215.813
Ativos Vinculados à Cobertura das Provisões Técnicas (d)
501.486
Total a ser Coberto (e)
474.120
Suficiência/ (Insuficiência) dos Ativos Garantidores (f = d – e)
27.366
Ativos Líquidos (g)
27.366
Capital de Risco (CR) (h)
110.283
Índice de Liquidez em relação ao CR % (*) ( g / h)
24,8%
(*) O índice de liquidez em relação ao Capital de Risco
requerido pela Resolução CNSP nº 321/2015 e modificações é
de, no mínimo, 20%.
5. Demonstrativo dos limites de retenção (Grupos de
Ramos SUSEP)
31/12/2019
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22
17.265
07
40.000
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.
Joel Garcia – Atuário MIBA 1131.
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14 Financeiro
CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
CNPJ Nº 15.363.867/0001-89

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores acionistas: A administração do Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora
Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2020. Ivan Montenegro de Menezes - Diretor-Presidente; Mauro Fumio Yamamoto - Diretor; João Sichieri Moura - Diretor.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2018 (não
Notas
2019 auditado)
Receitas (despesas) administrativas
e operacionais
Despesas administrativas
3
(15.076)
(7.758)
Baixa de ativos
7
(957)
Outras receitas operacionais
18
38
Prejuízo operacional
(16.015)
(7.720)
Resultado financeiro
4
Receitas financeiras
98
25
(111)
(70)
Despesas financeiras
Prejuízo do exercício
(16.028)
(7.765)
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$
(0,89)
(0,43)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2018 (não
2019 auditado)
Notas
Prejuízo do exercício
(16.028)
(7.765)
Ajustes por:
Depreciação e amortização
7
999
888
Baixa de imobilizado e intangível
7
957
47
Outros
(47)
(16)
Variações de ativos e passivos:
Adiantamento a terceiros
(231)
(54)
Tributos a recuperar
(296)
(21)
Fornecedores
1.221
40
Salários e encargos sociais
665
69
Tributos a recolher
55
55
Obrigações com aquisição de propriedade
(1.276)
1.276
Outros ativos e passivos, líquidos
3
(44)
Caixa líquido utilizado nas atividades
operacionais
(13.978)
(5.525)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Em milhares de reais
Adição ao imobilizado e intangível
7
(6.593)
(4.968)
Exercícios findos em 31 de dezembro de Caixa líquido utilizado nas atividades
(6.593)
(4.968)
2019 2018 (não auditado) de investimento
Prejuízo do exercício
(16.028)
(7.765) Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
9
9.753
Outros resultados abrangentes
- Adiantamento para futuro aumento de capital
Aumento de capital e reservas
8
13.027
11.204
Total do resultado abrangente
(16.028)
(7.765) Caixa líquido proveniente das atividades
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
de financiamento
22.780
11.204
Aumento no caixa e equivalentes de
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
caixa no exercício
2.209
711
Em milhares de reais
Caixa e equivalentes de caixa no
Capital Reserva Prejuízos Patriinício do exercício
755
44
Capital a intede acumu- mônio Caixa e equivalentes de caixa ao
social gralizar capital
lados líquido
final do exercício
2.964
755
Saldo em 31/12/2017
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
(não auditado)
16.300
(466) 11.945 (14.898) 12.881
Prejuízo do exercício
(7.765) (7.765) concluiu que não há impactos relevantes nas suas demonstrações financeiras.
ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de impostos – A interpretação explica
Transações com acionistas
como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC32 Aumento de capital e reservas
1.700
(872) 10.376
- 11.204 Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes
e diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. A sociedade avaliou
Saldo em 31/12/2018
(não auditado)
18.000 (1.338) 22.321 (22.663) 16.320 os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto em
Prejuízo do exercício
- (16.028) (16.028) suas demonstrações financeiras.
Exercícios findos em
3. Despesas administrativas
Transações com acionistas
31 de dezembro de
Aumento de capital e reservas
- 1.338 11.689
- 13.027
2019 2018 (não auditado)
Absorção de prejuízo
- (34.010) 34.010
- Pessoal (i)
(9.424)
(4.222)
(2.348)
(1.312)
Saldo em 31/12/2019
18.000
(4.681) 13.319 Serviços de terceiros
Material de consumo
(660)
(257)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
Energia elétrica
(289)
(245)
Alimentação
(262)
(122)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Manutenção
(186)
(157)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
(999)
(888)
1. Contexto operacional: O Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. Depreciação e amortização
(908)
(555)
(“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária da Outras despesas
(15.076)
(7.758)
New Steel S.A. (“New Steel”), tendo como controladora final a Vale S.A. Total
(“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade tem como principal (i) A avaliação observada decorre de bônus adicionais concedidos aos funobjetivo a prestação de serviços de beneficiamento de minerais em geral e cionários em 2019.
Exercícios findos em
desenvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral. 4. Resultado financeiro
31 de dezembro de
A Sociedade finalizou a construção de sua unidade industrial em dezembro de
2019 2018 (não auditado)
2015, iniciando suas operações em 2016 e tendo como foco principal o apoio
à controladora em suas atividades, não havendo ainda geração de benefícios Despesas financeiras
(98)
(61)
econômicos para a Sociedade. A Vale tem a intenção de continuar a prestar Juros de mora
(10)
(9)
apoio financeiro para a Sociedade manter sua capacidade operacional, de Tarifa bancária
modo a cumprir as responsabilidades e obrigações contratuais a vencer, Outros
(3)
bem como exercer as atividades usuais sem qualquer impacto significativo
(111)
(70)
nas suas operações. Neste contexto, a Sociedade é capaz de liquidar seus Receitas financeiras
passivos no curso normal das operações, não havendo dúvida sobre a sua Rendimentos de aplicações financeiras
6
8
continuidade operacional.
Variação cambial ativa
48
16
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração Descontos obtidos
44
1
de conformidade: As demonstrações financeiras individuais da Sociedade
98
25
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas Resultado financeiro, líquido
(13)
(45)
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
5.
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
31
de
dezembro
de
(“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas
2019 2018 (não auditado)
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas
4
2
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas Caixa e bancos
2.960
753
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As Aplicações financeiras
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e Total
2.964
755
ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa,
de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 07 de fevereiro de depósitos líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em
2020, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela investimento com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de
Diretoria. Em janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2019 referem-se a aplicações
Córrego do Feijão de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$2.961
Os impactos do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações (R$753 em 2018 (não auditado)), prontamente conversíveis em caixa, sendo
financeiras da Vale, não havendo desdobramentos relevantes que impactem o indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
plano de negócios da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações 6. Tributos a recuperar
31 de dezembro de
financeiras em decorrência do evento. c) Novos pronunciamentos: CPC
2019 2018 (não auditado)
06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, PIS e COFINS
572
274
os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e Outros
4
6
o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de
576
280
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo Total
576
280
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos Circulante
576
280
montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos Total
nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente Os saldos relativos a créditos de contribuições federais brasileiras (PIS e
mantidos. A Administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e COFINS) são derivados da aquisição de bens.
7. Imobilizado e intangíveis
Saldo em 31/12/2017 (não auditado)
Adições
Baixas
Depreciação, exaustão e amortização
Transferências
Total
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/2018 (não auditado)
Adições
Baixas
Depreciação, exaustão e amortização
Transferências
Total
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/2019

Terrenos
592
2.638
3.230
3.230
3.230
3.230
3.230
3.230

Imóveis Instalações Equipamentos Outros
4.836
996
3.858
387
78
6
228
463
(33)
(14)
(209)
(117)
(443)
(119)
(340)
2
4.705
885
3.270
719
5.219
1.177
4.609
959
(514)
(292)
(1.339)
(240)
4.705
885
3.270
719
(2)
(261)
(137)
(206)
(118)
(493)
(176)
2.417
982
4.499
765
4.933
1.388
5.219
1.174
6.729
1.834
(720)
(409)
(1.796)
(446)
4.499
765
4.933
1.388

8. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(não auditado), o capital social é de R$18.000 correspondendo a 18.000.000
ações ordinárias e nominativas no valor de R$1,00 cada, totalmente
integralizadas (R$1.338 em 2018 (não auditado) a integralizar) e sem valor
nominal. A New Steel detém 100% do capital social da Sociedade. b) Reserva
de capital – São registrados os ganhos provenientes do valor pago a maior
pelos acionistas quando da integralização do capital social. Esses valores não
transitam pelo resultado como receitas, visto que não resultam do esforço da
Sociedade em termos de entrega de bens ou de prestação de serviços. Os
valores registrados são destinados ao aumento do capital e compensação de
prejuízos ou dividendos.
9. Partes relacionadas: a) Saldos em aberto com parte relacionada –
Em 2019, a Sociedade recebeu de sua acionista New Steel o montante de
R$22.780 (R$2.973 em 2018 (não auditado)) como adiantamento para futuro
aumento de capital. Os valores foram parcialmente integralizados, conforme
apresentado na demonstração das mutações do patrimônio líquido durante
o ano, havendo dessa maneira em 31 de dezembro de 2019 o montante de

Imobilizado em curso Intangível
2.066
18
1.555
348
(10)
3.969
8
3.969
87
(79)
3.969
8
6.590
3
(557)
(6)
(3.399)
6.603
5
6.603
90
(85)
6.603
5

Total
12.753
4.968
(47)
(888)
16.786
19.250
(2.464)
16.786
6.593
(957)
(999)
21.423
24.879
(3.456)
21.423

R$9.753 em aberto (não havia saldo em aberto em 2018 (não auditado)).
b) Remuneração do pessoal-chave da administração – A remuneração
chave dos administradores da Sociedade foi paga pela sua controladora final
Vale, pela sua acionista New Steel e pela Sociedade. Não há remuneração
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
10. Classificação dos instrumentos financeiros
Custo amortizado
2019 2018 (não auditado)
2.964
755
Caixa e equivalentes de caixa
Total dos ativos financeiros
2.964
755
Fornecedores
1.326
104
Salários e encargos sociais
985
320
Adiantamento para futuro aumento
de capital
9.753
Total de passivos financeiros
12.064
424

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros

Notas 31/12/2019
5
6

Ativo não circulante
Outros ativos não circulantes
Intangíveis
Imobilizado

7
7

Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Obrigações com aquisição de propriedade
Tributos a recolher
Passivo não circulante
Obrigações com aquisição de propriedade
Adiantamento para futuro aumento de capital

31/12/2018
(não auditado)

2.964
576
441
95
4.076

755
280
210
46
1.291

8
8
5
21.418
21.431
25.507

12
12
8
16.778
16.798
18.089

1.326
985
124
2.435

104
320
1.021
69
1.514

255
9.753
9.753
255
Total do passivo
12.188
1.769
Total do patrimônio líquido
8
13.319
16.320
Total do passivo e patrimônio líquido
25.507
18.089
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
9

11. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou
“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade
opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em R$.
b) Imobilizado – Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de
aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por
redução ao valor recuperável. Os ativos imobilizados são depreciados pelo
método linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os
ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. As
vidas úteis estimadas são as seguintes:
Vida útil
Imóveis
20 anos
Instalações
10 anos
Equipamentos
10 anos
Outros
20 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício social
e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de áreas
industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços de
montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados
durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A
Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação
de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo está
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em
31 de dezembro de 2019 e 2018 (não auditado) não houve indicação de que
os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. c) Instrumentos
financeiros - A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu
modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características
dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são
mensurados ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”) a menos que
certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado
sejam atendidas. Sendo que na data-base destas demonstrações financeiras
a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como
custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao
valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo
amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
12. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos
contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas
estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.
Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, na
opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no
curso da preparação dessas demonstrações financeiras não são subjetivas
ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica.
13. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com
o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito
decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros.
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar
e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade
em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de investimentos
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes
que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado
- A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e
operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais
a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros
e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto,
oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada
periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito
da estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A Sociedade emite diversas
políticas de seguros, tais como: política de seguro de riscos operacionais,
seguro de risco de engenharia (projetos), responsabilidade civil, seguro de
vida para seus funcionários, dentre outros. As coberturas destas apólices,
similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são emitidas de
acordo com os objetivos definidos pela empresa, a prática de gestão de risco
corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma geral,
os ativos da empresa diretamente relacionados as suas operações estão
contemplados na cobertura dos seguros contratados.
DIRETORES
Ivan Montenegro de Menezes
Diretor-Presidente
Mauro Fumio Yamamoto - Diretor
João Sichieri Moura - Diretor

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Reumar Souza Figueiredo
Contador - CRC-RJ 065289/O-4
Jander Costa da Silva
Gerente de Controladoria

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
Aos Administradores e Acionistas
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. em 31 de dezembro fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
Valores correspondentes ao exercício anterior: Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
independentes as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. Responsabilidades da administração e em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2020
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
PricewaterhouseCoopers
Patricio Marques Roche
Auditores Independentes
Contador
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
CRC 2SP000160/O-5
CRC 1RJ081115/O-4
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
anterior. Esta variação decorre, principalmente do aumento de 4,4 pontos
percentuais no índice de sinistralidade.
O índice combinado ampliado, que inclui o resultado financeiro, em 2019 foi de
91,7%, aumento de 4,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
• Lucro líquido e por ação
NOSSO DESEMPENHO
O lucro líquido totalizou em 2019 R$ 194,2 milhões, registrando redução
de R$ 28,4 milhões ou 12,8% em relação a 2018. O lucro por ação foi
• Prêmios emitidos
Os prêmios emitidos da Companhia totalizaram em 2019 R$ 3.288,4 milhões, de R$ 141,37 em 2019 e R$ 162,04 em 2018.
com aumento de R$ 210,3 milhões ou 6,8% em relação ao ano anterior.
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
• Despesas administrativas
Em 2019, o índice de despesas administrativas sobre os prêmios ganhos foi de De acordo com o estatuto, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos
9,3%, com aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao ano anterior. obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são
Apesar do leve crescimento no índice de despesas administrativas, a determinados por ocasião do encerramento do exercício.
Companhia tem buscado ganho de eficiência operacional através da realização
de investimentos em tecnologia combinados com o foco em melhorias e AMBIENTE ECONÔMICO
automatização de processos.
O movimento de desaceleração da economia global, iniciado no ano anterior,
• Resultado financeiro
acentuou-se ao longo de boa parte de 2019, fruto do elevado nível de incertezas
As receitas financeiras totalizaram em 2019 R$ 226,3 milhões, com aumento geradas por fatores como a disputa comercial entre EUA x China e o chamado
de R$ 19,4 milhões, ou 9,4% em relação ao ano de 2018, decorrente do Brexit. O temor de que a desaceleração se transformasse em recessão
aumento nas receitas com aplicações financeiras em R$ 21,2 milhões ou levou uma série de bancos centrais ao redor do mundo, entre eles o
16,5%.
norte-americano e o europeu, a reduzir os seus juros básicos ao longo dos
As despesas financeiras totalizaram em 2019 R$ 26,5 milhões, com aumento
2º e 3º trimestres, o que permitiu uma gradual estabilização das principais
de R$ 3,6 milhões ou 15,5% em relação ao ano anterior.
economias ao final do ano.
• Índice combinado
O índice combinado (total de gastos com sinistros retidos, despesas de Domesticamente, 2019 foi marcado pela aprovação de uma robusta Reforma
comercialização, despesas administrativas, despesas com tributos e outras da Previdência, que embora não seja capaz de eliminar o deficit do sistema,
receitas e despesas operacionais sobre prêmios ganhos), em 2019 foi de sinaliza uma melhora importante nos resultados das contas públicas de médio
97,6%, aumento de 5,1 pontos percentuais em relação aos 92,5% do ano e longo prazo.
Senhores acionistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório de Administração e as correspondentes
demonstrações financeiras da Azul Companhia de Seguros Gerais, com o
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
Nota Dezembro Dezembro
Nota Dezembro
Dezembro
explicativa
de 2019
de 2018 Passivo e patrimônio líquido
explicativa
de 2019
de 2018
Ativo
Circulante ..............................................
2.013.657 1.610.222 Circulante ..........................................
2.235.041
1.981.972
Disponível ...............................................
39.240
26.934 Contas a pagar ...................................
175.501
138.945
Caixa e bancos .....................................
39.240
26.934 Obrigações a pagar ..........................
14.1
74.101
55.032
Equivalentes de caixa.............................
6
12.338
21.640 Impostos e encargos
Aplicações ..............................................
7
607.608
517.013
sociais a recolher.............................
14.2
83.424
56.413
Créditos das operações com seguros
Encargos trabalhistas .......................
3.706
3.509
e resseguros .........................................
984.532
726.726 Impostos e contribuições ..................
11.965
21.600
Prêmios a receber.................................
8.1
984.402
726.349 Outras contas a pagar ......................
2.305
2.391
Operações com seguradoras ................
–
342 Débitos de operações com seguros
Operações com resseguradoras ...........
130
35 e resseguros .....................................
77.274
92.222
19.737
12.234 Prêmios a restituir .............................
Outros créditos operacionais ..................
186
282
Ativos de resseguro - provisões técnicas
17.1
3.541
3.351 Corretores de seguros e resseguros
15
69.035
80.642
Títulos e créditos a receber ....................
5.163
2.538 Outros débitos operacionais .............
8.053
11.298
Títulos e créditos a receber ..................
5.039
2.273 Depósitos de terceiros ........................
2.037
5.405
16
Créditos tributários e previdenciários ....
9.1
23
23 Provisões técnicas - seguros..............
17 1.980.229
1.745.400
Outroscréditos ......................................
101
242 Danos................................................
1.979.625
1.744.890
Outros valores e bens ............................
11
39.249
37.603 Pessoas ............................................
604
510
Bens à venda ........................................
11.1
33.245
37.094 Não cir culante ...................................
371.054
371.774
Direito a salvados..................................
11.2
5.200
– Contas a pagar ...................................
52.680
28.096
Outros v alores .......................................
804
509 Obrigações a pagar ..........................
14.1
1.871
2.311
Despesas antecipadas ...........................
2.078
2.585 Tributos dif eridos ...............................
9.2.2
50.809
25.785
Custos de aquisição diferidos.................
12
300.171
259.598 Provisões técnicas - seguros..............
17
256.276
281.608
Seguros.................................................
300.171
259.598 Danos................................................
255.488
280.212
Não cir culante .......................................
1.316.056 1.404.088 Pessoas ............................................
788
1.396
Realizável a longo prazo ........................
995.389 1.116.359 Outros débitos ....................................
62.098
62.070
Aplicações ..............................................
7
852.429
982.423 Provisões judiciais ............................
18
62.098
62.070
Outros créditos operacionais ..................
172
874 Patrimônio líquido ............................
723.618
660.564
Títulos e créditos a receber ....................
123.700
123.208 Capital social ......................................
19.a
480.578
480.578
Títulos e créditos a receber ..................
–
209 Reservas de reavaliação ....................
19.c
2.789
2.602
Créditos tributários e previdenciários ....
9.1
44.399
42.804 Reservas de lucros .............................
19.d
199.873
153.043
Depósitos judiciais e fiscais ..................
10
74.451
76.021 Ajustes de avaliação patrimonial ........
19.b
40.378
24.341
Outroscréditos ......................................
4.850
4.174
Outros valores e bens ............................
11
18.783
9.317
Bens à venda ........................................
11.1
9.181
9.317
Direito a salvados..................................
11.2
9.602
–
Despesas antecipadas ...........................
305
537
Investimentos..........................................
43.763
7.856
Participações so cietárias ......................
277
307
Imóveis destinados à renda ..................
43.486
7.549
Imobilizado .............................................
13
256.986
264.229
Imóveis de uso próprio ..........................
249.315
256.763
Bensm óveis..........................................
4.447
4.230
Outras imobilizações .............................
3.224
3.236
Intangível ................................................
19.918
15.644
Outros intangíveis .................................
19.918
15.644 Total do passivo e
Total do ativo.........................................
3.329.713 3.014.310 patrimôniolíquido ...........................
3.329.713
3.014.310
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
Nota
Aumento de Reserva
Reservas de lucros Ajustes de Lucros
expli- Capital capital (em de rea- Reserva Reserva
avaliação acumucativa social aprovação) valiação
legal estatutária Outras patrimonial lados
Total
Saldos finais em 31 de dezembro de 2017 ................
486.276
21.199
3.001 48.243
181.504
–
13.951
– 754.174
Pagamento dividendos adicionais .................................
–
–
–
– (181.504)
–
–
– (181.504)
Aumento/redução de capital:
Aumento de capital aprovado - Portaria SUSEP/
DIORG nº 813 de 12 de março de 2018 ....................
21.199
(21.199)
–
–
–
–
–
–
–
Redução de capital aprovado - Portaria SUSEP/
DIORG nº 1120 de 05 de novembro de 2018.............
(26.897)
–
–
–
–
–
–
– (26.897)
Reserva de reavaliação:
–
–
Realização parcial por depreciação .............................
19.c
–
–
(399)
–
–
–
–
399
–
Ajustes de avaliação patrimonial ...................................
19.b
–
–
–
–
–
–
10.390
–
10.390
Lucro líquido do exercício ..............................................
–
–
–
–
–
–
– 222.637 222.637
Destinação do lucro líquido do exercício:
–
–
Reserva legal ............................................................... 19.d (i)
–
–
– 11.132
–
–
– (11.132)
–
Reservas estatuárias ................................................... 19.d (ii)
–
–
–
–
93.668
–
– (93.668)
–
Dividendos mínimos obrigatórios (JCP).......................
–
–
–
–
–
–
– (58.937) (58.937)
Dividendos/JCP inter mediários ....................................
–
–
–
–
–
–
– (59.299) (59.299)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2018 ................
480.578
–
2.602 59.375
93.668
–
24.341
– 660.564
Pagamento dividendos adicionais .................................
–
–
–
–
(15.000)
–
–
– (15.000)
Reconhecimento do pagamento em ações ...................
19.g
–
–
–
–
–
616
–
–
616
Reserva de reavaliação:
Redução da alíquota CSLL ..........................................
–
–
237
–
–
–
–
(237)
–
Realização parcial por depreciação .............................
19.c
–
–
(50)
–
–
–
–
50
–
Ajustes de avaliação patrimonial ...................................
19.b
–
–
–
–
–
–
16.037
–
16.037
Lucro líquido do exercício ..............................................
–
–
–
–
–
–
– 194.240 194.240
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal ............................................................... 19.d (i)
–
–
–
9.713
–
–
– (9.713)
–
Reservas estatuárias ................................................... 19.d (ii)
–
–
–
–
51.501
–
– (51.501)
–
Dividendos mínimos obrigatórios (JCP).......................
19.e
–
–
–
–
–
–
– (51.761) (51.761)
Dividendos intermediários ...........................................
19.e
–
–
–
–
–
–
– (81.078) (81.078)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2019 ................
480.578
–
2.789 69.088
130.169
616
40.378
– 723.618
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.1.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Azul Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”) é uma sociedade por As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas conforme as
ações de capital fechado constituída em 24 de setembro de 1924, autorizada a práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
operar pelo Decreto nº 16.672 de 17 de novembro de 1924, localizada na Contábeis (CPC), em observância às disposições da Lei das Sociedades
Avenida Rio Branco, 80 - 13º, 16º ao 20º andares no Rio de Janeiro (RJ) - Anônimas e normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados
Brasil. Tem por objeto social a exploração de seguros de danos e pessoas, em (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), segundo
qualquer das suas modalidades ou formas conforme definido na legislação critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº
vigente, operando por meio de sucursais em todo território nacional. A 517/15 e alterações.
Companhia é uma controlada direta da Porto Seguro S.A. a qual possui ações As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e sua controlada
serão apresentadas até 15 de março de 2020, conforme facultado pela SUSEP.
negociadas no Novo Mercado da B3, sob a sigla PSSA3.
As demonstrações financeiras consolidadas do grupo Porto Seguro, elaboradas
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), foram divulgadas pela
financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas sua controladora Porto Seguro S.A. em 3 de fevereiro de 2020.
consistentemente para todos os exercícios comparativos apresentados. Não
houve no período de 2019 alterações nas políticas contábeis relevantes, 2.1.2 NORMAS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EXISTENTES
QUE NÃO ESTÃO EM VIGOR E NÃO FORAM ADOTADAS
exceto pela adoção da Circular SUSEP nº 575/18 que entre outros assuntos,
ANTECIPADAMENTE PELA COMPANHIA
determina: (i) que a redução ao valor recuperável deve ser constituída com
base em estudo técnico também para os créditos de prêmios a receber A Circular SUSEP nº 596/20 dispõe sobre a criação de contas para registro
vencidos relativos a riscos decorridos; e (ii) após a liquidação de um sinistro e, contábil da operação do Consórcio DPVAT nas empresas consorciadas, que
consequentemente, aquisição de direitos em relação a salvados ou a até dezembro de 2019, eram tratados como cosseguro. A Companhia está em
ressarcimentos, a Companhia passa a ter um ativo controlado a ser reconhecido processo de avaliação e não espera impactos relevantes.
de forma segregada dos salvados e dos ressarcimentos não estimados. (vide 2.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
nota explicativa nº 11.2).
As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em milhares
2.1 BASE DE PREPARAÇÃO
de reais (R$), que é também sua moeda funcional. Para determinação da
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use moeda funcional é observada a moeda do principal ambiente econômico em
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos que a Companhia opera.
e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, (a) Transações e saldos em moeda estrangeira
entre outros, a determinação: (i) do valor justo de ativos e passivos financeiros, As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a
(ii) das provisões técnicas, (iii) da provisão para risco de créditos (“impairment”), moeda funcional da Companhia utilizando-se as taxas de câmbio da data das
(iv) da realização dos impostos diferidos, e (v) das provisões para processos transações. Ganhos ou perdas de conversão de saldos resultantes da
judiciais. A liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá liquidação de tais transações são reconhecidos no resultado do exercício
ser efetuada por valores sensivelmente diferentes dos estimados em razão de exceto quando reconhecidos no patrimônio como resultado de itens de
operação caracterizada como investimento do exterior.
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (vide nota 2.3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
explicativa nº 3). As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
premissa de continuação dos negócios em curso normal.
liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e de mudança de valor.
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela
Administração na gestão da Companhia. Desta forma, a Administração entende 2.4 ATIVOS FINANCEIROS
que estas demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a (a) Mensuração e classificação
A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos
posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa.
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação financeiros no seu reconhecimento inicial. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos/constituídos, os
pela Administração em 18 de fevereiro de 2020.

