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Conflito assusta e FED deve aumentar juros

Mercado financeiro reage com 
tensão EUA-Rússia-Ucrânia
Dólar volta para R$ 5,10 e bolsa cai apenas 0,37%

As tensões EUA-Rússia-
-Ucrânia continuam a 
assustar os investidores, 

pesando em mercados já instáveis, 
disseram especialistas. “A situação 
atual é complicada pela alta infla-
ção doméstica, incluindo preços 
de energia em alta, e o fato de que 
o FED deve fazer sua primeira al-
ta de juros em anos com uma dose 
saudável de incerteza sobre se co-
meçará com um quarto de ponto. 
ou meio ponto”, disse Kevin Ma-
tras, vice-presidente executivo da 
Zacks Investment Research, em 
nota nesta quinta-feira.

De acordo com a ferramenta 
Fedwatch do CME Group, os 
investidores estão apostando em 
100% de chance de um aumen-
to da taxa na reunião de março 
do Federal Reserve dos EUA 
(FED). “Salvo uma virada ines-
perada na economia, acredito 
que será apropriado aumentar a 
taxa de fundos em março e se-
guir com novos aumentos nos 
próximos meses”, disse a presi-
dente do Federal Reserve de Cle-
veland, Loretta Mester, em um 
evento virtual. “As implicações 
do desdobramento da situação 
na Ucrânia para as perspectivas 
econômicas de médio prazo nos 

EUA também serão considera-
das na determinação do ritmo 
apropriado para remover as aco-
modações”, disse ela.

A Casa Branca está com um 
olho no FED e outro nas ten-
sões Rússia-Ucrânia, incitadas 
por Biden. Em Washington, o 
presidente anunciou sanções à 
Rússia após a invasão da Ucrâ-
nia, iniciada na madrugada desta 
quinta-feira. Segundo Biden, es-
sa é “A maior sanção econômica 
já vista na história.” O presiden-
te disse que as medidas terão iní-
cio nos próximos dias. “A Rússia 
não poderá negociar nem em 
dólares, nem em euros nem em 
ienes”. Segundo Biden, os títu-
los do governo russo já caíram 
mais de 30%. A moeda do país, 
o rublo, também segue em des-
valorização perante o mercado 
internacional.

Biden anunciou que todos os 
ativos dos bancos russos nos 
EUA serão congelados. “Temos 
US$ 1 trilhão em ativos congela-
dos; um terço dos bancos russos 
serão cortados do sistema finan-
ceiro Swift”, revelou. O Swift é 
uma cooperação internacional 
que conecta instituições financei-
ras em mais de 200 países, e que é 

controlado pelos bancos centrais 
dos países que integram o G-10 – 
grupo das dez maiores economias 
do mundo.

Biden disse que os EUA reduzi-
rão o acesso da Rússia à tecnolo-
gia e a financiamentos em setores 
estratégicos, como o aeroespacial. 
“Nossas ações afetarão mais da 
metade das exportações de alta 
tecnologia. Pararemos a capacida-
de deles de financiar e desenvol-
ver as Forças Armadas russas”, 
continuou. Além disso, as novas 
sanções “degradarão” a indústria 
aeroespacial da Rússia e sua capa-
cidade de construir navios. “Elas 
(as sanções) degradarão sua in-
dústria aeroespacial, incluindo seu 
programa espacial, prejudicarão 
sua capacidade de construir na-
vios, reduzirão sua capacidade de 
competir economicamente. Tam-
bém serão um grande golpe nas 
ambições estratégicas de longo 
prazo de (presidente russo Vladi-
mir) Putin, e estamos nos prepa-
rando para fazer mais”.

Um encontro de 30 aliados da 
Organização do Atlântico Norte 
(Otan) deve acontecer nesta sex-
ta-feira para definir os próximos 
passos em relação às ações da 
Rússia e da Ucrânia.

A ocupação da Ucrânia por 
tropas russas fez o mer-
cado financeiro reagir 

nesta quinta-feira. O dólar, que na 
última quarta-feira tinha fechado 
em R$ 5, teve a maior alta diária 
desde setembro do ano passado. 
A bolsa de valores chegou a cair 
2,5%, mas recuperou-se perto do 
fim da sessão e fechou com pe-
quena queda.

O dólar comercial fechou nesta 
quinta-feira vendido a R$ 5,105, 
com alta de R$ 0,101 (+2,02%). 
No pior momento do dia, por vol-
ta das 15h, a cotação chegou a R$ 
5,15, mas a alta perdeu força nas 
horas finais de negociação, após 
declarações do presidente dos 
EUA, Joe Biden, que incitou o iní-
cio dessa tensão, de que o ataque 
militar russo está se desenrolando 
como previsto pelos Estados Uni-
dos. Apesar da alta desta quinta-
-feira, o dólar acumula queda de 
3,79% em fevereiro. Em 2022, a 
divisa recuou 8,45%.

O mercado de ações teve um 
dia mais volátil. O índice Iboves-
pa, da B3, fechou aos 111.592 
pontos, com queda de 0,37%. Du-
rante a tarde, o indicador chegou 

a cair para 109 mil pontos, mas 
recuperou-se por causa da valo-
rização das commodities (bens 
primários com cotação interna-
cional), que se refletiu na alta de 
ações de mineradoras.