A consequente redução do risco fiscal, a existência de um ainda elevado grau
de ociosidade da nossa economia e o próprio movimento de redução dos juros
globais abriram espaço para que o COPOM promovesse um novo ciclo de
redução da taxa SELIC no segundo semestre, trazendo a taxa básica de 6,5%
para 4,5%.
A combinação de uma percepção de risco cadente com juros mais baixos, uma
gradual recuperação do mercado de trabalho e a ampliação da oferta de
crédito levou a uma retomada mais forte da atividade econômica na segunda
metade do ano, trajetória que deve se manter ao longo dos trimestres seguintes,
fazendo crer que o PIB possa exibir ao longo de 2020 uma taxa de expansão
bem superior à exibida nos anos anteriores.
A indústria de seguros, por sua vez, apresentou crescimento de 0,3% em 2019
(prêmios de seguro, segundo a SUSEP), principalmente devido ao mercado de
automóveis ter retomado seu crescimento.
A sinistralidade observada no geral teve redução, ocasionada principalmente
pela queda nos números de roubos e furto no país. A Empresa segue otimista
com a perspectiva da retomada do crescimento econômico e acredita que os
esforços realizados nos últimos anos e as iniciativas em andamento, permitirão
dar continuidade ao aumento dos ganhos de eficiência operacional, avançar
nas iniciativas de transformação digital e continuar aperfeiçoando os modelos
de negócio para aproveitar as diversas oportunidades que o mercado oferece.
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Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020
A Administração
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto para informações sobre o lucro por ação)
Nota Dezembro Dezembro
explicativa
de 2019
de 2018
Prêmios emitidos .................................
20
3.288.403
3.078.140
Variações das provisões
técnicas de prêmios ...........................
21
(192.143)
(153.462)
Prêmiosganhos .................................
20
3.096.260
2.924.678
Receitas com emissão de apólices .
6.247
5.828
Sinistrosocorrido s............................
22 (1.903.740) (1.669.569)
Custos de aquisição..........................
23
(649.109)
(593.521)
Outras receitas e despesas
operacionais .....................................
24
(116.179)
(106.723)
(118)
(742)
Resultado com resseguro ................
Despesa com resseguro ....................
(118)
(742)
Despesas administrativas ................
25
(288.100)
(266.261)
Despesas com tributos .....................
26
(65.314)
(69.251)
Resultado financeir o .........................
27
199.745
183.980
Resultado patrimonial .......................
38.235
2.761
Resultado operacional ......................
317.927
411.180
Ganhos e perdas com
ativos não correntes ........................
6.559
(2.205)
Resultado antes dos impostos
e par ticipações .................................
324.486
408.975
Imposto de renda...............................
9.3
(65.774)
(90.810)
Contribuição social ...........................
9.3
(40.070)
(69.066)
Participações sobre o lucro .............
(24.402)
(26.462)
Lucro líquido do exercício ................
194.240
222.637
Quantidade de ações ..........................
19.a
1.374
1.374
Lucro líquido por ação - R$ .................
141,37
162,04
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Lucro líquido do exercício ........................................ 194.240
222.637
Outros resultados abrangentes ...............................
16.037
10.390
Ajustes de títulos e valores mobiliários .......................
26.007
15.283
Efeitos tributários ....................................................... (10.402)
(4.808)
Outros ajustes de avaliação patrimonial ......................
720
(142)
Efeitos tributários .......................................................
(288)
57
Total dos resultados abrangentes para o
exercício, líquido dos efeitos tributários ............... 210.277
233.027
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ............................................ 194.240
222.637
Ajustes para:
Depreciação e amortizações ....................................
8.078
7.248
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos .
3.373
2.529
Perda/(ganho) na alienação de imobilizado
e intangível ...............................................................
(6.558)
2.056
Resultado de equivalência patrimonial .....................
30
44
Outros ajustes .......................................................... (19.930)
10.018
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros .....................................................
39.399 (136.957)
Créditos das operações de seguros e resseguros ... (261.179)
(44.267)
Ativos de resseguro ..................................................
(190)
381
Créditos fiscais e previdenciários .............................
(1.197)
4.993
Ativo fiscal diferido....................................................
(398)
2.090
Depósitos judiciais e fiscais ......................................
1.570
1.145
Despesas antecipadas.............................................
739
(1.203)
Custos de aquisição diferidos................................... (40.573)
(25.222)
Outros ativos ............................................................ (21.005)
(25.765)
Impostos e contribuições ..........................................
91.510
154.846
Outras contas a pagar ..............................................
70.775
12.759
Débitos de operações com seguros e resseguros ... (14.948)
12.912
Depósitos de terceiros ..............................................
(3.368)
1.540
Provisões técnicas - seguros e resseguros .............. 209.497
175.865
Provisões judiciais....................................................
28
(7.665)
Caixa líquido gerado nas operações ....................... 249.893
369.984
Recebimento de dividendos e
juros sobre capital próprio ........................................
28
371
Imposto sobre o lucro pago ...................................... (101.145) (152.316)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
148.776
218.039
Atividades de investimento
Recebimento pela venda:
Investimentos ...........................................................
1
4.514
Imobilizado ...............................................................
11.268
–
Pagamento pela compra:
Imobilizado ...............................................................
(2.350)
(1.620)
Intangível ..................................................................
(7.468)
(4.052)
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades
de in vestimento ........................................................
1.451
(1.158)
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos e
juros sobre o capital próprio....................................... (147.839) (299.740)
Outros ..........................................................................
616
–
Caixa líquido consumido nas atividades
de financiamento .................................................... (147.223) (299.740)
Aumento/(redução) líquido(a)
de caixa e equivalentes de caixa ............................
3.004
(82.859)
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício ..............................................
48.574
131.433
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício ................................................
51.578
48.574
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras
quais são classificados nas seguintes categorias:
(i) Mensurados pelo valor justo por meio do resultado - títulos para
negociação
São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja finalidade e
estratégia de investimento é manter negociações frequentes. Os ganhos ou as
perdas decorrentes de variações do valor justo são registrados imediatamente
e apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no
exercício em que ocorrem.
(ii) Títulos disponíveis para venda
São instrumentos financeiros não derivativos reconhecidos pelo seu valor
justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso do método da taxa efetiva
de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado em “Resultado
financeiro”. A variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizadas) é
lançada contra o patrimônio líquido, na conta “Outros resultados abrangentes”,
sendo realizada contra o resultado por ocasião da sua efetiva liquidação ou por
perda considerada permanente (“impairment”).
(iii) Empréstimos e recebíveis (clientes)
Incluem-se nesta categoria os recebíveis (prêmios a receber de segurados)
que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Esses recebíveis são
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de
juros (quando aplicável), e são avaliados por “impairment” a cada data de
balanço (vide nota explicativa nº 2.6.1).
(b) Determinação de valor justo de ativos financeiros
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com
base em preços de negociação. Para os ativos financeiros sem mercado ativo
ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 n Monitor Mercantil

16 Financeiro
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.448.150/0001-11
Sede: Avenida Rio Branco, 80 - 16º ao 20º andares - Centro - CEP: 20040-070 - Rio de Janeiro - RJ

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas
com terceiros e a referência a outros instrumentos que são substancialmente
similares, fazendo o maior uso possível de informações geradas pelo mercado
e o mínimo possível de informações geradas pela Administração. O valor justo
dos ativos classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis
para venda” baseia-se na seguinte hierarquia:
• Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para ativos
idênticos.
• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa
descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em
dados observáveis em mercado aberto.
• Nível 3: ativo que não seja precificado com base em dados observáveis do
mercado e a Companhia utiliza premissas internas para a determinação de
seu valor justo.
O valor de mercado dos títulos públicos é embasado no preço unitário de
mercado informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais (ANBIMA). As cotas de fundos de investimentos são
valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo administrador do fundo.
Os títulos privados são valorizados a mercado por meio da mesma metodologia
de precificação adotada pelo administrador dos fundos de investimentos.
2.5 ATIVOS DE RESSEGURO
Os ativos de resseguro são valores a receber de resseguradores e valores das
provisões técnicas de resseguro, avaliados consistentemente com os saldos
associados aos passivos de seguro que foram objeto de resseguro. Os valores
a pagar a resseguradores são compostos por prêmios em contratos de cessão
de resseguro.
As perdas por “impairment”, quando aplicáveis, são avaliadas utilizando-se
metodologia similar àquela aplicada para ativos financeiros (vide nota
explicativa nº 2.6). Essa metodologia também leva em consideração os fluxos
administrativos específicos de recuperação com os resseguradores.
2.6 ANÁLISE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (“IMPAIRMENT”)
2.6.1 EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS (CLIENTES)
Avalia-se constantemente se há evidência de que um determinado ativo ou
grupo de ativos classificado na categoria de empréstimos ou recebíveis
(avaliados ao custo amortizado) esteja deteriorado ou “impaired”. Para a
análise de “impairment”, a Companhia utiliza fatores observáveis que incluem
base histórica de perdas e inadimplência e quebra de contratos (cancelamento
das coberturas de risco).
A metodologia utilizada é a de perda incorrida, que considera a existência de
evidência objetiva de “impairment” para ativos individualmente significativos.
Se for considerado que não existe tal evidência, os ativos são incluídos em um
grupo com características de risco de crédito similares (tipos de contrato de
seguro, “ratings” internos, etc.) e testados em uma base agrupada, com a
aplicação dos seguintes parâmetros: probabilidade de inadimplência das
operações, previsão de recuperabilidade dessas perdas incluindo as garantias
existentes e as perdas históricas de devedores classificados em uma mesma
categoria.
Valores que são provisionados como perda são geralmente baixados (“writeoff”) quando não há mais expectativa para recuperação do ativo, conforme
regras da SUSEP.
2.6.2 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
A cada data de balanço é avaliado se há evidência objetiva de que um ativo
classificado como disponível para a venda está individualmente deteriorado.
Caso tal evidência exista, a perda acumulada é removida do patrimônio líquido
e reconhecida imediatamente no resultado.
2.6.3 ATIVOS NÃO FINANCEIROS
Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização, tais como intangíveis
com vida útil definida e imobilizados são revisados para a verificação de
“impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda é reconhecida no
valor pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de
venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do “impairment” os ativos são agrupados nos níveis mais
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente,
chamadas de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). As UGCs são
determinadas e agrupadas pela Administração com base na distribuição
geográfica dos seus negócios e com base nos serviços e produtos oferecidos,
nos quais são identificados fluxos de caixa específicos. Os ativos não
financeiros que tenham sofrido “impairment” são revisados subsequentemente
para a análise de uma possível reversão do “impairment”.
2.7 BENS À VENDA - SALVADOS
A Companhia detém ativos circulantes que são mantidos para a venda, tais
como estoques de bens salvados recuperados após indenizações integrais em
sinistros de automóveis, registrados pelo valor estimado de realização, com
base em estudos históricos de recuperação. Adicionalmente, os bens salvados
que não estejam disponíveis para venda por questões documentais, por
exemplo, são mantidos no ativo não circulante, conforme regras da SUSEP.
2.8 DIREITOS A SALVADOS E A RESSARCIMENTOS
Após a liquidação de um sinistro e consequente aquisição de direitos em
relação a salvados ou a ressarcimentos, a Companhia registra esse ativo de
forma segregada dos salvados e ressarcimentos não estimados. Esse ativo
estimado é calculado através de técnicas estatísticas e atuariais, com base no
desenvolvimento histórico de liquidação de sinistros.
2.9 CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (DAC)
As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos de angariação são
diferidos e amortizados de acordo com o prazo de vigência das apólices,
conforme demonstrado na nota explicativa nº 12. Os custos indiretos de
comercialização não são diferidos.
2.10 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
A Companhia possui investimento na sociedade controlada Franco Corretagem
de Seguros Ltda., avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Considerase controlada a sociedade na qual a Companhia é titular de direitos de sócio
ou acionistas que lhe assegurem o poder e a capacidade de dirigir as atividades
relevantes das sociedades, afetando, inclusive, seus retornos sobre estas, e
quando houver o direito sobre os retornos variáveis das sociedades.
2.11 ATIVO IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO
Compreendem imóveis, equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e
veículos utilizados na condução dos negócios da Companhia. O imobilizado de
uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada
(exceto para terrenos que não são depreciados). O custo histórico desse ativo
compreende gastos diretamente atribuíveis para sua aquisição a fim de que o
ativo esteja em condições de uso.
Gastos subsequentes são ativados somente quando é provável que benefícios
futuros econômicos associados com o item do ativo fluirão para a Companhia.
Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado
conforme incorridos.
A depreciação do ativo imobilizado é efetuada segundo o método linear e
conforme o período de vida útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação
utilizadas estão divulgadas na nota explicativa nº 13.
2.12 PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS DE INVESTIMENTO
Compreendem os imóveis de propriedade da Companhia que estão sendo
mantidos para valorização do capital. Esses imóveis são avaliados
tempestivamente ao valor justo e as oscilações são registradas imediatamente
no resultado do período.
2.13 CONTRATOS DE SEGURO E CONTRATOS DE INVESTIMENTO
- CLASSIFICAÇÃO
A Companhia emite diversos tipos de contratos de seguros gerais que
transferem riscos significativos de seguros, financeiros ou ambos. Entende-se
como risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro com
substância comercial. Os contratos de resseguro também são classificados
segundo os princípios de transferência de risco de seguro.
Os contratos de assistência a segurados como serviços a automóveis e
residências e assistência 24 horas, entre outros, também são avaliados para
fins de classificação de contratos e são classificados como contratos de seguro
quando há transferência significativa de risco de seguro entre as contrapartes
no contrato.
Na data de balanço, não foram identificados contratos classificados como
contratos de investimentos.
2.14 PASSIVOS DE CONTRATOS DE SEGUROS
2.14.1 AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ORIGINADOS DE CONTRATOS
DE SEGURO
Utiliza-se as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro e
aplica-se as regras de procedimentos mínimos para avaliação de contratos de
seguro, como: Teste de Adequação de Passivos (TAP); avaliação de nível de
prudência utilizado na avaliação dos contratos; entre outras políticas aplicáveis.
Não é aplicado os princípios de “Shadow Accounting” (contabilidade reflexa), já
que a Companhia não dispõe de contratos cuja avaliação dos passivos ou
benefícios aos segurados seja impactada por ganhos ou perdas não realizadas
de títulos classificados como disponíveis para a venda.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados
em Notas Técnicas Atuariais (NTAs) e estão descritos resumidamente a seguir:
(a) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia para
os seguros de danos e seguros de pessoas, com base nos prêmios emitidos,
tem por objetivo provisionar a parcela destes, correspondente ao período de
risco a decorrer contado a partir da data-base de cálculo.
(b) A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes, mas Não Emitidos
(PPNG-RVNE) é calculada para os seguros de danos e seguros de pessoas
e tem como objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos, referentes
aos riscos assumidos, cujas vigências já se iniciaram e que estão em processo
de emissão.
(c) A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - administrativa e judicial - é constituída com base na estimativa dos valores a indenizar efetuada por ocasião do
recebimento do aviso de sinistro, eventos ou notificação do processo judicial,

bruta dos ajustes de resseguro e líquida de cosseguro. Essa provisão é ajustada pela provisão “IBNeR”, com o objetivo de estimar as mudanças de valores
que os sinistros avisados sofrerão ao longo dos processos de análise até sua
liquidação. A IBNeR é calculada através de técnicas estatísticas e atuariais,
como triângulos de “run-off”, com base no desenvolvimento histórico de sinistros para os seguros de danos e seguros de pessoas.
(d) A Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR) é constituída
para pagamento dos sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram
avisados à Companhia até data-base de apuração e é calculada através de
técnicas estatísticas e atuariais como pela aplicação de triângulos de “run-off”,
com base no comportamento histórico observado entre a data da ocorrência
do sinistro e a data do seu registro, para os seguros de danos e de pessoas. A
IBNR do ramo DPVAT (seguro obrigatório) é constituída conforme determina a
Resolução do CNSP.
(e) A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída com o objetivo
de garantir a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas
com sinistros. A provisão deve abranger as despesas alocáveis e não alocáveis,
relacionadas à liquidação de indenizações ou benefícios.
As provisões técnicas são segregadas entre circulante e não circulante no
balanço patrimonial conforme seus perfis de liquidações, baseados nos fluxos
atuariais.
2.14.2 TESTE DE ADEQUAÇÃO DOS PASSIVOS (TAP)
Em cada data de balanço é elaborado o TAP (ou “Liability Adequacy Test” LAT) para todos os contratos vigentes na data de execução do teste, exceto
DPVAT. Esse teste é elaborado considerando-se como valor contábil todos os
passivos de contratos de seguro, deduzidos dos custos de aquisição diferidos
(ativo), conforme critérios do CPC 11 e da SUSEP.
Para o teste, desenvolveu-se uma metodologia que considera a melhor
estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, que também incluem as
despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizando-se premissas
atualizadas. Para os ramos de risco decorrido, são levados em consideração
os prêmios ganhos observados para efetuar a melhor estimativa de receita de
prêmios no período subsequente à data-base de cálculo.
Na determinação das estimativas dos fluxos de caixa futuros, os contratos são
agrupados por similaridades ou características de risco. Os fluxos de caixa são
trazidos a valor presente a partir de premissas de taxas de juros livres de risco.
Caso seja identificada qualquer insuficiência no TAP, registra-se a perda
imediatamente como uma despesa no resultado do exercício, constituindo/
complementando a Provisão Complementar de Cobertura (PCC).
Alguns contratos permitem o direito de venda do ativo danificado que tenha
sido recuperado (tal como salvados). Fica resguardado, também, o direito
contratual de se buscar ressarcimentos de terceiros, como sub-rogação de
direitos para pagamentos de danos parciais ou totais cobertos.
Consequentemente, estimativas de recuperações são incluídas como um
redutor na avaliação e, consequentemente, na execução do TAP.
2.15 PROVISÕES JUDICIAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E
DEPÓSITOS JUDICIAIS
As provisões são constituídas para fazer face aos desembolsos futuros que
possam decorrer de ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e trabalhista. As constituições baseiam-se em uma análise individualizada, efetuada
pelos assessores jurídicos da Companhia, dos processos judiciais em curso e
das perspectivas de resultado desfavorável implicando um desembolso futuro.
Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, são
registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”
(fiscais e previdenciárias), cujo objeto de contestação é sua legalidade ou
constitucionalidade e, independentemente da avaliação acerca da probabilidade
de êxito, têm seus montantes reconhecidos integralmente e atualizados
monetariamente pela taxa SELIC.
Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados no
ativo não circulante.
2.16 RECONHECIMENTO DE RECEITAS
2.16.1 PRÊMIO DE SEGURO E RESSEGURO
As receitas de prêmio dos contratos de seguro são reconhecidas quando da
emissão da apólice ou quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro,
proporcionalmente e ao longo do período de cobertura do risco das respectivas
apólices, por meio da constituição/reversão da PPNG (vide nota explicativa nº
2.14.1(a)).
As despesas de resseguro cedido são reconhecidas de acordo com o
reconhecimento do respectivo prêmio de seguro (resseguro proporcional) e/ou
de acordo com o contrato de resseguro (resseguro não proporcional).
2.16.2 RECEITA DE JUROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS
As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado
do exercício, segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de
retorno. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são
apropriados no resultado no mesmo prazo do recebimento.
As receitas de dividendos de investimentos em ativos financeiros representados
por instrumentos de capital (ações) são reconhecidas no resultado quando o
direito a receber o pagamento do dividendo é estabelecido.
2.17 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO
A distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para os
acionistas é reconhecida como um passivo, com base no estatuto social.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente é provisionado na
data em que é aprovado pelos acionistas. O benefício fiscal dos juros sobre o
capital próprio é reconhecido no resultado do período. A taxa utilizada no
cálculo dos juros sobre o capital próprio é a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) durante o período aplicável, conforme a legislação vigente.
2.18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de
impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. Esses valores são
reconhecidos no resultado do exercício, exceto para os efeitos tributários sobre
itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; nesses casos,
os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.
Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na
data de encerramento do exercício social. No Brasil, o imposto de renda é
calculado à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real
tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição social para as
sociedades seguradoras é constituída à alíquota de 15% conforme Lei nº
13.169/15 (vide nota explicativa nº 9.3).
Os impostos diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos desses ativos e passivos. Impostos diferidos ativos são reconhecidos
no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis
para a realização destes ativos e conforme suas expectativas de realizações.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas
de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. Não houve
mudanças de critério na determinação das estimativas em relação às
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
A Administração da Companhia não vislumbra em cenários de médio e longo
prazos riscos de continuidade de seus negócios, uma vez que, entre outros
motivos: (i) opera em um mercado em expansão no país, onde há grandes
potenciais de aumento de sua participação no PIB brasileiro, quando
comparado com padrões estrangeiros; (ii) investe em tecnologias e processos
para proporcionar um crescimento sustentável de suas operações; (iii) busca a
diversificação de mercados e regiões, ampliando sua gama de atuação; (iv)
possui resultados econômico-financeiros passados consistentes e uma sólida
condição patrimonial.
3.1 AVALIAÇÃO DE PASSIVOS DE SEGUROS
O componente em que a Administração mais exerce o julgamento e utiliza
estimativas é na constituição dos passivos de seguros. Existem diversas fontes
de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que
serão liquidados em última instância. São utilizadas todas as fontes de
informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e
indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da Administração
e dos atuários para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa
do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já
tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir significativamente
dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. O
valor total dos passivos de contratos de seguro, em 31 de dezembro de 2019,
é de R$ 2.236.505.
3.2 CÁLCULO DE VALOR JUSTO E “IMPAIRMENT” DE ATIVOS
FINANCEIROS
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A
Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir
premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado
existentes na data do balanço.
Aplicam-se regras de análise de “impairment” para os recebíveis, incluindo os
prêmios a receber de segurados. Nesta área é aplicado alto grau de julgamento
para determinar o nível de incerteza, associado com a realização dos fluxos
contratuais estimados dos ativos financeiros. Nesse julgamento estão incluídos
o tipo de contrato, segmento econômico, histórico de vencimento e outros
fatores relevantes que possam afetar a constituição das perdas para
“impairment”, conforme descrito no item 2.6.1.
O valor total dos ativos financeiros (incluindo caixa, equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e prêmios a receber de segurados), em 31 de dezembro
de 2019, é de R$ 2.496.017 para os quais existem R$ 438 de provisão para
risco de crédito.
3.3 AVALIAÇÃO DAS PROVISÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS
FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS
A Companhia dispõe de um considerável número de processos judiciais em
aberto na data das demonstrações financeiras. O procedimento utilizado pela
Administração para a construção das estimativas contábeis leva em
consideração a assessoria jurídica de especialistas na área, a evolução dos
processos, a situação e a instância de julgamento de cada caso específico.

Adicionalmente, é utilizado o melhor julgamento sobre esses casos para a
constituição das provisões, seguindo os princípios do CPC 25 - Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. O valor total das provisões
judiciais, em 31 de dezembro de 2019, é de R$ 62.098, para as quais existe
R$ 74.451 em depósitos judiciais.
3.4 CÁLCULO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que
lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Essa é uma área que requer a
utilização de julgamento da Administração da Companhia na determinação
das estimativas futuras quanto à capacidade de geração de lucros futuros
tributáveis, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
podem, portanto, sofrer alterações. O valor total dos créditos tributários
diferidos, em 31 de dezembro de 2019, é de R$ 44.422 (ativo) e R$ 50.809
(passivo).
4. GESTÃO DE RISCOS
A Companhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas
atividades e, para gerir estes riscos, possui uma série de princípios, diretrizes,
ações, papéis e responsabilidades necessários à identificação, avaliação,
tratamento e controle dos riscos.
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas
as áreas, tendo por finalidade proteger o resultado e seus acionistas, contribuir
para sua sustentabilidade e valor, envolvendo aspectos relacionados à
transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado e
independente e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. As decisões
são pautadas em fatores que combinam o retorno sobre o risco mensurado,
permitindo seu alinhamento na definição dos objetivos comerciais e promoção
do aculturamento dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos.
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e
consequente redução do nível de perdas, além de otimizar a utilização do
capital disponível. Refletindo o compromisso com a gestão de riscos, a
Companhia possui a área de Gestão de Riscos Corporativos cuja missão é
garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, mensurados,
mitigados, acompanhados e reportados de forma independente.
Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de
riscos há, permanentemente, um fórum denominado Comitê de Risco
Integrado. Este tem como objetivo fornecer subsídios e informações ao
Conselho de Administração em assuntos referentes à gestão de riscos,
propondo planos de ação e diretrizes, avaliando o cumprimento das normas de
gestão de riscos e acompanhando os indicadores-chave de riscos.
A gestão de riscos financeiros, de seguros e operacionais compreende as
seguintes categorias:
4.1 RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de não cumprimento por
determinada contraparte (pessoa física, jurídica ou governo) das obrigações
relativas à liquidação de operações que envolvam ativos financeiros. Este risco
é composto por:
(a) Portfólio de Investimentos: para o gerenciamento deste risco, a
Companhia possui políticas e processos de monitoramento mensais para
garantir que limites ou determinadas exposições não sejam excedidos. Para
determinação dos limites são avaliados critérios que contemplam a capacidade
financeira, assim como grau mínimo de risco (“rating”) “A” de acordo com
metodologia de classificação própria, que segue processos de governança
para avaliação e aprovação das operações.
Em 31 de dezembro de 2019, 87,3% (85,0% em 31 de dezembro de 2018) das
aplicações financeiras estavam alocadas em títulos do tesouro brasileiro (risco
soberano) e o restante em aplicações de “rating” “AA”. Na carteira de investimentos, nenhuma operação encontra-se em atraso ou deteriorada (“impared”).
(b) Inadimplência nos prêmios a receber: é a possibilidade de perda devido
ao não pagamento dos prêmios por parte dos segurados. Para mitigação
destes riscos são estabelecidas regras de aceitação que incluem análise do
risco de crédito dos segurados, fundamentadas em informações de agências
de mercado e de comportamento histórico junto à Companhia, assim como, no
caso de inadimplência, a cobertura de sinistros poderá ser cancelada conforme
produto, regulamentação vigente e relacionamento com o cliente. Os prêmios
a receber de segurado da Companhia, em geral, não possuem concentração
de riscos (por setor econômico, por exemplo), uma vez que são recebíveis,
principalmente, de pessoas físicas e varejo. Os vencimentos dos prêmios a
receber estão apresentados na nota explicativa nº 8.1.1.
4.2 RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez é definido como a eventual indisponibilidade de recursos de
caixa para fazer frente a obrigações futuras. A Companhia possui controles
com o objetivo de manter seus níveis de liquidez em patamares adequados,
alinhados aos requisitos regulatórios, assim como equilibrar a relação entre as
taxas, risco e retorno. Adicionalmente, há a definição de caixa mínimo a ser
mantido em relação as projeções dos fluxos de caixa.
Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: limites de
risco de liquidez, incluindo caixa mínimo em relação às projeções dos fluxos de
caixa e de ativos de alta liquidez (em sua maioria títulos públicos, os quais
podem ser liquidados antecipadamente); simulações de cenários (teste de
“stress”); e medidas potenciais para contingenciamento.
Adicionalmente, dado as características dos papéis dos títulos de valores
mobiliários, sendo exclusivo para cobertura de reserva técnica, composto em
sua totalidade, por títulos públicos nacionais, sem carência ou qualquer outro
tipo de penalidade em resgate/liquidação antecipada, sua liquidez pode ser
considerada imediata. A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a
Companhia está exposta (i):
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018
Fluxode
Fluxo de Fluxo de
Fluxo de
ativos (ii) passivos (iii) ativos (ii) passivos (iii)
À vista/sem vencimento 237.397
–
224.315
–
Fluxo de 1 a 30 dias ..... 340.621
191.351
264.139
158.785
Fluxo de 2 a 6 meses ... 659.766
966.595
459.577
853.691
Fluxo de 7 a 12 meses . 281.874
454.343
72.454
391.207
Fluxo acima de 1 ano ... 994.153
115.930 1.273.811
108.205
2.513.811
1.728.219 2.294.296
1.511.888
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração,
expiração do risco dos contratos de seguros e melhor expectativa quanto à
data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a
expectativa de pagamento e/ou recebimento e não consideram os valores a
receber vencidos. Os ativos pós-fixados foram distribuídos com base nos
fluxos de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando-se curva de
juros, taxas previstas do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e taxas de
câmbio divulgadas para períodos futuros em datas próximas ou equivalentes.
(ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalentes de caixa, aplicações,
prêmios a receber e operações com resseguradoras.
(iii) O fluxo de passivos considera os passivos de contratos de seguros e os
débitos de operações com seguros e resseguros.
4.3 RISCO DE MERCADO
O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
devidas a oscilações nos preços e taxas de mercado das posições mantidas
em carteira. Visto o perfil dos negócios da Companhia, sua maior exposição
está relacionada ao risco de taxa de juros. Existem políticas que estabelecem
limites, processos e ferramentas para efetiva gestão do risco de mercado.
Seguem abaixo as exposições de investimento segregadas por fator de risco
de mercado:
Dezembro de 2019 Dezembro de 2018
Inflação (IPCA/IGPM) .....................
64,0%
65,1%
Pós-fixados (SELIC/CDI) ................
22,3%
23,3%
Prefixados.......................................
13,7%
11,6%
Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se o teste de estresse da carteira
de investimentos, considerando cenários históricos e de condições hipotéticas
de mercado, sendo seus resultados utilizados no processo de planejamento e
decisão de investimentos, identificação de riscos específicos originados nos
ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia assim como mitigação
de riscos e entendimento do impacto sobre os resultados e o patrimônio
líquido.
Adicionalmente ao teste de estresse, são realizados acompanhamentos complementares, como análises de sensibilidade e ferramentas de “tracking error”
e “Benchmark-VaR”, utilizados para isso cenários realísticos e plausíveis ao
perfil e caracteristica do portfólio.
Segue o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade da carteira de
instrumentos financeiros, em 31 de dezembro de 2019 nos termos da Instrução
CVM nº 475/08:
Fator de Risco
Cenário (i) Impacto (ii)
+ 50 b.p.
(6.393)
+ 25 b.p.
(3.280)
Índices de preços ...................................................... + 10 b.p.
(1.333)
- 10 b.p.
1.333
- 25 b.p.
3.280
- 50 b.p.
6.393

Juros pós-fixados ......................................................

+ 50 b.p.
+ 25 b.p.
+ 10 b.p.
- 10 b.p.
- 25 b.p.
- 50 b.p.

(475)
(396)
(317)
317
396
475

+ 50 b.p.
(226)
+ 25 b.p.
(116)
Juros pré-fixados ....................................................... + 10 b.p.
(47)
- 10 b.p.
47
- 25 b.p.
116
- 50 b.p.
226
(i) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário possível de “stress”
para cada fator de risco, disponibilizado pela B3.
(ii) Bruto de efeitos tributários.
Ressalta-se que visto a capacidade de reação da Companhia, os impactos
acima apresentados podem ser minimizados.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
4.4 RISCO DE SEGURO/SUBSCRIÇÃO
O risco de subscrição é definido como a possibilidade de ocorrência de eventos
que contrariem as expectativas e que possam comprometer significativamente
o resultado das operações e o patrimônio líquido, incluindo falhas na
precificação ou estimativas de provisionamento.
A Companhia emite seguros de automóveis, danos, riscos financeiros e vida
(além de DPVAT). O risco de subscrição é segmentado nas seguintes
categorias de risco:
(a) Risco de prêmio: gerado a partir de uma possível insuficiência dos prêmios
cobrados para fazer frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das
obrigações assumidas com os segurados. A Companhia desenvolve
constantemente técnicas de análise e precificação do risco, utilizando-se de
modelos estatísticos distintos para renovações e novos seguros, permitindo
avaliar antecipadamente os resultados gerados em diversos cenários, que
combinam níveis de preços, conversão de cotações e resultados, sendo as
decisões tomadas considerando o cenário que gera as melhores margens para
os produtos.
(b) Risco de provisão: gerado a partir de uma possível insuficiência dos
saldos das provisões constituídas para fazer frente aos dispêndios financeiros
com o pagamento das obrigações perante os segurados. Para avaliação da
aderência das premissas e metodologias utilizadas para dimensionamento das
provisões técnicas, são realizados constantemente testes de aderência em
diferentes datas-bases, que verificam a suficiência histórica das provisões
constituídas, incluindo o TAP (vide nota explicativa nº 2.14.2).
(c) Risco de retenção: gerado a partir da exposição a riscos individuais com
valor em risco elevado, concentração de riscos ou ocorrência de eventos
catastróficos. Essas exposições são monitoradas por meio de processos e
modelos adequados, sendo contratadas proteções de resseguro de acordo
com os limites de retenção por risco aprovados pela SUSEP, assim como
limites internos, refletidos em política corporativa de cessão de riscos.
(d) Risco de práticas de sinistros: gerado a partir de regras e procedimentos
inadequados para a regulação e liquidação de sinistros.
Cada área de produto estabelece, monitora e documenta as regras e práticas
de aceitação de riscos e práticas de sinistros em consonância com as diretrizes
gerais da Companhia, que incluem, por exemplo, parecer prévio da Diretoria
Técnica para comercialização de cada produto e procedimentos para a
aceitação de riscos.
As premissas utilizadas para as análises de sensibilidade para o risco de
seguro, bem como o teste de adequação dos passivos, incluem:
• Utilização, como premissas de sinistralidade, das expectativas de prêmio de
risco, baseadas em histórico de observações de frequência e severidade para
cada agrupamento de ramos.
• Utilização de expectativas de cessão de prêmios e recuperação de sinistros,
baseadas em histórico de observações para cada ramo e/ou agrupamento de
ramos. Para as projeções, respeitaram-se as cláusulas contratuais vigentes na
data-base do estudo dos contratos celebrados com os resseguradores.
• Utilização como indexador, para os passivos, do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que é predominante nos contratos padronizados.
• Taxa de juros esperada para os ativos, equivalente à taxa SELIC/CDI, que é
condizente com a rentabilidade obtida pela área de investimentos no exercício
vigente.
• Premissas atuariais específicas em cada produto em consequência do
impacto destas na precificação do risco segurável.
Os resultados obtidos nos processos de gestão e monitoramento do risco de
subscrição são formalizados e reportados mensalmente à Alta Administração,
permitindo que eventuais desvios em relação às projeções sejam corrigidos no
menor espaço de tempo possível.
Os impactos dos testes de sensibilidade demonstrados a seguir são aqueles
que ocorreriam no resultado e no patrimônio líquido da Companhia decorrente
das variações nas premissas apresentadas. Como a Companhia apresenta
suficiência nos fluxos do TAP (vide nota explicativa nº 2.14.2), conforme regras
da SUSEP, os impactos demonstrados são após o esgotamento dessas
suficiências.
4.4.1 AUTOMÓVEIS
A Companhia opera em todo o território nacional, comercializando apólices de
seguro de automóvel para pessoas físicas e jurídicas, através de contratação
individual ou de frotas. Como medida de mitigação de risco, são utilizados
dispositivos rastreadores e localizadores em determinados tipos de veículos.
A tabela a seguir apresenta a exposição ao risco de seguro por região:
Dezembro Dezembro
Localidade
de 2019
de 2018
Região Sudeste ...........................................................
67,6%
69,0%
Região Sul ...................................................................
15,0%
15,7%
RegiãoNordeste ..........................................................
11,6%
10,5%
RegiãoCentro-Oeste ...................................................
4,4%
3,5%
Região Nor te ...............................................................
1,3%
1,3%
A tabela a seguir apresenta as sensibilidades da carteira às premissas
atuariais, líquidas de efeitos tributários:
Dezembro Dezembro
Premissas atuariais
de 2019
de 2018
Despesas administrativas - aumento de 30,0 p.p. ....... (386.796) (503.824)
Sinistros - aumento de 50,0 % .................................... (443.770) (385.299)
4.5 RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo o risco legal.
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é
executada de forma corporativa, utilizando para isso processo formal para
identificar os riscos e as oportunidades, estimar o impacto potencial desses
eventos e fornecer métodos para tratar esses impactos, reduzir as ameaças
até um nível aceitável.
Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas internas
de risco operacional com informações abrangentes e detalhadas para a
identificação da real dimensão de seu impacto sobre a Companhia, bem como
para melhorar a confiabilidade nos mecanismos de gestão, controle e
supervisão de solvência desse mercado.
5. GESTÃO DE CAPITAL
A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital por
meio da otimização do nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a
sustentabilidade do negócio no curto e longo prazo, de acordo com os requerimentos regulatórios e de solvência. O processo de avaliação e gerenciamento
de capital é realizado com uma visão de negócio em um horizonte de 1 ano,
fundamentado em premissas de crescimento de negócios, lucratividade, distribuição de dividendos, entre outros indicadores-chave ao negócio.
A Companhia possui uma estrutura que atua de maneira ativa e prospectiva na
gestão deste risco. A estrutura de gerenciamento de capital é suportada por
política específica, a qual define os papéis e responsabilidades, limites de
suficiência, relatórios de monitoramento e planos de contingência de capital.
Essa gestão é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que conta com o
apoio da Diretoria Técnica, entre outras, para apuração dos resultados.
A suficiência de capital é avaliada conforme os critérios emitidos pelo CNSP e
SUSEP. Neste sentido são avaliados os requerimentos de capital necessário
para suportar os riscos inerentes, incluindo as parcelas de risco de crédito,
mercado, operacional e subscrição. As parcelas de necessidades de capital,
bem como a suficiência existente estão demonstradas na nota explicativa nº 19
(f).
6. EQUIVALENTES DE CAIXA
Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas
principalmente, em Notas do Tesouro Nacional (NTNs), com vencimentos em
até 3 meses.
7. APLICAÇÕES

ganho não realizado registrado em “Outros Resultados Abrangentes” no
patrimônio líquido de R$ 67.397 (R$ 41.390 em dezembro de 2018), e um
efeito de R$ 26.007 na demonstração de resultado abrangente, bruto dos
efeitos tributários.
(ii) A diferença para o total das aplicações refere-se aos investimentos avaliados
ao custo de aquisição, uma vez que não existem mercados ativos para essas
ações no montante de R$ 513 em dezembro de 2019 (R$ 519 em dezembro
de 2018).
(a) Índice de liquidez corrente
Apesar desse saldo de aplicações financeiras estar classificado como “mantido
até o vencimento”, conforme vencimento final dos títulos, o índice de liquidez
corrente da Companhia possui liquidez imediata. Essa liquidez imediata
é devido as características do fundo, sendo exclusivo para cobertura de
reserva técnica, composto em sua totalidade, por títulos públicos nacionais,
sem carência ou qualquer outro tipo de penalidade em resgate/liquidação
antecipada.
A tabela a seguir apresenta o índice de liquidez corrente da companhia:
Dezembro de 2019 Dezembro de 2018
Ativo circulante (*) ..........................
2.866.086
2.592.645
Passivo circulante ...........................
2.235.041
1.981.972
Índice de liquidez corrente ..........
1,28
1,31
(*) Total de ativo circulante, somado ao fundo exclusivo para cobertura de
reserva técnica classificado como “Título disponível para venda no longo prazo”
que a Companhia entende haver liquidez imediata.
7.3 MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (*)
Dezembro de 2019 Dezembro de 2018
Saldoinicial ...................................
1.521.076
1.471.796
Aplicações ......................................
1.310.822
1.631.834
Resgates ........................................
(1.535.123)
(1.689.664)
Rendimentos ..................................
149.593
91.827
Ajuste a valor de mercado ..............
26.007
15.283
Saldo final .....................................
1.472.375
1.521.076
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado, títulos disponíveis para venda e os ativos
classificados como equivalentes de caixa.
7.4 TAXAS DE JUROS CONTRATADAS
As principais taxas de juros médias contratadas das aplicações financeiras,
apresentadas a seguir:
Taxas de juros % (a.a.)
Dezembro de 2019 Dezembro de 2018
Equivalentes de caixa (*) ................
4,38
6,37
Fundos exclusivos
NTNs C - IGPM ..............................
5,53
5,53
NTNs B - IPCA ...............................
4,13
4,83
Carteira própria
LTNs ...............................................
11,35
11,34
NTNs B - IPCA ...............................
4,51
5,33
NTNs C - IGPM ..............................
5,45
5,45
(*) Vide nota explicativa nº 6.
8. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS
8.1 PRÊMIOS A RECEBER
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018
Prêmios Redução Prêmios Prêmios Redução Prêmios
a receber ao valor
a re- a receber ao valor
a rede se- recupe- ceber de se- recupe- ceber gurados
rável líquido gurados
rável líquido
Automóveis ....... 680.607
(349) 680.258 515.202
(78) 515.124
Responsabilidade civil facultativa - RCF ... 194.609
(87) 194.522 132.064
(17) 132.047
Assistência e
outras
coberturas auto............. 109.621
(2) 109.619
73.273
(1) 73.272
3
–
3
5.906
–
5.906
Demais ramos ..
(438) 984.402 726.445
(96) 726.349
Total circulante 984.840
8.1.1 COMPOSIÇÃO QUANTO AOS VENCIMENTOS
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
A vencer ...................................................................... 963.845
697.224
Vencidos de 1 a 30 dias ..............................................
19.751
27.860
Vencidos 31 a 60 dias .................................................
815
893
Vencidos 61 a 120 dias ...............................................
313
340
Acima de 120 dias .......................................................
116
128
984.840
726.445
Redução ao valor recuperável .....................................
(438)
(96)
984.402
726.349
8.1.2 MOVIMENTAÇÃO
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Saldoinicial ..............................................................
726.349
684.617
Prêmios emitidos ....................................................... 3.470.274
3.199.482
IOF.............................................................................
246.959
230.584
Adicional de fracionamento .......................................
66.618
73.349
Prêmios cancelados .................................................. (176.981)
(145.251)
Recebimentos............................................................ (3.348.475) (3.316.500)
Provisão para riscos de créditos ...............................
(342)
68
Saldo final ................................................................
984.402
726.349
8.1.3 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Saldoinicial ................................................................
96
164
Provisõesconstituídas .................................................
3.077
2.052
Reversões e baixas .....................................................
(2.735)
(2.120)
Saldo final ..................................................................
438
96
8.1.4 PRAZO MÉDIO DE PARCELAMENTO
Quantidade Dezembro Dezembro
de parcelas
de 2019
de 2018
Produto
1a4
61%
76%
Automóvel .............................................
5 a 10
39%
24%
9. TRIBUTOS

9.2.2 PASSIVO
Dezembro ConstiDezembro
de 2018 tuição Reversão de 2019
Natureza
IR e CS sobre ajustes
de instrumentos financeiros ..........
IR e CS diferidos sobre
PIS e COFINS...............................
Imposto de renda e contribuição
social sobre reavaliação de imóveis
IR e CS diferidos sobre propriedade
para in vestimento ..........................