Nos EUA, as ações caíram na 
manhã desta quinta-feira à medi-
da que as tensões geopolíticas so-
bre a Ucrânia aumentaram. Logo 
após o sino de abertura, o Dow 
Jones Industrial Average perdeu 
384,35 pontos, ou 2,52%, para 
terminar em 32.297,41. O índice 
Standard & Poor’s 500 (S&P 500) 
caiu 108,38 pontos, ou 2,56%, 

para 4.117,12 pontos. O Nasdaq 
Composite Index caiu 404,45 
pontos, ou 3,10%, para fechar em 
12.633,04 pontos, perda de mais 
de 20% em relação ao seu recorde 
de novembro perto de entrar em 
um mercado de baixa.

Todos os 11 principais setores 
do S&P 500 caíram acentuada-
mente nas negociações da manhã, 
com as finanças caindo mais de 
3%, levando a perdas. As fortes 
vendas ocorrem enquanto Wall 
Street observa nervosamente as 
atualizações sobre a crise na Ucrâ-
nia.

Xinhua/Li Dongxu

Petrobras 
‘promove a maior 
transferência de 
renda da história’

“A Petrobras teve lucro de R$ 
106 bilhões e distribuiu dividen-
dos de R$  101,4 bilhões em 2021, 
o que significa a maior transfe-
rência de renda da história já vista 
no Brasil promovida pela gestão 
da estatal. Os gigantescos lucro e 
pagamento de dividendos obtidos 
no ano passado são oriundos de 
aumento de preço de combus-
tíveis no mercado interno e da 
venda de ativos. Isso representa 
transferência de riqueza dos 210 
milhões de brasileiros para alguns 
milhares de acionistas. É indecen-
te”, afirma o coordenador geral da 
Federação Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar.

Ao comentar os resultados da 
estatal em 2021, disse que “no ano 
em que a população brasileira pa-
gou preços recordes dos combus-
tíveis e do gás de cozinha, a gestão 
da Petrobras apresentou o maior 
lucro de sua história”.

Ao observar que a empresa pri-
vilegia o pagamento de dividen-
dos em detrimento dos investi-
mentos, ressaltou que “a gestão da 
Petrobras investiu US$ 8,7 bilhões 
em 2021, o equivalente a R$ 47,3 
bilhões, convertendo ao dólar mé-
dio do ano. Ou seja, os investi-
mentos realizados no ano passado 
foram menos da metade do valor 
da distribuição de dividendos. En-
tre 2003 e 2015, a média anual de 
investimentos da Petrobras atin-
giu US$ 26,8 bilhões, sendo que 
em 2013 somou US$ 48 bilhões”.

Segundo Bacelar, ao contrário 
do consumidor brasileiro, acionis-
tas da Petrobrás se beneficiam ca-
da vez mais com a política de Pre-
ços de Paridade de Importação 
(PPI), adotada pela empresa, que 
reajusta o preço dos derivados a 
partir de mudanças nas cotações 
internacionais do petróleo, na taxa 
de câmbio e custos logísticos. O 
PPI, criado em outubro de 2016 
pelo ex-presidente Michel Temer, 
foi mantido e reforçado no gover-
no do presidente Jair Bolsonaro.

“Graças ao PPI, os preços dos 
derivados de petróleo subiram 
quase 70% no ano passado, pu-
xando para cima as receitas da 
Petrobrás, de mais de R$ 452 bi-
lhões. Um boom de receita calca-
do no PPI, ou seja, no bolso da 
população brasileira”, afirmou o 
dirigente da FUP.

O diretor executivo de Comer-
cialização e Logística da Petro-
bras, Cláudio Mastella, disse nesta 
quinta-feira, que a estatal está mo-
nitorando a evolução da crise en-
tre a Rússia e a Ucrânia que, até o 
momento, se acha restrita à região. 
Por isso, analisou não ver impacto 
na segurança de atendimento aos 
clientes no Brasil, supridos por re-
finarias no país e pela importação 
de outras áreas no mundo.

Pnad: renda  
do trabalhador 
cai 3,6% no  
4º trimestre 

Dados da Pnad/IBGE di-
vulgados nesta quinta-feira, re-
velam que no 4º trimestre de 
2021, o rendimento médio real 
de todos os trabalhos, habitual-
mente recebido por mês, pelas 
pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, ocupadas na semana de 
referência, com rendimento de 
trabalho, foi estimado em R$ 
2.447. Este resultado apresentou 
redução de 3,6% em relação ao 
trimestre imediatamente ante-
rior (R$ 2.538) e de 10,7% em 
relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior (R$ 2.742).

Na comparação entre o 3º e 
o 4º trimestre de 2021, apenas a 
Região Centro-Oeste apresentou 
estabilidade estatística e as demais 
tiveram queda. Em relação ao 4º 
trimestre de 2020, todas as regiões 
apresentaram queda do rendimen-
to médio.

A massa de rendimento mé-
dio real de todos os trabalhos, 
habitualmente recebido por 
mês, pelas pessoas de 14 anos 
ou mais de idade, ocupadas 
na semana de referência, com 
rendimento de trabalho, foi 
estimada em R$ 229,4 bilhões, 
registrando estabilidade em re-
lação ao trimestre anterior (R$ 
230,7 bilhões) e em relação ao 
mesmo trimestre do ano ante-
rior (R$ 233,6 bilhões).

Segundo a Pnad, a taxa de de-
socupação média de 2021 foi de 
13,2%, praticamente a mesma de 
2020 (13,8%). Em 2021, o de-
semprego manteve-se elevado no 
país, passando a ceder apenas na 
segunda metade do ano, quando 
a ampliação da cobertura vacinal 
contra a Covid-19 permitiu maior 
normalização das atividades eco-
nômica. 