16.555 29.858

(19.454)

26.959

6.322

1.183

(715)

6.790

2.908

–

(253)

2.655

– 14.405
–
14.405
25.785 45.446 (20.422)
50.809
9.2.3 ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO
A estimativa de realização e o valor presente dos créditos tributários diferidos
de diferenças temporárias de acordo com a expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico
de viabilidade, é:
Valor
2020........................................................................................................32.957
2021........................................................................................................ 4.730
2022........................................................................................................ 2.466
Após 2022 .............................................................................................. 4.246
Total - ativo ............................................................................................44.399
Valor presente (*) ..................................................................................42.668
(*) Para o ajuste a valor presente foi considerada a taxa SELIC do último dia do
exercício, líquida dos efeitos tributários.
Neste estudo é considerado a alíquota de imposto que vigerá em cada exercício
futuro para analisar-se a realização do ativo de imposto diferido.
9.3 RECONCILIAÇÃO DA DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Lucro antes do imposto de renda (IRPJ)
e da contribuição social (CSLL) ................................. 324.486
408.975
(–) Participações nos resultados ................................. (24.402)
(26.462)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL e após
participações nos resultados (A) ........................... 300.084
382.514
Alíquota vigente (*) ......................................................
40%
45%
Imposto de renda e contribuição social
(à taxa nominal) (B).................................................. (120.034) (172.131)
Juros sobre o capital próprio .......................................
15.136
17.883
Incentivos fiscais .........................................................
2.081
2.781
Redução de alíquota CSLL .........................................
–
1.946
(3.027)
(10.355)
Outros ..........................................................................
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre
as diferenças permanentes (C) ...............................
14.190
12.255
Total de imposto de renda e contribuição social
(D = A + B + C ) ......................................................... (105.844) (159.876)
Taxa efetiva (D/A) .......................................................
35,3%
41,8%
(*) A alíquota utilizada nesta reconciliação da despesa de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro refere-se à taxa nominal da Companhia. De
acordo com a Lei nº 13.169/15 a alíquota de 45% vigorou até 31 de dezembro
de 2018 e, após esta data, foi reduzida para 40% (redução do adicional da
contribuição social em 5%).
10. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
COFINS (*) ..................................................................
19.930
19.229
Processos judiciais com adesão ao REFIS (*) ............
14.569
14.225
Programa de Integração Social (PIS) (*) .....................
9.979
9.673
INSS - autônomos (*) ..................................................
8.209
7.866
Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços ...
6.115
5.909
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)..................
6.109
5.896
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) .....
1.025
985
Outros depósitos cíveis, fiscais e trabalhistas .............
8.515
12.238
74.451
76.021
(*) Vide nota explicativa nº 18(a).
11. OUTROS VALORES E BENS
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Bens à venda - salvados (i) .........................................
42.426
46.411
Direito a salvados - estimado (ii) .................................
14.802
–
Almoxarifado ................................................................
804
509
58.032
46.920
Circulante ....................................................................
39.249
37.603
Nãocirculante ..............................................................
18.783
9.317
(i) Vide nota explicativa nº 11.1.
(ii) Vide nota explicativa nº 11.2.
11.1 BENS À VENDA - SALVADOS (*)
Os salvados da Companhia são originados dos ramos de automóveis e
possuem os seguintes prazos de permanência em estoque:
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Permanência até 30 dias .............................................
9.232
9.935
Permanência de 31 a 60 dias ......................................
17.594
17.988
Permanência de 61 a 120 dias ....................................
8.392
9.503
Permanência de 121 a 365 dias ..................................
9.014
8.539
Permanência acima de 365 dias .................................
9.003
8.661
53.235
54.626
Redução ao valor recuperável (*) ................................ (10.809)
(8.215)
42.426
46.411
Circulante ....................................................................
33.245
37.094
Nãocirculante ..............................................................
9.181
9.317
(*) Decorrentes, principalmente, de indenizações integrais em sinistros de
automóveis, registrados pelo valor estimado de realização, com base em
estudos históricos de recuperação.
11.2 DIREITO A SALVADOS - ESTIMADOS (*)
A tabela a seguir apresenta a estimativa de realização e as realizações efetivas
dos ativos de direito a salvados originados dos ramos de automóveis:
Dezembro de 2019
Expectativa
Efetivas
de realização realizações
1º mês ..................................................................
2.354
90,1%
2º mês ..................................................................
1.739
2,5%
3º mês ..................................................................
1.362
1,4%
4º mês ..................................................................
1.145
0,9%
5º mês ..................................................................
997
0,5%
6º mês ..................................................................
859
0,5%
7º mês ..................................................................
760
0,4%
8º mês ..................................................................
688
0,3%
9º mês ..................................................................
611
0,3%
10º mês ................................................................
529
0,3%
11º mês ................................................................
487
0,2%
12º mês ................................................................
440
0,2%
13º ao 18º mês .....................................................
1.699
0,9%
19º ao 24º mês .....................................................
811
0,5%
25º ao 30º mês .....................................................
300
0,3%
31º ao 36º mês .....................................................
21
0,3%
Após o 36º mês ....................................................
–
0,5%
14.802
100,0%
Circulante ............................................................
5.200
Nãocirculante ......................................................
9.602
(*) Não serão apresentados valores comparativos uma vez que a Companhia
adotou de forma prospectiva e o início de vigência da circular 575/18 ocorreu
em 1/1/2019.
12. CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (DAC)
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Automóvel .................................................................... 300.171
259.476
Outros ..........................................................................
–
122
300.171
259.598
O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 12 meses,
sendo o mesmo prazo de 31 de dezembro de 2018.
12.1 MOVIMENTAÇÃO
Dezembro de Dezembro de
2019
2018
Saldoinicial ...................................................
259.598
234.376
Constituição ....................................................
583.979
524.252
Apropriação para despesa .............................
(543.406)
(499.030)
Saldo final .....................................................
300.171
259.598

9.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Circulante
Imposto de renda.........................................................
5
3
Outros ..........................................................................
18
20
23
23
7.1 ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO
Não circulante
RESULTADO - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO (*)
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018 Imposto de renda e contribuição social diferidos diferenças temporárias (*) ........................................
25.965
25.566
Fundos abertos
Nível 1 Nível 2
Total Nível 1 Nível 2
Total
Cotas de fundos
PIS e COFINS diferidos sobre PSL e IBNR ................
18.434
17.238
de investimentos .............181.700
– 181.700 195.298
– 195.298
44.399
42.804
181.700
– 181.700 195.298
– 195.298 (*) Vide nota explicativa nº 9.2.1.
Fundos exclusivos
LFTs .................................115.337
– 115.337 123.996
– 123.996 9.2 TRIBUTOS DIFERIDOS
NTNs - B ...........................100.444
– 100.444 185.777
– 185.777 9.2.1 ATIVO
NTNs - C........................... 8.247
– 8.247 7.230
– 7.230
Dezembro Consti- Reversão/ Dezembro
LTNs ................................. 2.484
– 2.484
–
–
– Diferenças temporárias
de 2018 tuição
Baixa de 2019
decorrentes de:
Debêntures .......................
– 2.330 2.330
– 3.623 3.623
Provisão de participação de lucros
8.235 4.941
(6.218)
6.958
Letras financeiras privadas .........................
– 1.206 1.206
– 1.089 1.089 Provisão para obrigações legais 226.512 3.536 230.048 317.003 4.712 321.715
PIS, COFINS e INSS ..................
6.812
–
(347)
6.465
Total - circulante .............408.212 3.536 411.748 512.301 4.712 517.013 Provisão para riscos de créditos ...
4.751
745
(115)
5.381
Percentual das aplicações
Provisões não dedutíveis...............
1.703 4.288
(2.859)
3.132
classificadas nesta categoria: ................
28%
34% Provisão fiscal - outras ..................
2.259
410
(225)
2.444
(*) Os títulos para negociação são compostos, substancialmente, por cotas de
1.806
–
(221)
1.585
fundos de investimentos abertos ou exclusivos e letras financeiras de Provisão para processos judiciais .
25.566 10.384
(9.985)
25.965
instituições privadas, cujo valor de custo atualizado desses títulos
razoavelmente se aproxima de seu valor justo.
7.2 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA
13. IMOBILIZADO
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018
Saldo
Movimentações
Nível 1 Nível 2
Total Nível 1 Nível 2
Total
residual em
Despesas de
Outros/
Carteira própria (i)
Dezembro de 2018 Aquisições Baixas
depreciação transferência
NTNs - B ..................... 804.429
– 804.429 756.888
– 756.888 Terrenos...................................
130.040
– (4.058)
–
–
LTNs ........................... 195.860
– 195.860 180.924
– 180.924 Edificações (*) .........................
126.723
22
–
(2.857)
(554)
NTNs - C..................... 47.487
–
47.487 44.092
– 44.092 Imóveis de uso.......................
256.763
22 (4.058)
(2.857)
(554)
Total ...........................1.047.776
– 1.047.776 981.904
– 981.904 Informática ...............................
2.510
2.122
–
(1.545)
–
Circulante ...................
195.860
– Móveis máq. e utensílios ........
1.474
21
(95)
(373)
–
Não circulante (ii)/(a) ..
851.916
981.904 Outras imobilizações ...............
246
185
(4)
(95)
–
Percentual das
Bens móveis de uso ..............
4.230
2.328
(99)
(2.013)
–
aplicações
Obras em andamento ..............
3.201
–
–
–
–
classificadas nesta
Outras imobilizações ..............
35
–
–
(12)
–
categoria: ..............
72%
65% Outras imobilizações
3.236
–
–
(12)
–
(i) O valor de curva (custo atualizado) dos papéis em 31 de dezembro de 2019
264.229
2.350 (4.157)
(4.882)
(554)
era de R$ 980.378 (R$ 940.514 em dezembro de 2018), gerando assim um (*) Para este item foi utilizada taxa média ponderada.

Custo
125.982
141.674
267.656
12.929
3.695
2.268
18.892
3.201
1.539
4.740
291.288

Dezembro de 2019
Deprecia- Valor Taxas anuais de
ção acumulada Líquido depreciação (%)
– 125.982
(18.341) 123.333
2,0
(18.341) 249.315
(9.842) 3.087
25,0
(2.668) 1.027
10,0
(1.935)
333
(14.445) 4.447
– 3.201
(1.516)
23
(1.516) 3.224
(34.302) 256.986
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
14. CONTAS A PAGAR
14.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Transações com partes relacionadas (*) .....................
28.147
23.649
Participação nos lucros a pagar ..................................
26.970
28.341
Dividendos a pagar......................................................
1.871
1.689
Provisão de benefícios a empregados ........................
1.486
2.311
Outras o brigações .......................................................
17.498
1.353
75.972
57.343
Circulante ....................................................................
74.101
55.032
Nãocirculante ..............................................................
1.871
2.311
(*) Vide nota explicativa nº 28.
14.2 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
IOF...............................................................................
66.720
49.848
Imposto de renda retido na fonte .................................
1.891
662
INSS e FGTS...............................................................
810
1.694
Impostos sobre serviços retidos ..................................
781
594
Outros ..........................................................................
13.222
3.615
83.424
56.413
15. DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS
Referem-se a comissões a pagar aos corretores por ocasião da cobrança de
títulos e as recuperações relativas aos prêmios restituídos.
16. DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Referem-se, principalmente, a valores recebidos de segurados para
quitação de apólices em processo de emissão e de recebimentos de prêmios
de seguros fracionados em processamento. Em 31 de dezembro de 2019 e
31 de dezembro de 2018, o prazo médio de permanência dos saldos nesta
conta era de até 30 dias.
De 1 a De 2 a 6
30 dias
meses Total
Cobrança antecipada de prêmios.............................
546
13
559
Prêmios e emolumentos recebidos .......................... 1.478
– 1.478
Total 31 de dezembro de 2019 ............................... 2.024
13 2.037
Total 31 de dezembro de 2018 ............................... 5.387
18 5.405
17. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018
Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
resseguro resseguro resseguro resseguro
Provisão de prêmios
não ganhos ........................... 1.712.203 1.712.203 1.521.422 1.521.422
Sinistros e benefícios a liquidar 322.199
318.658
297.984
294.633
Provisão de sinistros ocorridos
mas não avisados - DPVAT... 161.569
161.569
173.221
173.221
Provisão de sinistros ocorridos
mas não avisados .................
29.506
29.506
25.409
25.409
Demais pro visões ...................
11.028
11.028
8.972
8.972
Total ....................................... 2.236.505 2.232.964 2.027.008 2.023.657
Circulante ............................... 1.980.229
1.745.400
Nãocirculante ......................... 256.276
281.608
Como conclusão do TAP realizado nas datas-bases de 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2018, não foram encontradas insuficiências em
nenhum dos produtos da Companhia (vide nota explicativa nº 2.14.2).
17.1 MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO DE CONTRATOS DE SEGURO
E ATIVO DE RESSEGURO
Passivos de
Ativos de
Contratos Contratos de
de Seguros Resseguros
Saldo em 31 de dezembro de 2017 .................. 1.851.143
3.732
Constituições decorrentes de prêmios ................ 3.078.140
–
Diferimento pelo risco decorrido .......................... (2.923.879)
–
Aviso de sinistros ................................................. 1.910.551
(743)
Pagamento de sinistros/benefícios ...................... (1.880.068)
(123)
Atualização monetária e juros .............................
21.728
485
Outras( constituição/reversão).............................
(30.607)
–
Saldo em 31 de dezembro de 2018 .................. 2.027.008
3.351
Constituições decorrentes de prêmios ................ 3.288.403
–
Diferimento pelo risco decorrido .......................... (3.099.477)
–
Aviso de sinistros ................................................. 2.217.492
(118)
Pagamento de sinistros/benefícios ...................... (2.184.548)
(139)
Atualização monetária e juros .............................
23.860
447
Outras( constituição/reversão).............................
(36.233)
–
Saldo em 31 de dezembro de 2019 .................. 2.236.505
3.541
17.2 GARANTIAS DAS PROVISÕES TÉCNICAS
De acordo com as normas vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes
ativos:
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Total das provisões técnicas (A) .............................. 2.236.505 2.027.008
Direitos creditórios (i)................................................... 840.004
606.315
Custos de aquisição diferidos pagos ........................... 158.354
172.198
Operações com resseguradoras .................................
3.541
3.351
Total de ativos redutores da
necessidade de cobertura (B)................................. 1.001.899
781.864
Necessidade de cobertura das provisões
técnicas (C = A - B) ................................................. 1.234.606 1.245.144
Necessidade de ativos líquidos (ii) (D) .................... 136.377
114.597
Títulos de renda fixa - públicos.................................... 1.047.775
981.904
Quotas de fundos de investimento .............................. 423.062
480.142
Total de ativos oferecidos em garantia (E).............. 1.470.837 1.462.046
Excedente (E - C - D) .................................................
99.854
102.305
(i) Montante correspondente às parcelas a vencer dos prêmios a receber de
apólices de riscos a decorrer.
(ii) Refere-se a no mínimo, 20% do Capital Mínimo Requerido (CMR) da
Companhia em títulos do Tesouro Nacional ou fundos compostos por esses
títulos.
17.3 COMPORTAMENTO DA PROVISÃO DE SINISTROS
A tabela a seguir apresenta o comportamento das provisões (brutas de
resseguro) para sinistros da Companhia (em anos posteriores aos anos de
constituição, em R$ milhões), denominada tábua de desenvolvimento de
sinistro e demonstra a consistência da política de provisionamento de sinistros
da Companhia:
Dezembro
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Montante estimado
de sinistro no
ano do aviso ...... 159 178 194 220 236 265 299 302 334
Um ano mais tarde .. 165 183 179 215 230 265 256 290
–
Dois anos mais tarde 173 186 190 228 252 251 282
–
–
Três anos mais tarde 174 196 194 255 238 272
–
–
–
Quatro anos
mais tarde .............. 185 197 224 240 256
–
–
–
–
Cinco anos
mais tarde .............. 183 224 212 257
–
–
–
–
–
Seis anos mais tarde 205 214 228
–
–
–
–
–
–
Sete anos mais tarde 197 230
–
–
–
–
–
–
–
Oito anos mais tarde 212
–
–
–
–
–
–
–
–
Estimativa corrente 212 230 228 257 256 272 282 290 334
Pagamentos
acumulados até
a data-base.......... (194) (207) (201) (223) (215) (224) (225) (225)
–
Total ........................ (28)
4
4
8
7
8
8
8 268
DPVAT e retrocessão ................................................................................ 180
PSL e IBNR reconhecidas no balanço................................................... 513
17.4 PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR - JUDICIAL
A tabela a seguir demonstra a movimentação dos sinistros judiciais:
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018
Bruto de Líquido de Bruto de Líquido de
resseguro resseguro resseguro resseguro
Saldoinicial ...........................
67.084
63.747
88.068
84.335
Total pago no exercício ........... (33.191)
(33.066) (30.951)
(30.827)
Novas constituições
no e xercício ...........................
2.418
2.418
3.321
3.321
Baixas da provisão por êxito... (12.933)
(12.933) (10.296)
(10.296)
Alteração da provisão
por alteração de estimativas
ou probabilidades ...............
28.671
28.356
6.384
7.172
Alteração da provisão por
reestimativa, atualização
monetária e juros (i) e (ii) ....
9.845
9.845
10.558
10.042
Saldo final (ii) ........................
61.894
58.367
67.084
63.747
Quantidade de processos.......
2.222
2.226
(i) De acordo com a taxa de atualização monetária dos débitos judiciais do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
(ii) Não incluem saldos de DPVAT.
18. OUTROS DÉBITOS - PROVISÕES JUDICIAIS
A Companhia é parte envolvida em processos judiciais, de naturezas tributária,
trabalhista e cível. As provisões decorrentes desses processos são estimadas
e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião do departamento
jurídico da Companhia e de seus consultores externos. Contudo existem
incertezas na determinação da probabilidade de perda das ações, no valor
esperado de saída de caixa e no prazo final destas saídas.

Fiscais (a) Trabalhistas (c) Cíveis (d)
Total
Saldo em 31 de
dezembro de 2018 ........
57.902
1.755
2.413 62.070
Constituições ....................
363
36
3.120
3.519
Enc. êxito/reversões .........
(2.175)
(970)
(450) (3.595)
Pagamentos (*) .................
–
(359)
(2.516) (2.875)
Atualização monetár ia ......
1.897
664
418
2.979
Saldo em 31 de
dezembro de 2019 ........
57.987
1.126
2.985 62.098
Quantidade de processos.
21
19
88
128
(*) Para contingências fiscais refere-se ao processo do REFIS (vide item
(a)(v)).
(a) Provisão para processos fiscais
As ações judiciais de natureza fiscal (tributária), quando classificadas como
obrigações legais, são objeto de constituição de provisão independentemente
de sua probabilidade de perda. As demais ações judiciais fiscais são
provisionadas, quando a classificação de risco de perda seja provável. Segue
a composição destes processos por natureza:
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
COFINS (i) ...................................................................
19.930
19.229
REFIS (v) .....................................................................
11.155
10.890
PIS (ii) ..........................................................................
10.260
9.948
INSS - autônomos (iii) .................................................
8.209
7.866
Contribuição social - dedutibilidade base imposto (iv)
1.096
1.064
Outras ..........................................................................
7.337
8.905
57.987
57.902
(i) COFINS
Com o advento da Lei nº 9.718/98, as companhias de seguros e de previdência
complementar, entre outras, ficaram sujeitas ao recolhimento da COFINS,
incidente sobre suas receitas à alíquota de 3%, a partir de fevereiro de 1999, e
de 4% depois da promulgação da Lei nº 10.684/03. A Companhia questiona
judicialmente essa tributação, bem como a base de cálculo fixada pela Lei
nº 9.718/98, que conceituou faturamento como equivalente a receita bruta.
Na ação movida pela Companhia, atualmente aguarda-se o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 400.479 interposto pela Companhia.
(ii) PIS
A Companhia discute a exigibilidade da contribuição ao PIS, instituída nos
termos das Emendas Constitucionais (EC) nºs 01/94, 10/96 e 17/97 e da Lei nº
9.718/98, as quais alteraram a base de cálculo e a alíquota da contribuição,
que passou a incidir sobre a receita bruta operacional. Todas essas ações que
discutem essa causa aguardam julgamento dos recursos. Existe ainda
mandado de segurança que se discute a tese de PIS que em caso de
julgamento favorável para a Companhia, converterá esse montante em créditos
a recuperar contra a Receita Federal do Brasil.
(iii) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autônomos
Na ação que discute a LC 84/96, e na ação que discute a Lei 9.876/99, movidas
pela Companhia, houve adesão ao programa de parcelamento de débito da Lei
nº 11.941/09, relativo à discussão da incidência sobre a comissão dos
corretores, prosseguindo somente com a discussão em relação ao adicional de
2,5%, que atualmente aguarda o julgamento do Recurso Extraordinário
interposto pela sociedade.
(iv) CSLL
A Sociedade Rio Branco, incorporada pela Companhia, foi autuada pela
Secretaria da Receita Federal pelo não recolhimento da CSLL no período de
1992 a 2000. A Companhia discute administrativamente a aplicação desse
auto de infração, uma vez que possui decisão transitada em julgado que lhe
confere o direito de não recolher a referida contribuição. Atualmente aguardase o julgamento dos Recursos Especiais interpostos pela União e pela
Companhia, em face de decisão que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário.
(v) REFIS
A Companhia aderiu ao programa de recuperação fiscal (REFIS) nos anos de
2013 e 2014, para diversas ações que discutia judicialmente e atualmente
aguarda a conversão em renda e/ou levantamento dos valores envolvidos e o
respectivo trânsito em julgado dos processos.
(b) Contingências fiscais e previdenciárias
A Companhia é parte em outras ações de natureza fiscal e previdenciária que
não são classificadas como obrigações legais e por serem classificados com
perda possível, não são provisionadas. O risco total estimado dessas ações
totaliza R$ 129.923 (R$ 95.180 de possível impacto no lucro líquido). As
principais referem-se à: (i) discussão do INSS sobre participação nos lucros e
resultados e tem seu risco total estimado em R$ 40.571 (R$ 30.096 de possível
impacto no lucro líquido); (ii) discussão junto a Receita Federal do Brasil quanto
a não inclusão de determinadas receitas financeiras na base de cálculo do PIS
e COFINS, com risco total estimado em R$ 80.629 (R$ 59.711 de possível
impacto no lucro líquido).
(c) Provisão para processos e contingências trabalhistas
A Companhia é parte em ações de natureza trabalhista. Os pedidos mais
frequentes referem-se a horas extras, reflexo das horas extras, verbas
rescisórias, equiparação salarial e descontos indevidos. A probabilidade
desses processos judiciais está classificada como perda provável. O prazo
médio para o desfecho das ações trabalhistas na Companhia é de 30 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem passivos contingentes, com
os mesmos tipos de pedidos das ações provisionadas, no montante de R$ 48
(R$ 64 em dezembro de 2018) para os quais, com base na avaliação dos
advogados da Companhia (perda possível), não há constituição de provisão.
Apesar das incertezas envolvidas na determinação dessas obrigações, a
Administração não espera que haja efeitos significativos no resultado da
Companhia pelo desfecho destas ações.
(d) Provisão para processos e contingências cíveis
A Companhia é parte integrante em processos de natureza cível. Os pedidos
mais frequentes referem-se a danos morais, materiais, corporais e
sucumbência. A probabilidade desses processos judiciais está classificada
como perda provável e o prazo médio para o desfecho dessas ações na
Companhia é de 30 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem passivos contingentes, com
os mesmos tipos de pedidos das ações provisionadas, no montante em riscos
de R$ 18.521 (R$ 35.373 em dezembro de 2018), para os quais, com base na
avaliação dos advogados da Companhia, as perdas são consideradas
possíveis, não havendo constituição de provisão para esses processos. Apesar
das incertezas envolvidas na determinação dessas obrigações, a Administração
não espera que haja efeitos significativos no resultado da Companhia pelo
desfecho destas ações.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado era de
R$ 480.578, dividido em 1.374 (mil trezentos e setenta e quatro unidades)
ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal.
(b) Ajustes de avaliação patrimonial
Os ajustes de avaliação patrimonial da Companhia referem-se, principalmente,
a variação do valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda, líquidos
dos efeitos tributários (vide nota explicativa nº 7.2).
(c) Reservas de reavaliação
Constituída em exercícios anteriores em decorrência das reavaliações de bens
do ativo imobilizado com base em laudos de avaliação, emitidos por peritos
especializados.
A realização dessa reserva, proporcional à depreciação dos bens reavaliados,
foi transferida para lucros acumulados no período no montante de R$ 50 em 31
de dezembro de 2019 (R$ 399 em 31 de dezembro de 2018). Esse valor será
considerado para cálculo de dividendos mínimos obrigatórios. A Administração
decidiu pela manutenção dos saldos existentes da reserva de reavaliação até
a efetiva realização, conforme previsto na Lei nº 11.638/07.
(d) Reservas de lucros
(i) Reserva legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do
exercício, tem por finalidade assegurar a integridade do capital social, em
conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro de
2019, seu saldo era de R$ 69.088 (R$ 59.375 em 31 de dezembro de 2018).
(ii) Reservas estatutárias
Esta reserva tem como finalidade a compensação de eventuais prejuízos ou
aumento do capital social, de modo a preservar a integridade do patrimônio
social e a participação da Companhia em suas controladas ou futura
distribuição aos acionistas.
Poderá ser destinado a essa reserva, em cada exercício, o saldo remanescente
do lucro líquido após a constituição da reserva legal e da distribuição do
dividendo mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses em que a Administração
considere o montante dessa reserva suficiente para o atendimento de suas
finalidades, casos em que, em determinado exercício, seja integral ou
parcialmente, distribuído aos acionistas ou revertido para aumento de capital.
O limite dessa reserva será o valor do capital social. Em 31 de dezembro de
2019, seu saldo era de R$ 130.169 (R$ 93.668 em 31 de dezembro de 2018).
(e) Dividendos e juros sobre o capital próprio
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas dividendos
mínimos obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido do exercício
ajustado. O pagamento dos dividendos obrigatórios poderá ser limitado ao
montante do lucro líquido que tiver sido realizado nos termos da lei. O
pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP (líquido dos efeitos
tributários) é imputado aos dividendos mínimos obrigatórios. A provisão
relacionada a qualquer valor acima do mínimo obrigatório será constituída na
data em que for aprovada, antes disso será mantida no patrimônio líquido,
conforme apresentado na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
A Administração da Companhia aprovou, nas reuniões de diretoria, realizadas
em 25 de junho de 2019 e 29 de outubro de 2019, a distribuição a seus
acionistas de JCP no valor de R$ 32.163 (R$ 33.779 em dezembro de 2018),
líquidos de imposto de renda.
Adicionalmente, no mês de agosto de 2019, a Diretoria da Companhia aprovou
a distribuição de dividendos intermediários no montante de R$ 110.000, sendo
R$ 15.000 à débito da conta de reservas de lucros e R$ 95.000 à conta de
dividendos antecipados do exercício.

Os dividendos mínimos foram calculados como seguem:
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Lucro líquido do exercício ............................................ 194.240
222.637
(–) Reserva legal - 5% .................................................
(9.713)
(11.132)
Realização da reserva de reavaliação.........................
(187)
399
Lucro básico para determinação do dividendo ...... 184.340
211.904
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) .................
46.085
52.976
JCP distribuído - líquido (*)..........................................
32.163
33.779
Dividendos inter mediários ...........................................
95.000
78.496
Total de dividendos e JCP ........................................ 127.163
112.275
Total por ação (R$) .................................................... 92,54949
81,71397
(*) Composto em dezembro de 2019 por JCP líquido já creditado contabilmente
e imputado aos dividendos mínimos provisionados, no montante de R$
51.761 destacados na DMPL estão inclusos os dividendos mínimos
obrigatórios de R$ 46.085 e R$ 5.676, referentes ao imposto de renda retido
na fonte (15%) sobre JCP.
(f) Demonstração do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e Capital Mínimo
Requerido (CMR)
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Patrimônio líquido ........................................................ 723.618
660.564
Participação em sociedades........................................
(277)
(307)
Despesas antecipadas ................................................
(2.383)
(3.122)
Ativos intangív eis ......................................................... (19.918)
(15.644)
Superávit TAP ..............................................................
14.342
11.200
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ........................... 715.382
652.691
Capital base (I) ...........................................................
15.000
15.000
Capital de risco de subscrição .................................... 640.597
530.188
Capital de risco de crédito ...........................................
12.225
14.765
Capital de risco de mercado (ii) ...................................
49.854
52.594
Capital de risco operacional ........................................
20.745
19.595
Efeito da correlação entre os capitais de risco ............ (41.538)
(44.155)
Total de capital de risco (II) ...................................... 681.883
572.987
Capital mínimo requerido (maior entre I e II) .......... 681.883
572.987
Suficiência de capital ................................................
33.499
79.704
(g) Remunerações em ações (I)
A Companhia possui um plano de pagamento de remuneração em ações de
sua Controladora Porto Seguro S.A elegíveis aos diretores estatutários da
Companhia como parte de sua remuneração variável anual.
O objetivo do plano é promover o alinhamento de longo prazo entre os
interesses dos administradores e dos acionistas, da Companhia; o
comprometimento, por parte dos administradores, com a obtenção de
resultados sustentáveis para a Companhia; e a criação de valor para os
acionistas.
Diante desse plano, a remuneração variável anual devida aos diretores passará
a ser paga, em parte, em ações, nos termos do plano e do contrato de outorga,
conforme o cronograma de implementação a seguir:
i) Exercício social base de 2018 (remuneração variável aprovada em 2019):
7,50% (sete e meio por cento) da remuneração variável dos diretores será
paga em Ações;
ii) Exercício social base de 2019 (remuneração variável aprovada em 2020):
15,00% (quinze por cento) da remuneração variável dos diretores será paga
em Ações;
iii) Exercício social base de 2020 (remuneração variável aprovada em 2021):
22,50% (vinte e dois e meio por cento) da remuneração variável dos diretores
será paga em Ações; e
iv) Exercício social base de 2021 (remuneração variável aprovada em 2022) e
exercícios sociais subsequentes: 30,00% (trinta por cento) da remuneração
variável dos diretores será paga em Ações.
O plano não altera os parâmetros atuais de cálculo e pagamento de
remuneração variável aos direitos, mas tão somente modifica a forma de
pagamento, que, em parte, deixa de ser em dinheiro e de forma imediata, e
passa a ser em ações de emissão da Controladora Porto Seguro S.A., as quais
apenas serão transferidas/outorgadas aos diretores após o período de “vesting”
(3 anos) posteriores ao exercício base para a determinação da remuneração
variável, ou do desligamento do diretor, desde que cumprida todas as condições
previstas no plano e no respectivo contrato de outorga. A liquidação desse
plano é feita mediante entrega de ações PSSA mantidas em tesouraria.
As despesas com o plano de remuneração em ações são demonstradas no
quadro abaixo:
Dezembro
de 2019
Direito em remuneração em ações (i)
Exercício social base 2018 (aprovado em 2019) ...........................
1.848
Reconhecimento em patrimônio líquido no período (ii)
Diferimento de vesting do período .................................................
616
Ações canceladas, outorgadas ou perda de direito .......................
–
616
(i) Não são apresentados valores comparativos uma vez que a implementação
da remuneração em ações iniciou em 2019, com base no resultado do
exercício de 2018.
(ii) O diretor não terá direito a receber imediatamente as referidas ações, mas
sim apenas após transcorrido o período de “vesting” (3 anos), nos termos
do Plano.
Adicionalmente, a movimentação das quantidades de ações do plano estão
demonstradas no quadro abaixo:
Dezembro
de 2019
Direito em remuneração em ações
Exercício social base 2018 (aprovado em 2019) ...........................
35.444
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ..............................................
–
Diferimento de vesting do período .................................................
11.815
Ações canceladas, outorgadas ou perda de direito .......................
–
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ..............................................
11.815
20. PRÊMIOS, SINISTRALIDADE E COMISSIONAMENTO
Dezembro de 2019
Índice de
Índice de
Prêmios Prêmios sinistrali- comissionaemitidos ganhos dade (%) mento (%)
Automóveis ............................. 2.277.222 2.170.302
55,8
22,5
Responsabilidade civil
facultativa .............................. 640.764 582.459
74,8
17,6
Assistência e outras
coberturas auto ..................... 347.740 321.893
73,9
18,3
DPVAT ....................................
22.678
21.316
76,9
0,0
Demais ramos ........................
(2)
291
699,4
41,5
3.288.403 3.096.260
61,5
21,0
Dezembro de 2018
Índice de
Índice de
Prêmios Prêmios sinistrali- comissiona
emitidos ganhos dade (%) mento (%)
Automóveis ...............................2.160.663 2.029.943
52,9
21,9
Resp. Civil Facultativa............... 564.817 567.937
60,6
17,3
Assistência e outras
coberturas auto ....................... 301.588 275.389
76,2
18,1
DPVAT ...................................... 50.286
50.099
81,3
1,2
Demais ramos ..........................
786
1.310
37,6
40,3
3.078.140 2.924.678
57,1
20,3
21. VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS
Dezembro de 2019
Dezembro de 2018
Bruto de Líquido de
Bruto de Líquido de
resseguro resseguro resseguro resseguro
Provisão de prêmios
não ganhos ..................... (189.866)
(189.866) (149.601)
(149.601)
Provisão de riscos
nãoe xpirados..................
(914)
(914)
(3.674)
(3.674)
Outras provisões ..............
(1.363)
(1.363)
(187)
(187)
(192.143)
(192.143) (153.462)
(153.462)
22. SINISTROS OCORRIDOS
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Sinistros avisados - administrativos........................... (2.028.341) (1.755.725)
Porto Socorro ............................................................ (167.501)
(139.230)
Sinistros avisados - judiciais......................................
(27.641)
(5.747)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ....
20.439
205
Ressarcimentos .........................................................
25.231
20.493
Salvados ....................................................................
356.050
284.928
Outras despesas com sinistros (*).............................
(81.977)
(74.493)
(1.903.740) (1.669.569)
(*) Inclui despesas com regulação de sinistro (despachante, vistoria, serviços
de terceiros, etc).
23. CUSTOS DE AQUISIÇÃO (*)
Dezembro Dezembro
de 2019
de 2018
Comissões sobre prêmios retidos ............................... (584.163) (525.664)
Outras despesas de comercialização.......................... (105.519)
(93.079)
Variação das despesas de comercialização diferidas .
40.573
25.222
(649.109) (593.521)
(*) Inclui a amortização dos custos de aquisição diferidos (vide nota explicativa
nº 12) e as despesas de comercialização não diferidas.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(c) Composição acionária (*)
24. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
28. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Participação
Dezembro Dezembro As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, Azul Companhia de Seguros Gerais
67,8%
de 2019
de 2018 prazos e taxas médias compatíveis às praticadas com terceiros, vigentes nas Porto Seguro S.A. ........................................................................
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais .........................................
32,2%
Receitas com operações de seguros ..........................
6.226
10.595 respectivas datas. As principais transações são:
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Participação
2.252
3.962 (i) Despesas administrativas repassadas pela utilização da estrutura física e de Porto Seguro S.A. ........................................................................
Receitas - DPVAT ........................................................
100,0%
8.478
14.557 pessoal para Porto Cia.;
Total de outras receitas ............................................
Porto Seguro S.A.
Participação
70,8%
Despesas com serviços de assistência ....................... (42.016)
(36.028) (ii) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto Atendimento; Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. ..........................
29,2%
Despesas com sistema de riscos ................................ (34.918)
(46.060) (iii) Prestação de serviços de monitoramento efetuado pela Proteção e Ações em circulação ...................................................................
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
Participação
Despesas com cobrança ............................................. (25.288)
(21.042) Monitoramento.
Pares Empreendimentos e Participações S.A. ............................
41,1%
Despesas com encargos sociais .................................
(6.471)
(6.476) Os saldos a receber e a pagar por transações com partes relacionadas estão Itauseg Participações S.A............................................................
23,1%
Convênio DPVAT .........................................................
(4.381)
(7.024) demonstrados a seguir:
Itaú Unibanco S.A........................................................................
19,1%
(4.650)
Outras .......................................................................... (11.583)
15,8%
Dezembro Dezembro Rosag Empreendimentos e Participações S.A............................
0,2%
Total de outras despesas .......................................... (124.657) (121.280) Passivo
de 2019
de 2018 Jayme Brasil Garfinkel .................................................................
0,8%
28.147
23.649 Outros ..........................................................................................
Outras receitas e despesas operacionais ............... (116.179) (106.723) Porto Cia. .....................................................................
Participação
28.147
23.649 Pares Empreendimentos e Participações S.A.
25. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Jayme Brasil Garfinkel .................................................................
32,9%
Receitas
Despesas Cleusa Campos Garfinkel............................................................
30,5%
Dezembro Dezembro Demonstração do
Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Ana Luiza Campos Garfinkel .......................................................
18,3%
de 2019
de 2018
resultado
de 2019
de 2018
de 2019
de 2018 Bruno Campos Garfinkel .............................................................
18,3%
Despesas recuperadas (*) ........................................... (166.350) (152.529) PortoCia .............................
–
2.464 (311.943) (264.844) Rosag Empreendimentos e Participações S.A.
Participação
Pessoal e benefícios pós-emprego ............................. (55.583)
(47.712) Porto Atendimento ..............
100,0%
–
–
(11.390)
(10.712) Jayme Brasil Garfinkel .................................................................
Participação
Serviços de terceiros ................................................... (28.558)
(26.497) Portoseg .............................
–
–
(3.608)
– Itauseg Participações S.A.
Itaú Unibanco S.A........................................................................
27,0%
–
–
(2.251)
(26) Banco Itaucard S.A......................................................................
Localização e funcionamento ...................................... (26.274)
(24.851) Outros .................................
61,5%
–
2.464
(329.192)
(275.582)
Outras .......................................................................... (11.335)
(14.672)
Banco Itaú BBA S.A.....................................................................
11,5%
Itaú Unibanco S.A.
Participação
(288.100) (266.261) 28.1 TRANSAÇÕES COM PESSOAL-CHAVE
100,0%
(*) Referem-se a rateio e repasses de gastos com recursos de uso comum As transações com pessoal-chave da administração, referem-se aos valores Itaú Unibanco Holding S.A...........................................................
Banco Itaucard S.A.
Participação
pelas empresas do grupo Porto Seguro (vide nota explicativa nº 28).
reconhecidos no resultado do período, conforme demonstrado a seguir:
Itaú Unibanco Holding S.A...........................................................
100,0%
26. DESPESAS COM TRIBUTOS
Dezembro Dezembro Banco Itaú BBA S.A.
Participação
de 2019
de 2018 Itaú Unibanco Holding S.A...........................................................
100,0%
Dezembro Dezembro
18.440
22.224 Itaú Unibanco Holding S.A.
Participação
de 2019
de 2018 Participação nos lucros - administradores...................
750
788 IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. ..................................
51,7%
COFINS ....................................................................... (52.102)
(56.064) Honorários de diretoria e encargos .............................
19.190
23.012 Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ...................................................
39,2%
PIS ...............................................................................
(9.201)
(9.110)
9,1%
Outras ..........................................................................
(4.011)
(4.077) Taxa média de desconto das obrigações (ao ano) .................... 5,0% - 5,1% Outros ..........................................................................................
Participação
(65.314)
(69.251) Taxa de crescimento salarial (ao ano) .......................................
1,0% IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A
50,0%
Inflação econômica (ao ano) .....................................................
4,0% Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ...................................................
27. RESULTADO FINANCEIRO
50,0%
Inflação médica (ao ano) ...........................................................
4,0% Cia. e Johnston de Participações ................................................
Participação
Dezembro Dezembro Taxa de variação dos saldos de FGTS (ao ano) - nominal .......
4,5% Itaúsa - Investimentos Itaú S.A
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho ..............................................
12,7%
de 2019
de 2018
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela............................................
12,7%
Juros de títulos disponíveis para a venda ................... 109.146
78.762 29. OUTRAS INFORMAÇÕES
Fundação Itaú Social ...................................................................
11,7%
Adicional de fracionamento de prêmios ......................
66.618
73.349 (a) Eventos subsequentes - aumento de capital
8,3%
Ganhos na valorização e juros
A AGE realizada em 12 de fevereiro de 2020 deliberou aumento de capital Rudric ITH S.A.............................................................................
15,4%
de títulos para negociação .........................................
40.447
49.602 social no montante de R$ 23.000, mediante aporte de capital em dinheiro. Esse Fundação F ahz ............................................................................
Outros ..........................................................................................
39,3%
Variações monetárias dos depósitos judiciais .............
1.670
3.048 aumento aguarda aprovação pela SUSEP.
Cia. e Johnston de Participações
Participação
Outras ..........................................................................
8.372
2.168 (b) Comitê de auditoria
Pedro Moreira Salles ...................................................................
25,0%
Total de receitas financeiras .................................... 226.253
206.929
25,0%
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as Fernando Roberto Moreira Salles ...............................................
Operações de seguros ................................................ (23.860)
(21.728)
25,0%
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 da Porto Seguro S.A. João Moreira Salles .....................................................................
Variações monetárias de encargos
Walther Moreira Salles ................................................................
25,0%
sobre tributos a longo prazo.......................................
(328)
427 A atuação do Comitê de Auditoria da Companhia abrange todas as Rudric ITH S.A............................................................................ Participação
Outras ..........................................................................
(2.320)
(1.648) sociedades do grupo Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Ricardo Villela Mar ino ..................................................................
50,0%
Total de despesas financeiras .................................. (26.508)
(22.949) Seguro S.A., companhia aberta, detentora do controle das sociedades que Rodolfo Villela Mar ino ..................................................................
50,0%
Resultado financeir o ................................................. 199.745
(*) Participações nas ações ordinárias.
183.980 integram o grupo.
DIRETORIA
ROBERTO DE SOUZA SANTOS
Diretor Presidente
FABIO OHARA MORITA
Diretor Técnico

MARCELO BARROSO PICANÇO
Diretor Vice-Presidente - Seguros

GILMAR PIRES RODRIGUES
Diretor de Produto - Automóvel

CELSO DAMADI
Diretor Vice-Presidente - Financeiro,
Controladoria e Investimentos

EVA VAZQUEZ MONTENEGRO MIGUEL
Diretora de Produção

BRÁULIO FELICÍSSIMO DE MELO - Atuário - MIBA nº 1588

LENE ARAÚJO DE LIMA
Diretor Vice-Presidente
Corporativo e Institucional

LUIZ FELIPE MILAGRES
GUIMARÃES
Diretor de Clientes e Digital

JOSÉ RIVALDO LEITE DA SILVA
Diretor Vice-Presidente
Comercial e Marketing

TIAGO VIOLIN
Diretor Financeiro

MARCOS ROBERTO LOUÇÃO
Diretor Vice-Presidente
Negócios Financeiros e Serviços

ADRIANA PEREIRA CARVALHO
SIMÕES
Diretora Jurídica

RAFAEL VENEZIANI KOZMA
Diretor de Controladoria e
Riscos

VALTAIR CASTRO TAVARES - Contador - CRC RJ 065046/O-6

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
relatar a este respeito.
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
Azul Companhia de Seguros Gerais
Responsabilidades da administração e da governança pelas fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
Opinião
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
Examinamos as demonstrações financeiras da Azul Companhia de Seguros demonstrações financeiras
Gerais (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada representações falsas intencionais.
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de internos da Companhia.
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e se causada por fraude ou erro.
financeira da Azul Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro de Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
Seguros Privados (SUSEP).
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
Base para opinião
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e encerramento das operações.
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das relatório.
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes demonstrações financeiras.
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas financeiras
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
nossa opinião.
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
relatório do auditor
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
que compreendem o Relatório da Administração.
trabalhos.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
sobre esse relatório.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações PricewaterhouseCoopers
Carlos Eduardo Sá da Matta
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e Auditores Independentes
Contador - CRC 1SP216397/O-5
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como CRC 2SP000160/O-5
Aos Administradores e Acionistas
Azul Companhia de Seguros Gerais
Escopo da Auditoria
Examinamos 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, dos créditos
com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da
solvência e dos limites de retenção da Azul Companhia de Seguros Gerais
(Sociedade) em 31 de dezembro de 2019 (doravante denominados, em
conjunto, “itens auditados”), 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. A auditoria atuarial da carteira de seguros DPVAT
não faz parte da extensão do trabalho do atuário independente da Sociedade,
como previsto no Pronunciamento aplicável a auditoria atuarial independente.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens
auditados definidos no primeiro parágrafo acima, de acordo com os princípios
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelas bases de dados e
respectivos controles internos que ela determinou serem necessários para
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados
definidos no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial,