Ucranianos deixam a capital  
Kiev com medo de bombardeios russos
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Petrópolis, uma cidade devastada
Por Paulo Alonso

Visitar Petrópolis ho-
je é absolutamente 
triste. A cidade está 

completamente devastada e 
o que se vê e o que se com-
prova é que essa situação de 
calamidade mais uma vez se 
repete, por causa da inefici-
ência dos governos que se 
sucedem e não observam a 
fragilidade na qual vivem os 
seus habitantes. Obras es-
truturais são requeridas há 
anos para evitar catástrofes 
como essa ocorrida neste 
mês de fevereiro, com qua-
se 200 mortes e um número 
expressivo de pessoas ainda 
desaparecidas, por estarem 
soterradas nos escombros 
dessa cidade serrana, ou-
trora tão encantadora e ro-
mântica.

As áreas ocupadas de 
forma irregular mais que 
dobraram nessa região 
nos últimos 35 anos. En-
tre 1985 e 2020, houve um 
crescimento de 108,81% no 
espaço ocupado na cidade 
pelos “aglomerados sub-
normais”, classificação do 
IBGE para áreas como fa-
velas, invasões e loteamen-
tos irregulares.

Geralmente, esses locais 
estão em áreas precárias, 
sem infraestrutura básica 
– muitas vezes em regiões 
consideradas de risco de 
deslizamentos ou inunda-
ções. O IBGE mapeou 48 
“aglomerados subnormais” 
em Petrópolis, dentre eles o 
Morro da Oficina, um dos 
mais devastados pela tem-
pestade que destruiu recen-
temente a cidade.

A maior quantidade de 
chuva registrada no muni-
cípio tinha sido em 1952, 
quando choveu 168,2 milí-
metros em 24 horas; na ter-

ça, dia 15, foram 259,8 mi-
límetros em apenas 6 horas.

As enchentes e desliza-
mentos de terra em Petró-
polis, cidade localizada na 
Região Serrana do Rio de 
Janeiro, ocorreram no fim 
da tarde e na noite do últi-
mo dia 15 de fevereiro. Fo-
ram 775 deslizamentos de 
terra, além de diversas ruas 
completamente alagadas, 
ocasionando mortes e pre-
juízos incalculáveis à econo-
mia. Segundo o Centro Na-
cional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Natu-
rais, foi a maior tempestade 
da história da cidade.

Essa catástrofe deixou 
um total de 181 mortos, 
além de 104 desaparecidos 
e 967 desalojados ou de-
sabrigados. A tragédia é a 
maior da história da cidade, 
superando a de 1988, que 
deixou 171 vítimas, e a de 
2011, deixando 73. Logo, 
a mesma história se repete. 
E o mais criminoso é que 
as autoridades que se suce-
dem, ainda que sabedoras 
dos gravíssimos riscos que 
correm os habitantes locais, 
nada fizeram e nada fazem 
para combater esse mal.

A prefeitura declarou es-
tado de calamidade pública. 
Não necessitaria, todavia, 
adotar tal procedimento se 
os prefeitos tivessem traba-
lhado, como deveriam, em 
prol da conservação e da es-
trutura da cidade e pela se-
gurança do povo que ali vi-
ve. A Fecomércio calculou 
os prejuízos do município, 
com o desastre, em R$ 78 
milhões, enquanto a Firjan 
calculou o prejuízo em R$ 
665 milhões, o equivalente 
a 2% do PIB do município.

A única cidade imperial 
das Américas também foi 
a primeira a ser planejada. 

Há quase 180 anos, o enge-
nheiro alemão Júlio Koeler 
já sabia que a área era sujeita 
a enchentes e deslizamentos 
e, por isso mesmo, projetou 
Petrópolis levando em con-
ta uma série de regras. Koe-
ler estabelecia, por exemplo, 
que os terrenos eram indivi-
síveis na sua profundidade, 
ou seja, deveria ter uma ca-
sa com afastamento da rua 
e uma única casa por lote. 
Então, fica claro, que toda 
essa ocupação de encostas 
não poderia jamais acon-
tecer e com a anuência do 
Poder Público, o que torna 
ainda mais repugnante.

Ao longo das décadas, 
Petrópolis foi sofrendo uma 
mudança drástica na forma 
de ocupação da cidade. Uma 
combinação perigosa com 
a chuva que historicamente 
sempre caiu em grande volu-
me sobre a cidade.

A chuva sem preceden-
tes que caiu agora sobre a 
cidade não é a única expli-
cação para a tragédia que 
os moradores enfrentam, já 
que não existe uma política 
habitacional, de continuida-
de, as verbas para preven-
ção de desastre são poucas, 
burocratizadas, dependem 
de liberações e se perdem 
nos trâmites políticos, com 
a pouca atenção dos que 
deveriam zelar pela integri-
dade de Petrópolis, o que é 
absolutamente lamentável e 
condenável.

O registro mais antigo de 
uma enchente em Petrópo-
lis é de 1850. Em 1930, um 
dilúvio deixou 30 mortos. 
Em 1966, uma sequência de 
temporais deixou 100 mor-
tos e 200 casas destruídas.

Em maior ou menor in-
tensidade, as tragédias atra-
vessaram os anos de 2001, 
2004, 2008 até 2011, quan-

do a Região Serrana viveu 
o maior desastre natural do 
Brasil, com quase mil mortes; 
76 em Petrópolis. Em 2013, 
33 pessoas morreram. Agora, 
essa tragédia é a maior da his-
tória do município.