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
os itens apresentados no parágrafo de escopo da auditoria estejam livres de
distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos referidos itens definidos no primeiro
parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração
dos itens objeto do escopo da auditoria, para planejar procedimentos de
auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da
Sociedade.
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, dos
créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com
sinistros, da solvência e dos limites de retenção, como definidos no primeiro
parágrafo acima, da Azul Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro
de 2019, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com

os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
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 selecionados procedimentos
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas
em nossa auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras.
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes
de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante.
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base de
testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência
desses 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 concernentes ao escopo da
auditoria atuarial, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020
PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.
Rua do Russel, 804 - Edifício Manchete - Glória
Rio de Janeiro - RJ - Brasil 22210-907
CNPJ 02.646.397/0004-61
Carlos Eduardo Silva Teixeira
MIBA 729
CIBA 105
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CARTA PATENTE MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 063

PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 29.961.505/0001-02

PRAÇA PIO X, 55 - 3º ANDAR, SALA 302, PARTE - RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Participantes: O Pecúlio União Previdência Privada, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, Oliveira Soares. Ato aprovado de acordo com a Portaria Susep nº 40 de 2 de maio de 2019. O Conselho Deliberativo da
submete à sua apreciação o presente Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos au- Entidade Pecúlio União Previdência Privada é atuante e participa das decisões da Diretoria da Entidade. Declaração soditores independentes sobre as demonstrações financeiras e o Parecer de auditoria atuarial, relativos ao exercício de bre a capacidade financeira. As aplicações financeiras estão classificadas como “títulos para negociação”, ajustadas
2019. Cenário econômico. O ano de 2019 apresentou melhorias no ambiente econômico, sem, contudo, apresentar pelo valor de mercado. Os benefícios de planos previdenciários são pagos rigorosamente em dia, assim como todas as
um ambiente político livre das incertezas aos quais estamos vivendo nos últimos anos. De qualquer sorte, o mercado demais obrigações de qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelo órgão fiscalizador. Controles
de previdência privada tem apresentado oportunidades de crescimento contínuas. A previdência complementar aberta
se consolida como importante elo na cadeia dos mecanismos de proteção contra riscos de aposentadoria e pensão. internos. A Entidade está fazendo a manutenção da sistemática de controles internos, a qual é responsabilidade da AdResultado da entidade. A Entidade apresentou no exercício de 2019 um déficit de R$34 mil, resultado impactado pela ministração, conforme determina a legislação vigente, mediante a análise, revisão e aderência dos processos e normas
manutenção da estrutura administrativa e a reavaliação do montante das contingências tributárias. A Entidade reinveste internas e análise constante do gerenciamento de riscos. Perspectivas futuras. A Administração vem realizando um
seu superávit e não distribui resultados aos participantes. O déficit é absorvido pela reversão da Reserva de retenção de planejamento da situação econômico-financeira, com vistas na retomada das atividades e inclusive na transformação
superávit. Organização estatutária. Em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 28 de dezembro de 2018, societária da Entidade. Agradecimentos. Agradecemos aos nossos participantes pelo apoio e confiança que deposifoi aprovada a nova composição da diretoria, tomando posse como Diretora Presidente a Sra. Norma Regina Mariath, taram em nossa Entidade, e permanecemos a disposição para quaisquer outras informações em nossa sede social.
Diretora Vice-Presidente a Sra. Carmen Pinto Villaça e como Diretora Administrativo-Financeira a Sra. Silvania de Souza Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares reais
Demonstração do resultado abrangente
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares reais
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares reais
Ativo
2019
2018
Circulante
658
772
2019
2018
2019
2018
Disponível
44
195 Contribuições e prêmios para cobertura de riscos
(34)
140
2
2 Superávit (déficit) do exercício
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
44
195 Variação das provisões técnicas de prêmios
(13)
(20) Outros resultados abrangentes no exercício
Aplicações (Nota 6.1)
474
427 Sinistros ocorridos
(34)
140
(5) Resultado abrangente do exercício
Títulos e créditos a receber
140
150
As notas explicativas da administração são parte integrante das
217
292
Títulos e créditos a receber (Nota 6.2)
140
150 Outras receitas operacionais, líquidas (Nota 14)
demonstrações financeiras.
Despesas
administrativas
(Nota
14)
(213)
(138)
Não circulante
302
287
Demonstração
dos fluxos de caixa - Método indireto
Despesas
com
tributos
(Nota
14)
(75)
(63)
Realizável a longo prazo
302
287
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares reais
48
72
Aplicações (Nota 6.1)
62
49 Resultado financeiro (Nota 14)
(34)
140 Atividades operacionais
2019
2018
Títulos e créditos a receber
240
238 Resultado operacional
(34)
140 Déficit (superávit) do exercício
(34)
140
Depósitos judiciais (Nota 7)
240
238 Superávit (déficit) do exercício
As notas explicativas da administração são parte integrante das
Variação nas contas patrimoniais:
Total do ativo
960
1.059
demonstrações financeiras.
Ativos financeiros
(60)
(22)
Passivo e patrimônio social
2019
2018
Depósitos judiciais e fiscais
(2)
(37)
Circulante
237
418 Demonstração das mutações do patrimônio social - Em milhares reais
Outros ativos
10
(120)
Contas a pagar
224
401
Reservas de
SuperáOutras contas a pagar
(177)
99
Obrigações a pagar (Nota 8)
224
401
Reten- Continvits/
Débitos das operações com previdência complementar
1
(3)
Provisões técnicas - previdência complementar (Nota 11)
13
17
Reservas ção de gência Déficits
Provisões técnicas - previdência complementar
13
20
Planos não bloqueados
13
17
patri- superá- de bene- acumulaProvisões judiciais
98
(166)
Não circulante
572
456
moniais
vits
fícios
dos Total Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
(151)
(89)
Débitos das operações com previdência complementar
22
21
45
45 Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa
(151)
(89)
Operações de repasses
22
21 Em 1º de janeiro de 2018
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
195
284
140 140
Provisões técnicas - previdência complementar (Nota 11)
328
311 Superávit do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
44
195
Planos não bloqueados
328
311 Destinação do resultado
70
70
(140)
(151)
(89)
Outros débitos
222
124 Em 31 de dezembro de 2018
45
70
70
- 185 Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas da administração são parte integrante das
Provisões judiciais (Nota 12)
222
124 Déficit do exercício
(34) (34)
demonstrações financeiras.
Patrimônio social
151
185 Reversão de reserva
Reservas patrimoniais (Nota 13)
45
45 de retenção de superávit
(34)
34
- Análise de sensibilidade. Considerando a pouca representatividade da concenReservas de retenção de superávits (Nota 13)
106
140 Em 31 de dezembro de 2019
45
36
70
- 151 tração de risco anteriormente descrita, a Entidade realizou a análise de sensibiTotal do passivo e do patrimônio social
960
1.059
As notas explicativas da administração são parte integrante das
lidade, porém seus resultados são imateriais. Os demais parâmetros referentes
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras.
a índices de conversibilidade, inflação e excedente financeiro, considerando
demonstrações financeiras.
as características dos planos em operação, não se aplicam com a relevância
requerida no contexto. 4.2. Gestão de riscos financeiros. A gestão de riscos
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019
financeiros compreende as seguintes categorias: a) risco de mercado, que é
Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional. O Pecúlio União Previdência Privada (“Entidade”) é metodologia aprovada em nota técnica atuarial. As principais premissas de cál- aquele associado à possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações
uma entidade sem fins lucrativos e constituída com o objeto de instituir planos de culo são: • Expectativa de pagamento de despesas relacionadas a benefícios nos preços de mercado das posições mantidas em carteira; b) risco de liquidez,
previdência privados de concessão de pecúlio ou de rendas de previdência privada administrativos e judiciais já avisados; • Expectativa de pagamento de despesas que está relacionado a eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer
aberta. A Entidade possui sede na Praça Pio X, nº 55 - 3º andar, sala 302, parte, relacionadas a benefícios administrativos e judiciais já ocorridos, mas ainda não frente a obrigações futuras da Entidade; c)risco de crédito associado à possibiliCentro - Rio de Janeiro, tendo suas atividades reguladas pelo Conselho Nacional de avisados; • Probabilidade de perda judicial (para despesas vinculadas a proces- dade de descumprimento de um contrato nos termos em que tenha sido firmado
Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. sos judiciais); • Atualização monetária vinculada. Teste de adequação dos pas- entre as partes. (a) Risco de Mercado. O risco de mercado é a possibilidade
Desde 1º de julho de 2008, conforme aprovação em Carta SUSEP/DECON/GAB/ sivos (TAP). Conforme requerido pela regulamentação vigente, a cada data de de perda decorrente das oscilações nos preços, índices e taxas em função dos
n° 191/08, através de Contrato de Transferência de Carteiras de Produtos de Pre- balanço a Entidade elabora o teste de adequação dos passivos para todos os descasamentos de prazos, moedas e indexadores de carteiras. O processo de
vidência, a Entidade procedeu à cessão de sua carteira de planos de previdência à contratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado consi- gestão e controle de risco é submetido periodicamente à avaliação e revisão.
Sabemi Previdência Privada. Conforme contrato firmado entre as partes, a Sabemi derando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de segu- A ferramenta de análise usada pela Entidade está entre os principais métodos
Previdência Privada, a partir da data de transferência, assumiu todas as obriga- ros permitidos segundo o CPC11, que também estabelece que os contratos de amplamente difundidos no mercado, sendo ele: Metodologia do Stress Test do
ções pactuadas nos contratos vigentes e anteriormente pertencentes à Entidade. previdência sejam considerados contratos de seguros. Caso seja identificada Sistema Sophis: O stress determinista utiliza cenários de níveis de taxa pré,
Adicionalmente, a Sabemi Previdência Privada comprometeu-se a garantir o pa- qualquer deficiência no teste em referência, a Entidade registra imediatamente cupom cambial, ações, entre outros fatores de risco. A projeção do mercado é
gamento dos passivos judiciais e extrajudiciais relativos aos fatos e ações judiciais uma provisão complementar em contrapartida ao déficit do período. O teste de estabelecida em função das curvas de taxa pré, cupom cambial, cupom de TR,
anteriores à data de transferência da Entidade. A administração vem realizando adequação dos passivos, segundo as determinações legais, considera todos os projeções de preços, etc. A metodologia utilizada para o cálculo do Stress Test
um planejamento da situação econômico-financeira, com vistas na retomada das fluxos de caixa futuros dos direitos e das obrigações oriundas dos contratos e utiliza um histórico de 180 dias úteis para séries de preços dos ativos e adota o
atividades e inclusive na transformação societária da Entidade. Adicionalmente, certificados vigentes em 31 de dezembro de 2019 e os valores já provisionados percentual de 95%. Para o cálculo do Value At Risk (VAR) e Stress das carteiras
a Administração do Grupo Sabemi se compromete a manter as atividades da referentes a esses contratos, além de premissas atuariais correntes até o final da Pecúlio, a equipe de Risco dedicada do Itaú Asset estabelece cenários internos
Entidade efetuando aportes de capital que forem necessários para que a mesma de vigência destes direitos e obrigações, sem considerar novos contratos e cer- próprios para determinados fatores de risco. Percebe-se, pelos dados abaixo, uma
mantenha suas operações. 2. Resumo das principais políticas contábeis. As tificados. Para esse teste, a Entidade elaborou metodologia que considera a baixa utilização dos limites estipulados para a carteira. Obtivemos VAR PL diário
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações melhor estimativa para cada um dos fluxos de caixa futuros, sempre utilizando de 0,01397% com base em consumo limite de 5,59% PL diário de VAR e Stress
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo premissas correntes e realistas. Os fluxos de caixa são trazidos a valor presen- PL diário de -0,59% com consumo limite de -26,63% Stress. A atual composição
consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário. te, a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. A metodologia elabo- da carteira é composta por quotas de fundos de investimento. Sabe-se que o
2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. rada pela Entidade leva em consideração elementos que impactam diretamente mercado dispõe de outras metodologias de análise de stress. Entretanto, devido
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas no fluxo de caixa dos referidos contratos, taxas de mortalidade da Tábua BR- às características das carteiras da Pecúlio na data em questão, julgou-se o teste
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades -EMS-2015 M&F publicada pela SUSEP. Como conclusão dos testes foi encon- de stress realizado pelo Sistema Sophis como o mais adequado. (b) Risco de
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com ob- trada insuficiência originária das despesas administrativas mínimas necessárias Liquidez. O risco de liquidez é a possibilidade de desequilíbrio entre os ativos
servância às disposições contidas na Norma Brasileira de Contabilidade NBC para a manutenção do funcionamento da Entidade. Para sanar esta insuficiência negociáveis e os passivos exigíveis. Este descasamento pode vir a comprometer
ITG - 2002 - “Entidades sem Finalidade de Lucros”, incluindo os pronunciamen- está sendo constituída PCC - Provisão Complementar de Cobertura, conforme a capacidade de pagamento da Entidade. A gestão do risco de liquidez tem como
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados Nota 11 (d). 2.8. Obrigações a pagar. São obrigações a liquidar por bens ou principal objetivo monitorar os diferentes prazos de liquidação de seus direitos
pela SUSEP, no que não contrariem a Circular SUSEP nº517/15 e alterações serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, e obrigações, garantindo desta forma a realização dos eventos financeiros. A
posteriores evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons- sendo classificados no passivo circulante se o pagamento for devido no período previsão de fluxo de caixa da Entidade é realizada pelo Departamento Financeitrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza- de até 1 ano. Caso contrário, são apresentados no passivo não circulante. São, ro. Este departamento administra diariamente a liquidez de caixa com base em
das pela administração na sua gestão. A preparação de demonstrações finan- inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados premissas estabelecidas de desembolsos e recebimentos. (c) Risco de crédito.
ceiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de pelo custo amortizado com o uso da taxa efetiva de juros. Na prática, são nor- Risco de crédito é a possibilidade de perda associada ao não cumprimento total
julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação malmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente. Os demais passivos ou parcial das obrigações financeiras pactuadas pelo tomador ou contraparte.
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos en- 4.3. Gestão de solvência. A Entidade executa suas atividades de gestão de
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e cargos e das variações monetárias (em base “pro-rata” dia). 2.9. Impostos e risco de capital por meio de um modelo de gestão centralizado, com o objetivo
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga- contribuições. Incluem as provisões para o Programa de Integração Social primário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o
das na Nota 3. De acordo com a NBC ITG 2002, as isenções tributárias relacio- (PIS), e para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) segmento, segundo critérios de exigibilidade de capital determinados pelo CNSP
nadas com a atividade devem ser divulgadas em suas demonstrações. Como a os quais são calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação e SUSEP. Os principais objetivos da Entidade em sua gestão de capital são: (i)
Entidade é considerada isenta, não é tributada de Imposto de Renda e Contri- vigente. A provisão para PIS é constituída à alíquota de 0,65% e a COFINS à manter níveis de capital suficientes para atender aos requerimentos regulatórios
buição Social. As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela alíquota de 4,0%, ambas sobre as contribuições de previdência deduzidas de mínimos determinados pelo CNSP e SUSEP e (ii) otimizar retorno sobre capital
Diretoria da Entidade em 21 de fevereiro de 2020. 2.2. Moeda funcional e mo- eventos indenizáveis. 2.10. Provisão para ações judiciais e obrigações legais. para manutenção do patrimônio dos associados. Durante o período de reporte e,
eda de apresentação. As demonstrações financeiras são apresentadas em As provisões para ações judiciais são constituídas levando em conta a opinião em períodos anteriores, a Entidade manteve níveis de capital acima dos requereais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Entidade. 2.3. Caixa dos assessores jurídicos internos e externos, a natureza das ações, a similari- rimentos mínimos regulatórios. Adequação de capital e da liquidez do ativo.
e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em dade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, Conforme resolução CNSP nº 321/15 segue demonstrado abaixo o cálculo da
caixa e depósitos bancários. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável adequação do capital e da liquidez do ativo, apurado em 31 de dezembro de 2019:
2019 2018
de curto prazo, de alta liquidez mantidas com a finalidade de atender a compro- saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
151 185
missos de caixa de curto prazo. 2.4. Ativos financeiros. Classificação. A Enti- envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contin- Patrimônio social (I)
dade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados gentes classificados como perda possível não são registrados, mas são divul- (+) Superávit entre provisões e fluxo realista de
1
1
ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação gados em nota explicativa quando relevantes e os assuntos classificados como contribuições registradas
1
1
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A ad- perda remota não são provisionados, porém são divulgados pela Administração (+) Ajustes associados à variação dos valores econômicos (II)
152 186
ministração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconheci- quando relevantes. As obrigações legais são provisionadas independentemen- Patrimônio social ajustado (PLA) (I + II)
mento inicial. (a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do te da opinião de êxito dos assessores jurídicos. 2.11. Apuração do resultado. Capital base (I)
resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resulta- Receitas e despesas de previdência. As contribuições de previdência são Capital de risco de subscrição
21
25
do são ativos financeiros mantidos para negociação. Os títulos e valores mobi- reconhecidas de acordo a emissão do certificado ou a vigência do risco para os Capital de risco de crédito
liários classificados nessa categoria são adquiridos com o propósito de serem casos em que o risco se inicia antes da sua emissão e ajustadas por meio da Capital de risco operacional
87
69
ativa e frequentemente negociados e são contabilizados e ajustados ao valor de variação das provisões. As despesas com provisões técnicas de previdência são Capital de risco de mercado
(13) (14)
mercado, computando-se a valorização ou desvalorização em contrapartida à contabilizadas simultaneamente ao reconhecimento das correspondentes recei- Benefício da diversificação
95
80
adequada conta de receita ou despesa, no superávit/(déficit) do período. Os tas. As demais receitas e despesas são reconhecidas no superávit/(déficit) do Total de capital de risco (II)
95
80
ativos dessa categoria correspondem a aplicações financeiras classificadas no período em que incorreram, ou seja, segundo o regime de competência. 2.12. Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre I e II)
57 106
ativo circulante. Os fundos de investimento financeiro, não exclusivos, são ava- Novas normas e interpretações ainda não adotadas. Dentre aquelas normas Suficiência de capital (PLA-CMR)
2019 2018
liados pelo valor da quota informado pelos administradores dos fundos, na data que podem ser relevantes para a Companhia encontram-se a IFRS 9, IFRS 16
133
99
do balanço. (b) Empréstimos e recebíveis. Os empréstimos e recebíveis da e IFRS 17. Tendo em vista que tais alterações não são obrigatórias para a pre- Ativos líquidos (I) (Nota 11 (b))
95
80
Entidade compreendem as operações de títulos e créditos a receber, demais paração das demonstrações financeiras até o momento, estas normas terão Capital de risco (CR)
27
29
contas a receber, caixa, equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto adoção em períodos futuros. IFRS 9 (CPC 48) - Substitui as orientações existen- Capital de risco desconsiderando operações não registradas (CR)
5
6
prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, tes no CPC 38 e introduz novas exigências sobre a classificação e mensuração Liquidez mínima requerida em relação aos 20% do CR (II)
128
93
usando o método da taxa de juros efetiva. Os valores registrados nas contas de de instrumentos financeiros, incluindo novo modelo de perda por redução ao Suficiência de ativos líquidos (I – II)
2019 2018
créditos a receber são decorrentes de créditos de convênios operacionais, in- valor recuperável e contabilização de hedge. IFRS 16 (CPC 6 (R2)) - Substitui 5. Caixa e equivalentes de caixa
33 195
cluindo a atualização monetária e juros auferidos e incorridos até a data do ba- as orientações existentes no CPC 6 (R1) e introduz novas formas de contabilizar Depósitos bancários à vista
11
lanço. Reconhecimento e mensuração. Os ativos financeiros ao valor justo por as operações de arrendamento mercantil. IFRS 17 (CPC 50) - Substituirá a Equivalente de caixa (i)
44 195
meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos orientação que existe atualmente sobre o reconhecimento das operações de
da transação são contabilizados em contrapartida à conta específica do resulta- Seguros. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e (i) Refere-se a cotas de fundos de investimentos, com liquidez diária. Fundo de
do. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se no histó- investimento em cotas de fundos de investimento Caixa FIC Absoluto RF Longo
caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste úl- rico da Entidade e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, Prazo, com carteira composta principalmente em Títulos públicos. 6. Ativos
timo caso, desde que a Entidade tenha transferido, significativamente, todos os consideradas razoáveis para as circunstâncias. a) Passivos de previdência financeiros. 6.1. Mensurados a valor justo por meio do resultado - Títulos
riscos e benefícios da propriedade. Tais ativos, subsequentemente, são conta- (seguros). O componente onde a administração mais exerce o julgamento e para negociação. O custo atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e
bilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo utiliza estimativa é na constituição dos passivos de previdência (seguros) da o valor de mercado das aplicações financeiras classificadas como títulos para
custo amortizado. O valor justo é estabelecido com base em modelo de precifi- Entidade. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consideradas negociação eram os seguintes:
2019
2018
cação desenvolvido pelo custodiante, que considera fatores de risco, incluído o na estimativa dos passivos que a Entidade liquidará em última instância. A EntiCusto Valor de
Custo Valor de
risco de crédito do emissor. Impairment de empréstimos e recebíveis. Os dade utiliza todas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre Cotas de fundos
atualizado Mercado atualizado mercado
critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por experiência passada e indicadores que possam influenciar as tomadas de deci- de investimentos (i)
474
474
427
427
impairment incluem: • Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador; sões da administração, dos atuários e dos especialistas da Entidade para a Itaú Restec TP RF
62
62
49
49
• Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação Bradesco FIC FIA Ibovespa
536
536
476
476
ou principal; • Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorga- de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Como con- Total de aplicações
nização financeira; • O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo sequência, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efeti- (i) Fundos de investimento cujo valor de mercado é atualizado diariamente pelo
financeiro devido às dificuldades financeiras; ou • Dados observáveis indicando vamente em datas futuras para tais obrigações. b) Provisões judiciais. A Enti- valor da cota divulgado por suas respectivas administradoras. A entidade tem
que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir dade é parte em demandas judiciais envolvendo as áreas cíveis, fiscais e 100% de suas aplicações em Cotas de fundos de investimento com expectativa
de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles trabalhistas, as quais são consideradas para elaboração das demonstrações de remuneração de 100% do CDI. Em 31 de dezembro de 2019, inclui aplicações
ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos fi- financeiras, em conformidade com as normas contábeis vigentes. Os critérios financeiras bloqueadas por decisão judicial, no montante de R$ 145 (2018 - R$
nanceiros individuais na carteira. A Entidade avalia, na data do balanço, se há utilizados pela Administração da Entidade para a contabilização das demandas 49). A Entidade não utiliza em suas operações instrumentos financeiros derivaevidência objetiva de perda (impairment) em um ativo financeiro ou grupo de observam as evidências fáticas, legais e jurisprudenciais para a correta classifi- tivos com caráter especulativo. Estimativa de valor justo. Pressupõe-se que
ativos financeiros. Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e pas- cação e mensuração do risco econômico envolvido em cada demanda judicial, os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores
sivos são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial levando-se em consideração, ainda, os estudos e pareceres elaborados pela pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores
quando há direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos assessoria jurídica da Entidade em conjunto com profissionais especializados. justos. A Entidade classifica as mensurações de valor justo usando uma hiee intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o pas- 4. Gerenciamento de riscos. Os principais riscos decorrentes das atividades rarquia de valor justo que reflete a significância dos inputs usados no processo
sivo simultaneamente. 2.5. Ativos não circulantes. São demonstrados pelos da Entidade são o risco de seguro, riscos financeiros e risco de solvência. O de mensuração. A hierarquia do valor justo tem os seguintes níveis: • (Nível 1)
valores de realização ou liquidação, inclusos, quando aplicável, os rendimentos, gerenciamento desses riscos envolve diferentes departamentos e contempla preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou
encargos e as variações monetárias, auferidos até a data do balanço. 2.6. Con- uma série de políticas e estratégias de alocação de recursos consideradas ade- passivos; • (Nível 2) inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos
tratos de previdência. A Entidade utilizou as regras do CPC11, da SUSEP e do quadas pela Administração. 4.1. Gestão de risco de seguro. A Entidade define incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
CNSP para avaliação e classificação de todos os contratos de previdência com risco de seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a pos- (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); • (Nível 3) técnicas de
base em análise de transferência de risco significativo de seguro entre as partes, sibilidade futura de que o evento garantido, passível de pagamento, ocorra. Para avaliação, para as quais, qualquer input significativo não se baseia em dados
considerando, adicionalmente, todos os cenários em que o evento segurado um grupo de contratos de previdência (seguro), onde a teoria das probabilidades de mercado observáveis. A Entidade possui como política de gestão de risco
ocorre, comparado com cenários em que o evento segurado não ocorre. 2.7. é aplicada para a precificação e provisionamento, a Entidade entende que o financeiro, a contratação de produtos financeiros disponíveis no mercado BraAvaliação de passivos originados de contratos de previdência. Provisões principal risco transferido para a Entidade é o risco de que os pagamentos de sileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando
relacionadas à atividade de previdência. As provisões técnicas visam dar benefícios resultantes de eventos ocorridos excedam o valor contábil dos pas- alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente
garantia às operações de previdência privada, com base em cálculos atuariais. sivos de contratos de previdência. Essas situações ocorrem, na prática, quando de gestão de risco de liquidez. A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros
São calculadas de acordo com o estabelecido na Resolução CNSP nº 321/15, e a frequência e severidade dos benefícios são maiores do que previamente esti- detidos pela Entidade mensurados a valor justo:
2019
2018
com base em Notas Técnicas específicas. Correspondem ao valor das obrigações mados, segundo a metodologia atuarial de cálculo destes passivos. Dentro do
Nível 1 Nível 2 Nível 1 Nível 2
assumidas pela Entidade nos seus planos de Pecúlio por Morte. Provisão de risco de seguro, destaca-se o risco de subscrição, que advém de uma situação
Prêmios Não Ganhos (PPNG): constituída para a cobertura dos eventos a econômica que contraria as expectativas utilizadas como premissas da Entidade Ativos Mensurados ao Valor Justo
474
427
ocorrer ao longo dos prazos a decorrer referentes aos riscos vigentes em 31 de no momento da elaboração de sua política de subscrição, principalmente no que Cotas de Fundos de Renda Fixa
62
49
dezembro de 2019. As principais premissas de cálculo são: • Contribuições emi- se refere às premissas atuariais e financeiras. O risco de subscrição pode ser Cotas de Fundos de Renda Variável (i)
536
476
tidas, descontadas das parcelas de contribuições canceladas e/ou restituídas; • identificado nos seguintes itens: risco no processo de subscrição (fase de conData de início e término de vigência do risco; e • Data de emissão do risco. tratação dos planos, quando se avalia o perfil do proponente), risco na precifica- (i) Refere-se a aplicações financeiras bloqueadas por decisão judicial. A Entidade
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR): constituída para a ção do produto (parâmetros de cálculo), risco de definição dos produtos (mode- não possui instrumentos financeiros classificados no Nível 1 e 3, da hierarquia
cobertura dos eventos ocorridos e ainda não avisados à Entidade até 31 de lagem do produto), risco de retenção líquida, risco moral e risco nas provisões do valor justo. Movimentação das aplicações. A movimentação das aplicações
dezembro de 2019. As principais premissas de cálculo são: • Contribuições emi- relacionadas. Concentração de risco. A Entidade elaborou a sua concentração financeiras demonstra-se como segue:
2019 2018
tidas, descontadas das parcelas de contribuições canceladas e/ou restituídas; • de risco, conforme a distribuição geográfica das contribuições brutas emitidas.
476
454
Benefícios avisados, considerando as reavaliações, reaberturas e cancelamen- A contribuição bruta se refere ao valor emitido mensalmente para o custeio do Saldo inicial
20
tos. Provisão Complementar de Cobertura (PCC): constituída quando for plano contratado pelo participante. Assim, a composição do risco está distribuí- Aplicações
Resgates
(11)
constatada insuficiência nas provisões técnicas, conforme valor apurado no da da seguinte maneira:
40
33
Teste de Adequação do Passivo (TAP), de acordo com o disposto na Circular
Contribuição bruta Rendimentos
536
476
SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores. As principais premissas de cálculo
2019
2018 Saldo final
474
427
são: • Tábua de Mortalidade BR-EMS 2015, segregada por sexo; • Indexador Rio Grande do Sul
2
2 Circulante
62
49
monetário do Plano; e • Taxa de juros livre de risco (padrão SUSEP); Provisão Rio de Janeiro
- Não circulante
de Despesas Relacionadas (PDR): constituída para cobrir as despesas rela- Santa Catarina
- 6.2. Empréstimos e recebíveis. Os saldos patrimoniais podem ser demonscionadas ao pagamento de indenizações ou benefícios. Calculada conforme Total
2
2 trados por:
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legais, o TAP também foi realizado com as datas-bases de 31 de dezembro de
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 31 de dezembro de 2010 e 01 de
janeiro de 2010, para obtenção de relações comparativas ao longo do tempo.
O resultado do TAP, avaliado a valor presente em cada data-base tem como
objetivo verificar a necessidade ou não de constituição de garantias financeiras
complementares às provisões já constituídas pela Entidade, visando assegurar
de forma plena o pagamento de todas as despesas decorrentes das operações
e/ou contratos de previdência vigentes. Para a realização do TAP foram tratados
dois agrupamentos, visto que não existem sinistros pendentes de pagamento na
data-base: - Fase de contribuição do grupo de participantes ativos na data-base
do teste, com receita já registrada, estruturados no regime de repartição simples;
- Fase de contribuição do grupo de participantes ativos na data-base do teste,
com receita futura, estruturados no regime de repartição simples. Premissas
adotadas no TAP: Mortalidade: Nos cálculos das estimativas de mortalidade
foram usadas, de acordo com a característica de cada agrupamento, as tábuas
BR-EMS de Morte, versão 2015, masculina e feminina. Taxa de juros e índice
de preços esperados: A taxa de juros livre de risco adotada neste trabalho foi a
disponibilizada pela SUSEP ao mercado por meio de seu site, cuja aplicação foi
realizada em consonância com os índices de preços constantes dos seus respectivos contratos (IGP-M) ou em consonância com o índice de atualização da
despesa administrativa (IPCA ou IGP-M). Taxa de juros contratada: A tábua de
mortalidade do plano comercializado pela Entidade utiliza 6% de juros a.a. Taxa
de persistência: adotou-se índice de cancelamento de 0% ao ano para os fluxos
relacionados aos planos de pecúlio, considerando que a carteira é composta
apenas por 9 (nove) participantes, todos conselheiros da Entidade. Critérios
técnicos e períodos utilizados nas projeções dos fluxos: Em consonância
com a Circular SUSEP nº517/15 e alterações posteriores, para cada agrupamento
foram avaliados e computados fluxos de caixa segundo a natureza da receita
e/ou despesa. Prazo entre a data-base do teste (31 de dezembro de 2019), e a
data de saída de cada participante.
Resultados obtidos nos fluxos de 31 de dezembro:
Prêmios e Contribuições Registrados de PPNG. Inciso I do § 3º do Art. 52 da
Circular Susep 527/15
PPNG Constituída LíquiValor Presente do
da do CAD Diretamente Fluxo de Caixa Rela- PCCTipo de Produto
Relacionado à PPNG
cionado à PPNG PPNG
Previdência - Pecúlio
0
0
0
Total
0
0
0
Prêmios e Contribuições não Registrados de PPNG. Inciso IV do § 3º do Art.
52 da Circular Susep 527/15
Valor Presente do Fluxo de Caixa
Relacionado à PPNG de Prêmios
Tipo de Produto
Não Registrados (Saídas – Entradas)
Previdência – Pecúlio
341
Total
341
Resultado do TAP
PCC-PPNG
PCC-PPNG (Registrado)
0
efetivamente
(+) PCC-PPNG (Não Registrado)
341
constituída
(-) Mais Valia PCC-PPNG
0
Os testes realizados apontam insuficiência de provisão em 31 de dezembro de
2019. A Entidade manterá constituída PCC (Provisão Complementar de Cobertura)
no montante de R$ 341 (2018 – 327) para compensar a insuficiência apresentada.
Resultados obtidos nos fluxos anteriores:
Fase de contribuição do grupo de
Provisões técTAP participantes ativos na data-base
Valor nicas antes do provisão a
do teste:
presente cálculo do TAP constituir
31 de dezembro de 2018
327
327
31 de dezembro de 2017
307
307
31 de dezembro de 2016
139
139
31 de dezembro de 2015
124
124
31 de dezembro de 2014
94
94
31 de dezembro de 2013
178
178
31 de dezembro de 2012
175
20
155
31 de dezembro de 2011
180
19
161
31 de dezembro de 2010
116
10
106
1 de janeiro de 2010
(36)
1
Provisões técTAP Valor nicas antes do provisão a
Fase de benefício na data-base
presente cálculo do TAP constituir
do teste:
31 de dezembro de 2016
362
228
134
31 de dezembro de 2015
342
223
119
31 de dezembro de 2014
304
215
89
Até 30 de junho de 2017, foi realizado cálculo de TAP para a fase de benefícios. A
partir de 31 de dezembro de 2017, devido ao pagamento dos processos de benefício registrados, foi realizado apenas cálculo de TAP para a fase de contribuição
de participantes ativos e para operações registradas. Teste de sensibilidade. O
Teste de Sensibilidade visa analisar o efeito da alteração de premissas incluídas
na estruturação dos fluxos de caixa do TAP, sobre as quais a Entidade não detém
controle. As premissas que podem sofrer alterações em relação ao esperado são
a mortalidade e a taxa de juros. Considerando o reduzido número de participantes ativos da entidade, mudanças nestas premissas não causaram alteração
significativa nos resultados dos fluxos. O Teste de Sensibilidade envolvendo a
variável mortalidade foi processado agravando em 10% (dez por cento) as taxas
de mortalidade da Tábua BR-EMS-2015 M&F e não apresentou variações significativas nos fluxos apresentados. O Teste de Sensibilidade envolvendo a variável
juro também não apresentou variações significativas nos fluxos apresentados.
e) Provisões judiciais relacionados a benefícios. De acordo com as políticas
internas da Entidade e Nota Técnica Atuarial, para constituição das provisões
técnicas relacionadas às ações judiciais são considerados os percentuais de
constituição de 100% do valor do benefício para as causas prováveis, 55% do valor
do benefício para as causas possíveis e 33% do valor do benefício para as causas
remotas. Os valores provisionados estão contabilizados na provisão de valores
a regularizar e provisão de despesas relacionadas em 31 de dezembro de 2019.