Convém sempre lembrar 
e refrescar a memória das 
autoridades que estudos e 
diagnósticos sobre a ocu-
pação da Serra do Mar não 
faltam. E Petrópolis tem 
um desses estudos, extre-
mamente detalhado. Mas 
os cegos de plantão não os 
enxergam... O documento 
é de 2017 e foi feito exata-
mente no primeiro distrito, 
a área mais atingida pelo 
desastre deste mês. O pla-
no para redução de riscos 
levantou a situação de mais 
de 100 comunidades da re-
gião central. Entre elas, o 
Morro da Oficina e a Rua 
Teresa.

Apesar da chuva histórica, 
as perdas poderiam ter sido 
menores se essas providên-
cias já tivessem sido tomadas, 
como, por exemplo, com a 
transferência de quem mora 
em áreas de risco.

Faz-se imprescindível 
que sejam criadas alterna-
tivas de habitação, princi-
palmente em terrenos ade-
quados para poder alojar a 
população de baixa renda, 
para quem está em situação 
de alto risco, para que possa 
ser realocado. Essa equação 
é simples, mas é preciso 
vontade política para fazer 
o que tem de ser feito.

A Prefeitura da cidade 
declarou que o plano de 
redução de riscos não foi 
feito pela atual gestão e que 
o déficit habitacional é uma 
demanda de décadas, res-
saltando, em seu comuni-
cado, que a importância da 
ajuda dos governos federal 

e estadual para implantar 
os projetos de habitação. 
Obviamente, a responsabi-
lidade é compartilhada, mas 
o problema é que todos sa-
bem das suas obrigações e 
nem as autoridades federais, 
nem as estaduais e nem as 
municipais cumprem com 
os seus papéis.

Entre 1894 e 1902, Pe-
trópolis foi capital do Es-
tado do Rio de Janeiro, em 
substituição a Niterói, de-
vido à Revolta da Armada. 
Em 1897, ocorreu a pri-
meira sessão de cinema na 
cidade, com a exibição dos 
primeiros filmes dos irmãos 
Lumière. Em 1903, foi assi-
nado, na cidade, o Tratado 
de Petrópolis, que incor-
porou o Acre ao Brasil. O 
sanitarista Oswaldo Cruz 
foi nomeado seu primeiro 
prefeito, em 1916.

A importância política da 
cidade perdurou por déca-
das, mesmo depois do fim 
do Império no Brasil, em 
1889. Todos os presidentes 
da República, de Prudente 
de Moraes a Costa e Silva, 
passaram pelo menos al-
guns dias na Cidade Impe-
rial durante seus mandatos. 
O mais assíduo foi Getúlio 
Vargas, no Estado Novo. 
No Palácio do Quitandinha 
ocorreu a assinatura da de-
claração de guerra dos paí-
ses americanos às Potências 
do Eixo, durante a Segun-
da Guerra Mundial (1939-
1945).

O único presidente da 
República a se casar durante 
o exercício de suas funções, 
Hermes da Fonseca, casou-
-se com uma petropolitana, 
a caricaturista Nair de Te-
ffé, em 1914, no Palácio Rio 
Negro.

Página triste da história 
da cidade, durante a década 

de 1970 funcionou a Casa 
da Morte, um dos principais 
centros de tortura do regi-
me militar no Brasil. 

A cidade possui um con-
junto arquitetônico sem 
igual, como o Palácio do 
Quitandinha, a Academia 
Petropolitana de Letras, o 
Museu Casa de Santos Du-
mont, o Museu Imperial de 
Petrópolis, o Teatro D. Pe-
dro, o Museu Casa do Colo-
no e a belíssima Catedral de 
São Pedro de Alcântara. O 
palácio é a principal cons-
trução do chamado “centro 
histórico”, onde se destaca 
a Avenida Koeler, ladeada 
por casarões e palacetes do 
século XIX.

No chamado centro 
histórico, encontram-se, 
também, a “Encantada”, 
casa de verão de Santos Du-
mont; o Palácio de Cristal; 
o Palácio Amarelo (Câmara 
de Vereadores); o Palácio 
Rio Negro, fronteiriço à 
sede da prefeitura (Palácio 
Sérgio Fadel) e construções 
curiosas, como o “casteli-
nho” do autodenominado 
“Duque de Belfort”. Linhas 
modernas estão presentes 
na casa de Lúcio Costa, em 
Samambaia.

E é essa cidade cheia de 
história e de monumentos, 
tão próxima da capital do 
Estado do Rio de Janeiro, 
que vive sem a atenção de-
vida das autoridades cons-
tituídas, abandonando seu 
povo às constantes catás-
trofes e contribuindo, por 
causa da falta de zelo públi-
co, para a destruição de um 
patrimônio nacional.

Petrópolis pede socorro, 
e mais uma vez. Até quan-
do?

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.

Como investir em fundos imobiliários?
Por Ale Boiani

O mercado de fun-
dos imobiliários 
é bastante recen-

te no Brasil, apesar de os 
brasileiros sempre olha-
rem “imóveis” como uma 
opção bastante tradicional 
de investimento. Os FIIs, 
como também são chama-
dos, começaram a ser de-
senvolvidos em 1993, são 
listados em nossa bolsa de 
valores, a B3, e são con-
siderados renda variável. 
Este tipo de investimento 
é composto no modelo de 
um “condomínio fecha-
do”, dividido em cotas, e 

é considerado uma opção 
menos burocrática de se 
investir em imóveis.