2019
2018
Nº de Valor proviNº de Valor proviProbabilidade de perda
casos
sionado
casos
sionado
Provável
1
1
12. Provisões judiciais. As ações judiciais levadas a efeito contra a Entidade,
cujas perdas delas resultantes não possam ser abrangidas pela cobertura de
contratos, foram avaliadas por nossos assessores jurídicos, internos e externos.
A contabilização da provisão para ações judiciais relativas a processos cíveis
e trabalhistas foi registrada na Sabemi Previdência Privada, de acordo com o
contrato de transferência de carteira (Nota 1). A provisão para ações judiciais
relativas a processos fiscais foi feita de acordo com os dados transcritos no Parecer
Jurídico e seguem as determinações da Circular SUSEP nº517/15 e alterações
posteriores e podem ser demonstradas como segue:
(a) Os saldos das provisões constituídas são os seguintes: Contingências
tributárias.
2019
2018
Probabilidade Valor em Nº de
Valor Valor em Nº de Valor provide perda
risco casos provisionado
risco casos
sionado
Remota
1
1
3
Possível
760
18
1.001
19
Provável
222
183
222
124
311
124
983
202
222
1.125
333
124
Em 31 de dezembro de 2019 das 202 (333 – 2018) causas relacionadas a tributos,
1 (2 – 2018) referem-se aos processos de PIS relativos às contribuições no período de maio de 1994 a janeiro de 1999, 199 (329 – 2018) de IPTU , 1 (1 – 2018)
à multa PROCON e 1 (1 – 2018) à ISS.
(b) As movimentações das provisões são como segue:
2019 2018
Saldo do início do período
124
290
Total pago no período
(1)
(20)
Novas constituições no período
18
Baixa por êxito
(28)
(9)
Alteração da provisão por alteração de estimativa
ou probabilidade
127 (155)
Saldo final do período
222
124
13. Patrimônio social. (a) Reservas patrimoniais. Em 31 de dezembro de
2019, o saldo da reserva patrimonial é de R$ 45 (2018 – R$ 45). (b) Reserva de
contingências de benefícios. No exercício de 2019 não foi alterada a reserva
de contingência, de acordo com a legislação vigente. Em 31 de dezembro de
2019, o saldo acumulado dessa reserva é de R$ 70 (2018 - R$ 70). (c) Reserva
de retenção de superávit. No exercício de 2019 foi realizada a reversão parcial
da reserva de retenção de superávit, para absorção de déficits acumulados no
valor de R$ 34. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo acumulado dessa reserva
é de R$ 36 (2018 - R$ 70). 14. Demonstração do resultado. Efetuamos o
detalhamento das principais contas da demonstração do resultado, conforme
abaixo apresentado.
2019 2018
Outras receitas e despesas operacionais
Receitas com acordos operacionais (a)
64
69
(Constituição) reversão de provisões judiciais (b)
(98)
164
Recuperação de despesas judiciais
37
59
Recuperação de receitas operacionais (c)
224
(10)
Outras despesas operacionais
217
292
Despesas administrativas
Despesas com serviços de terceiros
(161) (113)
Despesas com localização e funcionamento
(42)
(39)
Despesas com publicações
Despesas com donativos e contribuições
(4)
Recuperação despesas com multas (d)
29
Despesas judiciais
(6)
(15)
(213) (138)
Despesas com tributos
PIS
(2)
COFINS
(11)
(3)
Taxa de fiscalização
(62)
(60)
(75)
(63)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Receitas com cotas de fundos de investimento
42
46
Receitas financeiras com correção de depósitos judiciais
4
38
Outras receitas financeiras
4
50
84
Despesas financeiras
Despesas com cotas de fundos de investimento
(2)
(12)
(2)
(12)
48
72
(a) Referem-se a valores de pró-labore recebidos pela Entidade, como estipulante na administração das apólices (Nota 10). (b) Refere-se à constituição de
obrigações judiciais tributárias, revertidas no exercício de 2018 por alteração na
probabilidade de perda. (c) Refere-se a reclassificação de valores não identificados
há mais de 365 dias. (d) Referem-se principalmente a multas pagas ao regulador
em anos anteriores à transferência de carteira, recuperadas administrativamente.
15. Principais ramos de atuação. A Entidade vem operando apenas com o seu
plano Pecúlio por Morte. Assim, segue tabela com as informações referentes ao
referido plano:
Tábua de
Taxa de
Plano
mortalidade carregamento Taxa de juros
Pecúlio por Morte
SGB - 75
30%
6% a.a.
Os planos registrados pela Entidade no período analisado não apresentaram incidência de despesas de comercialização, no exercício tivemos um caso de sinistros.
2019 2018
Contribuições e prêmios para cobertura dos riscos
2
2
Benefícios
5
% de sinistralidade
0,00% 228%
Norma Regina Mariath - Diretora Presidente - CPF nº 109.275.490-34
Carmen Pinto Villaça - Diretora Vice-Presidente - CPF nº 026.104.157-61
Silvania de Souza Oliveira Soares - Diretora Adm - Financeiro - CPF nº 535.632.477-49
Beatriz Varela Fernández - Contadora CRCRS nº 051.365/S-RJ - CPF nº 402.860.100-20
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Parecer da auditoria atuarial independente
Aos Administradores do Pecúlio União Previdência Privada. Escopo da Auditoria. Examinamos as provisões téc- considera que os controles internos do Pecúlio União Previdência Privada são relevantes para planejar os procedinicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos mentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre
limites de retenção do Pecúlio União Previdência Privada - “Entidade”, em 31 de dezembro de 2019, elaborados sob a a efetividade desses controles internos. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião. Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas
de Atuária – IBA e com as normas e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Responsabilida- demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção do
de da Administração. A Administração da Entidade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstra- Pecúlio União Previdência Privada em 31 de dezembro de 2019 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes,
ções financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.
de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas e orientações Outros assuntos. No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados
para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Res- procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Entidade e utilizadas em nossa auditoria atuarial,
ponsabilidade da Auditoria Independente. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são
auditados, relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes do escopo definido no primeiro
acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais requerem parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos base em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que serviram de base
itens auditados estão livres de distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos se- para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da auditoria
financeiras, e dos demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção, conforme definido atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. Porto Alegre (RS), 19 de fevereiro de 2020.
no escopo da auditoria. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos Luiz Ernesto Both - Atuário MIBA 425. ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria S/S Ltda - CIBA 0087. CNPJ
riscos de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário 06.114.280/0001-45 – Sede Própria: Rua General Câmara nº 236, Conj. 601 – POA/RS.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Pecúlio União Previdência Privada. Opinião. Examinamos as demonstrações demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou
financeiras da Pecúlio União Previdência Privada (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finannio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, ceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Pecúlio União independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
Previdência Privada em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas braexercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervi- sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções posionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaciofinanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi- disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relacionada com como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
a continuidade operacional. Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras, que descreve que de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
a Entidade em 1º de julho de 2008, procedeu à cessão de sua carteira de planos de previdência à Sabemi Previdên- burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendicia Privada, apresentando-se com suas atividades operacionais suspensas desde então. Essa situação, suscita dúvi- mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
da substancial sobre sua continuidade operacional. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes em circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
virtude dessas incertezas. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Outras informações que • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Entidade é responsável divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgademonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi- nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração da Entidade é responsável pela divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maelaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos con- respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditotroles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras,
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5.
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
Marcelo Luis Teixeira Santos - Contador - CRC 1PR-050377/O.