Mas como investir nesses 
fundos? Existem alguns ti-
pos de fundos imobiliários, 
e quero detalhar um pou-
co os fundos “de tijolo” e 
os fundos “de papel”. Nos 
fundos de tijolo, o fundo 
é dono dos imóveis dire-
tamente, e geralmente tem 
na carteira prédios, gal-
pões, shoppings, hospitais 
e faculdades, por exemplo. 
Ao comprar cotas destes 
fundos, o investidor recebe 
dividendos mensais, como 
se fosse um pedaço do alu-
guel, sem tributação.

Além de obter uma li-
quidez mais rápida, redu-
ção de taxas e contar com 
gestores especializados no 
assunto na linha de frente 
do fundo – já que é ele que 
compra e administra estes 
imóveis de maneira profis-
sional – o investidor ainda 
conta com o benefício de 
não precisar avaliar dire-
tamente a qualidade dos 
imóveis.

Para quem está começan-
do, pode iniciar com valores 
muito menores do que se 
comprasse o imóvel direta-
mente, e, em vez de dispo-
nibilizar milhões na compra 
do imóvel inteiro, já que 

participa com uma parte do 
investimento.

A rentabilidade deste ti-
po de investimento é pro-
porcional à parte de aluguel, 
mas sem custos de manu-
tenção do imóvel ou dores 
de cabeça com o inquilino 
– além de o investidor con-
seguir diversificar em vários 
tipos de imóveis e não pre-
cisar custear impostos men-
sais por esta renda. Já no 
caso dos fundos de papel, a 
diferença é que, em vez de 
comprar os imóveis, o fun-
do empresta dinheiro para 
empresas do setor imobiliá-
rio por meio de uma taxa de 
juros pré-acordada.

Com o aumento da ta-
xa de juros brasileira para 
10,75%, assim como infla-
ção, visto que no ano pas-
sado fechamos o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) em 2 
dígitos, a rentabilidade ten-
de a ser mais alta e apresen-
ta menos volatilidade.

Atualmente a maior parte 
dos fundos não está entre-
gando ganho de capital, que 
seria vender com preço da 
cota acima do valor com-
prado, mas tem entregado 
dividendos superiores ao 
que o investidor receberia 
se tivesse um imóvel aluga-
do.

Vale pontuar que o fun-
do imobiliário é um inves-
timento de médio e longo 
prazo. E, assim como não 
se compra um apartamento 
para vender no dia seguinte, 
o ideal é que o fundo imobi-
liário seja um percentual da 
carteira de médio e longo 
prazo, pensando no futuro 
e considerando o perfil de 
risco do investidor, sendo 
indispensável contar com o 
auxílio e entendimento de 
um profissional especializa-
do em investimentos.

Ale Boiani é CEO, gestora e 
fundadora do grupo financeiro 

360iGroup.
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Invasão russa

A Ucrânia foi invadida nesta quinta pelo exército russo. 
As sanções econômicas não parecem frear Putin, 

comparado a Hitler pelo vice-presidente Mourão. O dis-
curso do embaixador Ronaldo Costa Filho no Conselho 
de Segurança da ONU foi contundente e nos lembrou do 
velho independente Itamaraty. Putin está sentado numa 
montanha de US$ 640 bilhões e assim não teme as san-
ções.

Alta cozinha japonesa

O Naar sushi bar, no Uptown, na Zona Oeste do Rio é 
um exemplo de cozinha sofisticada. Seu rodízio premium in-
clui carpaccio de salmão, tartar de atum e gergelim, yakishoba 
de shitake, fora surpresas preparadas pelos chefs na hora.

Alô, Transpetro

O competente advogado André Figueiredo, que pas-
sou no concurso da Transpetro, não consegue resolver 
na justiça, seu problema. Está na empresa desde 2016, 
por força de uma liminar do TST. A empresa continua 
contratando terceirizados e se utiliza de cedidos da Petro-
bras. É hora de fazer justiça!

Carnaval de rua  
foi ou não cancelado?

Apesar da decisão de Eduardo Paes de não autorizar 
blocos de rua e transferir os desfiles do Sambódromo 
para abril, a cidade assiste blocos em vários bairros, sem 
nenhuma fiscalização. Fora os bailes programados com 
aglomeração e sem controle das máscaras. Faz-nos lem-
brar 1918, ano da gripe espanhola, quando o Rio teve dois 
carnavais: o oficial e o clandestino.

Férias fora da realidade

Até hoje, o presidente Bolsonaro já gastou quase R$ 6 
milhões de dinheiro público, somados períodos de férias e 
Carnaval. Só o Carnaval de 2021 custou R$ 1.790.003,92.

Bancas de jornais

Embora sejam importantes, quando não se transfor-
mam em pontos de vendas de bebidas, há muitas que 
ocupam espaço e estão fechadas. É o caso da situada na 
Rua Aroazes, no Condomínio Villas da Barra.

Pastor preso

O líder da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, o 
pastor radical Tupirani da Hora Lores, conhecido por suas 
pregações contra judeus, gays, praticantes de outras religiões, 
foi preso por racismo, ameaça e incitação e apologia ao 
crime. Antivacina, no momento da prisão pela Polícia Federal 
trajava uma camiseta com a frase “Não sou vacinado”.