2019 2018
Circulante
Títulos e créditos a receber (i)
140
150
Total de títulos e créditos a receber
140
150
(i) Refere-se, principalmente, a saldos a receber decorrentes da transferência de
carteira (Nota 1 e 10) e administração de apólice de seguros.
7. Depósitos judiciais. Estão registrados os valores decorrentes de depósitos
judiciais, também atualizados até a data do balanço.
2019 2018
Depósitos judiciais – PIS
94
93
Depósitos judiciais – Outros
146
145
240
238
8. Obrigações a pagar. Os saldos patrimoniais podem ser demonstrados por:
2019 2018
Circulante
Fornecedores
6
2
Outras obrigações a pagar (i)
218
399
Obrigações a pagar
224
401
(i) Refere-se, principalmente, a saldos de contas a pagar decorrentes de acordos
operacionais em que a Entidade atua como correspondente (Nota 10). 9. Impostos
e contribuições. São calculados e registrados com base nas alíquotas efetivas
vigentes. Incluem as provisões para o Programa de Integração Social (PIS), e para
a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A provisão
para PIS é constituída à alíquota de 0,65% e a COFINS à alíquota de 4,0%. As
entidades abertas de previdência privada complementar são isentas de Imposto
de Renda e a partir da Instrução Normativa SRF nº 588/05, também estão isentas
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Art. nº17 da INSRF nº 588/05).
2019 2018
Contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS
10. Partes relacionadas
2019
Sabemi
Sabemi Pecúlio União
Seguradora Previdência Adm. de Bens e
Ativo
S.A.
Privada
Serviços
Títulos e créditos a receber (iii)
129
Títulos e créditos a receber (i) 5
8
Passivo
Outras obrigações a pagar (ii)
22
195
Déficit do período
Receitas - Pró-labore (i)
64
2018
Sabemi
Sabemi Pecúlio União
Seguradora Previdência Adm. de Bens e
Ativo
S.A.
Privada
Serviços
Títulos e créditos a receber (iii)
144
Títulos e créditos a receber (i)
6
Passivo
Outras obrigações a pagar (ii)
19
370
Superávit do período
Receitas - Pró-labore (i)
69
(i) A Entidade atua como estipulante em administração de apólices (Notas 6.2 e
14). (ii) Acordo operacional de consignação em folha, onde a Entidade atua como
correspondente (Nota 8). (iii) Saldo relativo à transferência de carteira (Notas 1 e
6.2). Conforme deliberado no Estatuto da Entidade, os cargos da administração
e do Conselho Deliberativo não são remunerados. 11. Provisões técnicas. (a)
Previdência complementar. As provisões técnicas de operações de previdência
complementar são calculadas por atuário habilitado, segundo as determinações
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional
de Seguros Privados – CNSP, de acordo com os critérios estabelecidos pela
Susep ou de acordo com notas técnicas atuariais. A Circular SUSEP no 517/15 e
alterações posteriores dispôs sobre a forma de cálculo e os procedimentos para
a constituição das provisões técnicas das entidades de previdência privada. Os
principais aspectos considerados pela adoção da Circular pela Entidade são: •
Cálculo de IBNeR (Sinistros Ocorridos e Não Suficientemente Avisados) para
o desenvolvimento agregado dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos
valores poderão ser alterados ao longo do processo até a sua liquidação final.
A Entidade entende não ser necessária constituição de IBNeR por ter apenas 9
contratos ativos. • Cálculo de PDR (Provisão de Despesas Relacionadas) para a
cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros. •
Constituição de PCC (Provisão Complementar de Cobertura) para os planos em
que o cálculo do Teste de Adequação do Passivo (TAP) demonstra insuficiência.
2019 2018
Circulante
Provisão Complementar de Cobertura - PCC (i)
12
16
Outras Provisões - PPNG, IBNR, PDR
1
1
13
17
Não circulante
Provisão Complementar de Cobertura - PCC (i)
328
311
Outras Provisões - PPNG, IBNR, PDR
328
311
Total
341
328
(i) Refere-se ao TAP conforme Nota 11 (d). (b) Garantias das provisões técnicas.
Em garantia às provisões técnicas, encontram-se vinculados à Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, aplicações financeiras em montante suficiente
para cobrir as referidas provisões:
2019 2018
341
328
Total das provisões técnicas
341
328
Total a ser coberto
474
427
Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
474
427
Ativos oferecidos em cobertura
133
99
Suficiência de cobertura
c) Comportamento da provisão de benefícios em anos posteriores aos
anos de constituição. Não ocorreram sinistros nos últimos cinco exercícios
sociais. d) Teste de adequação dos passivos. Em consonância com o CPC11
e normativos SUSEP, foi elaborado o Teste de Adequação do Passivo (TAP),
conforme a Circular SUSEP nº517/15 e alterações posteriores, cuja abrangência
está vinculada aos contratos dos planos de previdência com riscos em vigor na
data base 31 de dezembro de 2019. Com vistas a cumprir com as determinações
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.

Resseguradora
Em atendimento às disposições legais e regulamentares, apresentamos as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019. A Austral Resseguradora S.A. (“Companhia” ou “Austral Re”) foi autorizada
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar com resseguro e
retrocessão em 1º de fevereiro de 2011, por meio da Portaria SUSEP nº 3.908.
A Companhia é uma resseguradora local que oferece, além da capacidade em
resseguro, um serviço voltado à necessidade de cada um de nossos clientes, com
a realização de uma subscrição responsável, buscando eficiência na alocação de
capital e o desenvolvimento do mercado, associado a uma gestão de risco constante e cautelosa. Em 12 de junho de 2019, os investidores da Companhia e da extinta
Terra Brasis Resseguros S.A. (“Terra Brasis”) firmaram acordo de investimento
regulando os termos da incorporação da Terra Brasis pela Companhia, conforme
previsto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76, operação esta que dependia de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Superintendência de
Seguros Privados. Em 29 de novembro de 2019, após obtidas as aprovações regulatórias necessárias, a incorporação foi concluída. Deste modo, o posicionamento
competitivo da Companhia foi fortalecido pela complementaridade dos portfólios de
negócio e pela ampliação da cobertura geográfica no Brasil e no exterior, contando
com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Colômbia, além de autorizações
para operar em diversos países latino-americanos. Com a incorporação, os acionistas da Terra Brasis tornaram-se acionistas da Companhia, sendo certo que,
imediatamente após a Incorporação, (a) Terra Brasis Partners Participações Ltda.
(“Terra Brasis Partners”) exerceu, de forma irrevogável e irretratável, o seu direito
de retirada da Companhia com relação a todas as ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal por ela detidas no capital social da Companhia; e (b) Brasil
Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda. (“Brasil Plural”) exerceu, de forma
irrevogável e irretratável, o seu direito de retirada da Companhia com relação a única
e exclusivamente 5.006.919 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal por
ela detidas no capital social da Companhia. Em razão do referido exercício do direito
de retirada pela Terra Brasis Partners e Brasil Plural, as ações por elas detidas,
conforme acima descrito, foram canceladas e liquidadas pela Companhia, mediante
o pagamento à Terra Brasis Partners e à Brasil Plural do valor das referidas ações,
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com base no Laudo de Avaliação Contábil da Companhia elaborado pela empresa
avaliadora. A Incorporação não ensejou alterações no que tange à estrutura de
controle direto e indireto da Companhia, de modo que a Austral Participações II
S.A. permanece como sua controladora direta. Da mesma forma, o quadro de
controladores finais da Companhia permanece inalterado. Em 6 de fevereiro de
2020, a AM Best, agência global de avaliação de riscos do segmento de seguros,
retirou de observação e afirmou o rating de Força Financeira (FSR) de B++ (Bom)
e o Rating de Crédito de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de “bbb+” da Austral
Re. A perspectiva para ambos os ratings foi elevada de estável para positiva. Na
avaliação da AM Best, a perspectiva positiva reflete a melhora sobre a força do
Balanço Patrimonial da Companhia, categorizado pela agência como muito forte.
Isso se reflete na capitalização ajustada ao risco da Austral Re. O relatório pontua
ainda o amplo programa de gerenciamento de riscos da Companhia e a sólida
estratégia de retrocessão para proteção e mitigação de riscos, em especial com
a diversificação de negócios e melhor distribuição geográfica após a incorporação
da Terra Brasis pela Austral Re. Para a Austral Re, a avaliação é um atestado de
eficiência e solidez financeira que credencia a Companhia a participar dos principais programas nacionais e internacionais de resseguros e dá sustentação à sua
estratégia de expansão dentro e fora do Brasil. Os prêmios de resseguros líquidos
de comissão atingiram R$ 630,9 milhões neste ano, representando um aumento
de R$ 239,0 milhões (61%) em relação ao exercício de 2018. Os prêmios ganhos
também apresentaram um crescimento relevante quando comparados ao exercício
anterior, alcançando o valor de R$ 563,8 milhões, o que retrata um incremento
de R$ 182,0 milhões (48%) em relação ao exercício de 2018. Embora o índice de
despesas administrativas tenha permanecido em 4,8% em relação aos prêmios
ganhos, houve um crescimento das despesas administrativas em números absolutos devido aos custos relacionados ao processo de incorporação da Terra Brasis
pela Austral Re. O índice de sinistralidade geral em 2019 ficou em 105,7% (sinistros
ocorridos/prêmios ganhos líquidos de comissão de resseguro), contra 86,9% no ano
anterior. Os quatro principais fatores que levaram a este aumento em 2019 foram: a)
a carteira de resseguros agrícolas (Rural) observou o maior índice de sinistralidade
desde o início da política de subvenção há 15 anos; b) um contrato de Seguro

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Reclassificados
Ativo
31/12/2019
31/12/2018 Passivo
Circulante
1.305.777
1.025.765
Disponível
31.947
23.140 Circulante
Caixa e bancos
31.947
23.140 Contas a pagar
Aplicações financeiras
117.366
311.933
Títulos de renda fixa - privados
6.349
Obrigações a pagar
Títulos de renda fixa - públicos
29.829
203.634
Impostos e encargos sociais a recolher
Títulos de renda variável
1.325
Quotas de fundos de investimentos
67.557
59.012
Encargos trabalhistas
Aplicações no exterior
12.306
49.287
Créditos das operações com resseguros
618.226
364.034
Impostos e contribuições
Operações com seguradoras
494.769
268.023
Operações com resseguradoras
123.457
96.011 Débitos das operações com resseguros
Ativos de retrocessão - provisões técnicas
454.389
298.744
Prêmio a restituir
Prêmios de retrocessão diferidos
145.385
81.921
Sinistros com retrocessão
235.726
177.010
Operações com seguradoras
Recuperação de sinistros ocorridos e não
71.213
38.125
avisados
Operações com resseguradoras
Provisão de excedente técnico
2.060
1.688
Outras provisões
5
Corretores de seguros e resseguros
Títulos e créditos a receber
72.622
22.832
Outros débitos operacionais
Títulos e Créditos a receber
49.987
4.630
Créditos tributários e previdenciários
22.497
18.145
Outros créditos
138
57 Depósito de terceiros
Outros valores e bens
73
13 Provisões técnicas com resseguradoras
Despesas antecipadas
464
Custos de aquisição diferidos
10.690
5.069 Não circulante
Resseguros
10.690
5.069
Não circulante
502.606
161.921 Contas a pagar
Realizável a longo prazo
501.530
159.866
Tributos diferidos
Aplicações financeiras
428.685
108.620
Títulos de renda fixa - privados
80.793
- Débitos das operações com resseguros
Títulos de renda fixa - públicos
279.958
89.768
Operações com resseguradoras
Aplicações no exterior
67.934
18.852
Créditos das operações com resseguros
28.025
17.704
Corretores de seguros e resseguros
Operações com seguradoras
11.015
10.078
Operações com resseguradoras
17.010
7.626 Provisões técnicas com resseguradoras
Ativos de retrocessão - provisões técnicas
34.262
33.341
Prêmios de retrocessão diferidos
30.915
13.831 Patrimônio líquido
Sinistros com retrocessão
3.347
19.510
Capital social
Títulos e créditos a receber
9.394
Créditos tributários e previdenciários
9.394
Aumento de capital social (em aprovação)
Custos de aquisição diferidos
1.164
201
Resseguros
1.164
201
Reserva de capital
Imobilizado
587
354
Reservas de lucros
Bens móveis
587
354
Intangível
489
1.701
Ajuste de avaliação patrimonial
Outros intangíveis
489
1.701
Total do ativo
1.808.383
1.187.686 Total do passivo e patrimônio líquido

31/12/2019 31/12/2018
1.404.743

842.877

21.820

2.721

17.721

1.223

3.067

306

1.032

704

-

488

319.464

181.790

4.790

2.009

2.016

1.124

295.485

171.526

16.464

6.966

709

165

2.336

1.516

1.061.123

656.850

64.853

61.391

-

7.800

-

7.800

8.338

9.521

8.007

9.512

331

9

56.515

44.070

338.787

283.418

234.468

234.468

5.532

-

91.677

2.487

120

43.688

6.990

2.775

1.808.383

1.187.686

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital social
Reserva de Ajuste de
Prejuízos/
Capital
(em Reserva de Reserva retenção de avaliação
Lucros
social
aprovação)
capital
legal
lucros patrimonial acumulados
Total
220.179
14.289
2.431
6.779
38.169
447
- 282.294
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Aumento de capital social (em aprovação)
14.289
(14.289)
Lucro liquido do exercício
117
117
Incentivo baseado em ações
56
56
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda
2.328
2.328
Proposta para distribuição do resultado
Constituição de reserva legal
5
(5)
Constituição de reservas de lucros
85
(85)
(1.350)
(27) (1.377)
Distribuição de dividendos
234.468
2.487
6.784
36.904
2.775
- 283.418
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aumento de capital social (em aprovação)
5.532
5.532
Reservas de capital – Incorporação
89.190
- 89.190
Prejuízo do exercício
(26.005) (26.005)
Outras reservas de lucros
(174)
(174)
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda
4.215
4.215
Juros sobre capital próprio a distribuir
(17.389)
- (17.389)
(6.664)
(19.341)
26.005
Diminuição de reservas de lucros
234.468
5.532
91.677
120
6.990
- 338.787
Saldos em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas na íntegra encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.
Conselheiros:
Alessandro Monteiro Morgado Horta
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Antônio Alberto Gouveia Vieira Filho

Diretoria:
Ricardo Villela Abreu dos Santos
Rodolfo Arashiro Rodriguez

Diretor-presidente:
Bruno de Abreu Freire

processo
administrativo.
Além de abrir investigação,
a SG/Cade adotou medida
preventiva contra os sindicatos para impedir prejuízos
à concorrência que possam
decorrer das práticas.
De acordo com a investigação da SG/Cade, há fortes
indícios de que as entidades
sindicais estariam utilizando
convenção coletiva de trabalho para regular o mercado
de academias de ginástica do
município do Rio de Janeiro/
RJ, com o objetivo de prejudicar o funcionamento de
academias de baixo custo, conhecido como low cost, low
fare. Essas academias são conhecidas por disponibilizarem
aos seus clientes equipamentos de alta tecnologia, equipes
enxutas, e menor variedade de
atividades, com preços reduzidos de mensalidades.
Segundo a nota técnica da
SG/Cade, a inserção de cláu-

sula na convenção coletiva
que limita o número de alunos/clientes sob supervisão
do profissional de educação
física nas salas de ginástica e
nas aulas coletivas pode inviabilizar a permanência no
mercado de academias que
adotam um modelo operacional de baixo custo, bem como
inibir o surgimento de novos
modelos de negócios no setor.
Para evitar prejuízos a este
mercado, a Superintendência adotou medida preventiva contra o Sindacad/RJ e
o Sinpef/RJ para suspender
imediatamente os efeitos da
cláusula vigésima da Convenção Coletiva de Trabalho
2019/2020, sob pena de multa
diária no valor de R$ 100 mil.
Reincidência
Em 2013, o Cade condenou o Sindacad/RJ por incluir
cláusula análoga na conven-

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação - em reais)
31/12/2019 31/12/2018
Prêmios emitidos
630.881
391.840
Variações das provisões técnicas
(67.095)
(10.137)
Prêmios ganhos
563.786
381.703
Sinistros ocorridos
(596.122)
(331.633)
Custos de aquisição
(14.805)
(10.951)
Outras receitas e despesas operacionais
(28.526)
(47.854)
Resultado com retrocessão
17.824
(1.217)
Despesas administrativas
(27.270)
(18.368)
Despesas com tributos
(10.539)
(5.563)
Resultado financeiro
55.137
34.169
Receitas financeiras
147.939
204.082
Despesas financeiras
(92.802)
(169.913)
(=) Resultado antes dos impostos e participações
(40.515)
286
Imposto de renda
9.327
27
Contribuição social
8.105
1.011
Participações sobre o lucro
(2.922)
(1.207)
(=) (Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(26.005)
117
Quantidade de ações
292.666.284 222.441.240
(Prejuízo) / Lucro líquido por lote de mil ações - em reais
(0,08885)
0,00053
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(26.005)
117
Variação valor justo ativos financeiros disponíveis
para venda
7.092
3.812
Efeito do imposto de renda e contribuição social
(2.877)
(1.484)
Outros resultados abrangentes do exercício
4.215
2.328
Total de outros resultados abrangentes do
exercício, liquido dos impostos
(21.790)
2.445
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Reclassificados
31/12/2019
31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(26.005)
117
Ajustes para:
Depreciações e amortizações
1.711
1.593
Incentivo baseado em ações
56
Perda de valor recuperável
206
453
Outros ajustes
(174)
(27)
Variações nas contas patrimoniais
Ativos financeiros
(121.283)
(75.757)
Créditos das operações com resseguros
(261.209)
(55.779)
Ativos de resseguros - provisões técnicas
(156.566)
(83.961)
Títulos e créditos a receber
(63.183)
(516)
Despesas antecipadas
(464)
Custos de aquisição diferidos
(6.584)
557
Outros ativos
(73)
(13)
Passivo fiscal diferido
(7.800)
(2.030)
Impostos e contribuições
8.325
4.319
Débitos de operações com resseguros
136.995
24.795
Obrigações a pagar
1.980
(2.305)
Provisões técnicas com resseguradoras
416.718
172.538
Depósitos de terceiros
820
647
Imposto de renda e contribuição social pagos
(8.569)
(4.878)
Caixa líquido (consumido) pelas atividades
operacionais
(85.155)
(20.191)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
(358)
(5)
Aquisição de intangível
(374)
(105)
Caixa líquido consumido pelas atividades
de investimento
(732)
(110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social – Incorporação (em
aprovação)
5.532
Integralização de capital - Incorporação
96.407
Pagamento por saída de sócio - Incorporação
(7.217)
Pagamento de dividendos
(28)
(1.350)
Pagamento de juros sobre capital próprio
(1.952)
Caixa líquido gerado / consumido pelas
atividades de financiamento
94.694
(3.302)
Aumento / redução líquido no caixa e
equivalentes de caixa
8.807
(23.603)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
23.140
46.743
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
31.947
23.140

Contador
Eduardo Póvoa
CRC 1SP nº 223.513/O-6

Cade investiga sindicatos de academias
e profissionais de educação física do RJ
A Superintendência-Geral
do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (SG/
Cade) instaurou inquérito
administrativo para apurar
indícios de infração à ordem
econômica por parte do Sindicato das Academias do Rio
de Janeiro (Sindacad/RJ) e do
Sindicato dos Profissionais de
Educação Física do Rio de Janeiro (Sinpef/RJ). O caso teve
início a partir de representação
formulada pelas academias de
ginástica Smartfit e Self It.
As entidades são investigadas pela prática de supostas
condutas anticompetitivas
que estariam prejudicando
o funcionamento de academias de baixo custo. Com a
instauração do inquérito, os
acusados serão notificados
para apresentação de mais
esclarecimentos. Ao final da
instrução processual, a SG/
Cade opinará pelo arquivamento ou pela abertura de

Viagem, já descontinuado pela Companhia; c) eventos catastróficos internacionais
(a exposição da Companhia a contratos com cobertura de riscos catastróficos está
sendo drasticamente reduzida em 2020); e d) aumento das reservas de sinistros,
não recorrentes, derivados da incorporação da Terra Brasis, cujos efeitos foram
incorporados à demonstração de resultado da Companhia apenas em dezembro
de 2019. A política de investimentos da Companhia, adequada à realidade dos
negócios e aderente aos normativos vigentes, gerou um resultado financeiro de
R$ 55,1 milhões, ante R$ 34,2 milhões no exercício anterior. O prejuízo antes de
impostos e participações em 2019 foi de R$ 40,5 milhões, contra um lucro de R$
0,3 milhões no ano anterior, enquanto o prejuízo após impostos do exercício atingiu
R$ 26,0 milhões contra um lucro de R$ 0,1 milhões ao fim do exercício de 2018.
A Companhia registrou R$ 22,5 milhões de impostos diferidos sobre o prejuízo
fiscal gerado no exercício, com base em premissas de geração de lucros tributáveis futuros. Nosso índice combinado atingiu 118% neste exercício, contra 107%
ao final do exercício anterior. O patrimônio líquido da Companhia,que encerrou o
exercício de 2019 com R$ 338,8 milhões, contra R$ 283,4 milhões em dezembro
do ano anterior, aumentará no primeiro trimestre de 2020 com o reinvestimento
de parte relevante dos Juros sobre Capital Próprio distribuídos em dezembro de
2019. Com todos os ajustes realizados na carteira de negócios, a Austral Re
espera alcançar bons resultados de subscrição em 2020 e planeja continuar sua
trajetória de crescimento e consolidação no mercado, mantendo sua política de
subscrição de forma técnica e buscando manter a diversificação da carteira com
o objetivo de reduzir a volatilidade da mesma, em linha com o plano de negócios
inicial. Os Administradores declaram possuir capacidade financeira que viabilize
as perspectivas para os próximos exercícios. Ademais, declaram não haver nesse
exercício qualquer título ou valor mobiliário classificado na categoria “mantidos até
o vencimento”. Por fim, a Companhia, agradece à sua equipe pelo empenho e dedicação, à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e às demais autoridades
do setor pelo apoio e pelas orientações oferecidas ao longo deste exercício, bem
como aos clientes, parceiros, fornecedores e acionistas pela confiança depositada.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.
Administração.

ção 2010/2011, a qual tinha o
propósito registrado em ata de
evitar a disseminação das academias de baixo custo — chamado pelos donos de academias associados de “modelo
Smart Fit” , recem instauradas
no país. A cláusula também tinha o objetivo de proteger os
agentes econômicos já estabelecidos das inovações do setor
de uma concorrência mais vigorosa por preços, o que prejudicaria as opções de escolha
do consumidor.
Diante da reincidência da
conduta e do novo conjunto
de evidências, o Cade decidiu
pela instauração de inquérito
administrativo com adoção de
medida preventiva. O inquérito também foi aberto contra a
presidente do Sindacad, Maria José Montenegro Dale, e o
vice-presidente do Sinpef/RJ,
Diego Gonçalves Marques. Há
indícios de que ambos participaram ativamente da prática.
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Capacidade produtiva da
indústria deve crescer em 2020
Depois de um 2019 com
sinais de retomada, a indústria trata o ano de 2020 com
otimismo. De acordo com a
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), a Utilização da Capacidade Instalada
(UCI) ficou em 78,2% no mês
de novembro de 2019. Para a
Mitsubishi Electric, uma das
maiores empresas de automação industrial do mundo, a
tendência é que este indicador
continue subindo em 2020.
Outro indicador que reforça
a tendência positiva é o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), que em
janeiro de 2020 atingiu 65,3
pontos, índice mais elevado
desde junho de 2010 e 10,5
pontos acima de sua média
histórica. Para a companhia,
os índices apontam para um
crescimento consistente da
demanda interna e externa,
com aumento nas compras de
insumos e de mais contrata-

ções de profissionais.
Para Denis Carvalho, gerente geral da divisão de CNC
da Mitsubishi Electric do
Brasil, os dados divulgados
recentemente favorecem diferentes setores. “A partir desses
indicadores, levantados por
instituições especializadas no
contexto econômico nacional, temos mais confiança em
afirmar que o segmento industrial será reaquecido, demandando a aquisição de novas
máquinas e a manutenção de
equipamentos, o que também
deverá impulsionar as áreas
de serviço e reparo”, afirma o
especialista.
Ainda segundo Denis, os
bons indicadores também incentivam o aumento de investimento no setor. “A intenção
do empresário em investir segue crescendo a partir de dados
mais otimistas, e a indústria é
um pilar importante nesse cenário, completa o executivo.