Frase da semana

“A arte é de uma subjetividade que traz sentimentos 
ambíguos e contrários. Constrói-se em cenários de solidão, 
felicidade e reflexão primária. Nasce de movimentos de nos-
sas mãos, pés, olhos e se perpetua num mundo crítico e nem 
sempre feito para apreciar e discutir. Prevalece sem querer 
ou simplesmente se desata na imensidão da criatividade 
perspicaz e sem rumo. Vale pelo que enseja, mas não teme 
a desilusão de não pertencer a um mundo trancado numa 
bolha. Aquela em que um grupo anda junto, se autoelogia e 
se proclama detentor de um padrão estético. É pura liberdade 
e maneira de viver.” – Bayard Do Coutto Boiteux

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

STARCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 
DE FUTEBOL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CNPJ: 34.748.885/0001-23 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA O 
PRESIDENTE DA STARCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DE FUTEBOL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE 
CONFORMIDADE COM A DIRETORIA CONVOCA OS COOPERADOS 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE FE-
VEREIRO DE 2022, RUA DA ASSEMBLEA 11, AS 07:00h EM PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE 2/3(DOIS TERÇOS)DO NUME-
ROS DE ASSOCIADOS AS 08:00h EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM 
A PRESENÇA DA METADE MAIS UM DOS ASSOCIADOS E AS 09:00H 
EM TERCEIRA E ULTIMA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA MINIMA 
DE 06 (SEIS) ASSOCIADOS PARA DELIBERAR SOBRE AS SEGUINTE 
ORDEN DO DIA :1)PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2021 DE-
MONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS E PARECER DO CONSELHO 
FISCAL: 2)ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:3)PLANO DE ATIVIDA-
DES PARA EXERCICIO DE 2022:4)ASSUNTOS GERAIS. 

RIO DE JANEIRO DE 25 FEVEREIRO DE 2022. 
ILDECIR RANGEL SIAS-DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF N° 33.374.984/0001-20

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na 
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua 
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
nº 327, nesta cidade, para obtenção de cópias, os documentos da adminis-
tração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Rio 
de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. A Diretoria.

Expansão do crédito em 2022 
cresce e chega a 7,6%

O saldo da carteira 
total de crédito 
em 2022 deverá 

crescer, ao menos, 7,6% 
em 2022, revela a Pesqui-
sa Febraban de Economia 
Bancária e Expectativas, 
avançando em relação ao 
levantamento anterior, feito 
em dezembro, e que proje-
tava uma expansão de 6,7%.

A melhoria na estimativa 
reverte a tendência de piora 
nas projeções que ocorriam 
desde setembro do ano pas-
sado. A pesquisa, realizada 
com 18 bancos entre 9 e 15 
de fevereiro, também trou-
xe a primeira projeção para 
o mercado de crédito em 
2023, em que a expansão 
esperada é de 6,6%.

A Pesquisa Febraban é 
feita a cada 45 dias, logo 
após a divulgação da Ata da 
reunião do Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom).

O atual levantamento 
reuniu as percepções de 18 
bancos sobre a última Ata 
do Copom e as projeções 
para o desempenho das car-
teiras de crédito para o ano 
corrente e o próximo.

A melhora nas projeções 

deste ano reflete especial-
mente o bom momento do 
mercado de crédito e as sur-
presas positivas trazidas pe-
los dados mais recentes do 
Banco Central, como o avan-
ço de 16,5% da carteira em 
2021, movimento que pode 
prosseguir nos próximos le-
vantamentos, conforme revi-
sões sejam feitas pelas insti-
tuições financeiras.

“O crédito bancário em 
2022 será uma contenção 
importante para evitar a 
piora da conjuntura eco-
nômica, embora com uma 
maior acomodação do rit-
mo de crescimento das car-
teiras, refletindo a expecta-
tiva de um ano mais difícil, 
com baixo crescimento eco-
nômico, continuidade das 
pressões inflacionárias e ta-
xa Selic em patamar elevado 
até o final do ano”, afirma 
Isaac Sidney, presidente da 
Febraban.

As revisões positivas de 
2022 ocorreram tanto na 
carteira com recursos livres, 
passando de estimativa de 
avanço de 8,2% para 9,4%, 
como na de recursos dire-
cionados, que passou de al-

ta de 4,1% para 5%. Além 
disso, a pesquisa mostrou 
também revisão (pequena) 
para baixo na expectativa 
para a taxa de inadimplên-
cia. No levantamento de 
dezembro era esperada uma 
taxa de 3,8% para o fim 
desse ano, ao passo que na 
pesquisa atual, a estimativa 
é de 3,7%.

A maioria dos partici-
pantes da pesquisa (66,7%) 
espera alguma expansão 
do Produto Interno Bru-
to (PIB) para 2022, de até 
0,5%. Quanto ao cenário 
inflacionário, a pesquisa 
captou que a maioria dos 
participantes (77,8%) en-
tende que o Banco Central 
não conseguirá entregar a 
inflação no intervalo da me-
ta (teto de 5,0%) em 2022, 
embora o indicador deva 
convergir para o centro da 
meta (3,25%) em 2023.

Selic

A Pesquisa de Expec-
tativas da Febraban apon-
tou que a maioria (72,2%) 
dos participantes entendeu 
como adequada as sinali-

zações contidas na Ata da 
última reunião do Copom, 
em relação à condução da 
política monetária, e que 
serão suficientes para que 
a inflação convirja para o 
centro da meta, ainda que 
apenas em 2023.

Há estimativa de um au-
mento de 1,0 ponto percen-
tual da reunião de março, 
seguida de alta de 0,5 ponto 
percentual no encontro de 
maio, com a Selic terminan-
do o atual ciclo de ajuste em 
12,25%. Destaque-se, con-
tudo, que algumas institui-
ções financeiras acreditem 
que a Selic pode chegar ao 
patamar de 12,75% ao ano 
no decorrer do ciclo atual 
de ajuste monetário.

Diante da preocupação 
do Copom com políticas 
que piorem a trajetória das 
contas públicas, como a 
PEC dos Combustíveis, 
66,7% dos participantes 
acreditam que a equipe 
econômica deveria conter 
as propostas mais agressi-
vas e que contemplam uma 
expressiva queda na arreca-
dação, que poderia chegar a 
R$ 100 bilhões. 

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33300108611 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUN-
DA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM 
AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA 
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA MONTEI-
RO ARANHA S.A. REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1. Data, 
Hora e Local: Realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, de 
forma exclusivamente eletrônica, na forma da Instrução Normativa nº 81 do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho 
de 2020 e da Instrução Normativa 625 da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), de 14 de maio de 2020, com dispensa de videoconferência em razão 
da presença de Debenturista (conforme abaixo definido) representando a 
totalidade das debêntures em circulação, com os votos proferidos por e-mail 
que foram arquivados na sede social da Monteiro Aranha S.A., sociedade 
por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de 
Melo Franco, nº 290, sala 101-A, Leblon, CEP 22.430-060, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 33.102.476/0001-92 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, em face da presença de (i) titular representando 
a totalidade das debêntures em circulação da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 
Companhia (“Debenturista”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); 
(ii) representante da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), na 
forma do artigo 71, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”); e (iii) representante da Compa-
nhia. 3. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Victor Alencar Pereira e 
secretariada pelo Sra. Bianca Galdino Batistela, escolhidos pelo Debenturista 
presente. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração de determinadas 
características e condições previstas no “Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças” (“Contrato de Alienação 
de Ações Adicional”), a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário 
e determinados acionistas da Companhia (“Acionistas”) vis-à-vis o modelo 
previsto no Anexo IV ao “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Ações em Garantia e Outras Avenças” celebrado, em 28 de outubro de 2021, 
entre a Companhia e o Agente Fiduciário, para constar a instituição de o 
usufruto em favor de um dos Acionistas sobre os certificados de depósito de 
ações (units), cada um representativo de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) 
ações preferenciais de emissão da Klabin S.A., sociedade por ações com 
registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º, 4º e 
5º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 89.637.490/0001-45 (“Units Klabin” e 
“Klabin”, respectivamente) a serem alienados fiduciariamente pelos demais 
Acionistas em favor do Debenturista, nos termos da Cláusula 7.1 (xix) do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série 
Única, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Monteiro Aranha 
S.A.” (“Escritura de Emissão”); (ii) caso aprovadas as deliberações do item 
(i) acima, a autorização da celebração, pelo Agente Fiduciário, na qualidade 
de representante do Debenturista, do Contrato de Alienação de Ações Adicio-
nal conforme minuta anexa à presente ata (“Anexo I”) e realização de todos 
os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta 
Assembleia. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constan-
tes da Ordem do Dia, restou decidido por: (A) Debenturista representando 
100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, sem manifestação de 
voto contrário ou abstenção com relação a este item, aprovou a alteração 
de determinadas características e condições do Contrato de Alienação de 
Ações Adicional, para que passe a vigorar conforme o disposto no Anexo I, 
para constar a instituição de usufruto em favor de um dos Acionistas sobre 
as Units Klabin a serem objeto da garantia detidas pelos demais Acionistas; 
e (B) Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em 
Circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação 
a este item, autorizou o Agente Fiduciário, na qualidade de representante do 
Debenturista, a celebrar o Contrato de Alienação de Ações Adicional conforme 
minuta prevista no Anexo I à presente ata e realizar todos os atos necessários 
para a implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia. Os termos 
utilizados nesta assembleia que não estiverem aqui definidos terão o mesmo 
significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, 
pela Secretária, pelo Debenturista e pelo Agente Fiduciário. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. 
Victor Alencar Pereira - Presidente. Bianca Galdino Batistela - Secretária. 
Arquivado na JUCERJA em 23/02/2022 sob o nº 00004785150.

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e  
Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos os Senhores acionistas do 
RIOCENTRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no 
dia 03/03/2022, às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, 
RJ/RJ, com a seguinte pauta: 1) Alteração do Art. 4º do Estatuto Social. 
Maria Isabel Werneck da Silva – Presidente do Conselho de Administração.
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André Ceciliano amplia 
base de apoio ao Senado

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
já conta com o apoio à sua candidatura ao Senado 

de mais da metade dos deputados estaduais. Até bolsona-
ristas e aliados mais fiéis ao governador Cláudio Castro já 
declaram apoio à candidatura de Ceciliano. Como o voto 
não é vinculado, o eleitor poderá votar em candidatos a 
presidente, governador e senador de chapas diferentes. O 
presidente da Alerj já conta também com o apoio declara-
do de 28 prefeitos fluminenses.

Alerj se mobiliza por Petrópolis
Nos últimos dias muitos deputados estaduais visitaram 

Petrópolis oferecendo ajuda. O presidente da Alerj, de-
putado André Ceciliano (PT), foi o primeiro da fila. Ele 
chegou à cidade na noite do dia 15 poucas horas depois 
do temporal que arrasou a cidade, acompanhado pelo go-
vernador Cláudio Castro. Foi de Ceciliano a iniciativa de 
doar R$ 30 milhões da Alerj para o município. A proposta 
foi aprovada esta semana, e os recursos já estão disponíveis 
para serem usados em ações emergenciais de apoio às víti-
mas das fortes chuvas.

Mobilização histórica
Além da doação de R$ 30 milhões, vários projetos de lei 

foram apresentados pelos deputados para ajudar as vítimas 
das chuvas em Petrópolis. Todas as propostas foram colocadas 
em regime de urgência, e a maioria já foi votada e aprovada, 
mostrando uma mobilização sem precedentes na Alerj.

Ajuda a outras cidades
A Alerj também aprovou uma doação de R$ 40 milhões 

do Fundo Especial da Casa para 16 municípios do Norte e 
Noroeste fluminense em situação de emergência declarada 
decorrente das chuvas. O projeto, de autoria do deputado 
André Ceciliano (PT), foi aprovado em regime de urgência 
pelo plenário. A medida prevê a doação de R$ 2,5 milhões 
para cada um dos seguintes municípios: Itaperuna, Cambu-
ci, Aperibé, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antô-
nio de Pádua, Itaocara, Bom Jesus do Itabapoana, Porciún-
cula, Varre e Sai, Natividade, Cardoso Moreira, São José de 
Ubá, Carmo e São Fidélis.

Idas e vindas
Eleito deputado estadual pelo Partido Novo em 2018, 

Chicão Bulhões renunciou o mandato ano passado para 
assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico do Rio. Agora ele se diz pré-candidato a 
deputado nas eleições deste ano com o apoio irrestrito do 
prefeito Eduardo Paes. Vai entender?

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO ONLINE e de INTIMAÇÃO, com prazo 
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento Sumário 
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACE BARRAVAI 
contra MATERSAN – MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 
(Processo nº 0031037-15.2011.8.19.0209), na forma abaixo: 
A Dra. ADRIANA ANGELI DE ARAÚJO DE AZEVEDO MAIA, 
Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a MATERSAN – MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 
LTDA., de que o Pregão será realizado de forma online através 
do site www.andrealeiloeira.lel.br no dia 14/03/2022, às 13:00 
horas, (com encerramento no dia 14/03/2022, às 13:20hs), será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 16/03/2022, às 13:00 horas, (com encerramento 
no dia 16/03/2022, às 13:20hs),a quem mais der acima de 
50% (Art.886,V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado na Rua 
Jornalista Henrique Cordeiro, nº 350 – Apartamento 1203 do 
bloco 01, c/ direito a 01 vaga de garagem – Barra da Tijuca/
RJ., penhorado e avaliado no supra mencionados autos, pelo 
valor atualizado de R$ 782.621,62. De acordo com o 9º RGI., 
(Mat. 456407), consta registrado em nome do executado; consta 
no R-5 penhora desta Ação. Conforme a Certidão de Situação 
Fiscal e Enfitêutica o ref. imóvel apresenta débitos de IPTU 
referente aos exercícios de 2012 à 2022, que perfaz o valor 
aproximado de R$ 40.588,01, mais os acréscimos legais. E 
conforme a Certidão de Taxa de Incêndio, o imóvel apresenta 
débitos nos exercícios de 2016 à 2021, que perfaz o valor 
aproximado de R$ 718,54, mais os acréscimos legais. A venda 
será livre e desembaraçada de débitos, conforme determina o 
Art. 908 § 1º do CPC, os créditos que recaem sobre o bem sub-
rogando-se sobre o respectivo preço, e ainda os débitos de IPTU 
e taxa de incêndio, de acordo o Art.130 do CTN. As certidões 
de que trata o Art.254, inciso XX, do Provimento de nº 82/2020 
da CNCGJ, estão anexadas aos autos. Condições de leilão: À 
vista de imediato, por depósito judicial ou por meio eletrônico 
(Art.892 do CPC) e/ou ainda, de acordo com o Art.895, I, II do 
CPC, acrescido de 3% de comissão a Leiloeira sobre o valor da 
arrematação (conf. despacho fls.568/569) e custas de cartório 
de 1% até o máximo permitido por lei. – Caso o(s) executado(s), 
o(s) coproprietário(s), o(s) usufrutuário(s), o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, caso não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam intimados dos 
Leilões por intermédio deste edital, na forma do Art.889 § único 
e seus incisos do CPC. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados foi expedido o Edital que encontra-se 
na íntegra afixado nos autos, e nos sites: www.andrealeiloeira.
lel.br , www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e www.publicjud.
com.br.  (Art. 887 § 2º e 3º do CPC) – Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro. RJ., 22/02/2022. – Eu, Luciana Suhett 
Fontella Monteiro, chefe de serventia cível, Mat. 01-26457, o fiz 
datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Adriana Angeli de Araújo de 
Azevedo  Maia – Juíza de Direito.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO NOIR DESIGN APARTMENTS

Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários 
do  mpreendimento Residencial em construção “NOIR DESIGN 
APARTMENTS”, situado no lote M-29 do PA 34291 – Barra Bonita – 
Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em formato virtual, no dia 11 de março de 
2022 (sexta-feira), com início às 18 horas em primeira convocação com 
a presença da metade dos condôminos e às 18h:30min em segunda 
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão 
pela plataforma ZOOM para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.Custos Extraordinários – apresentação, discussão e votação. O 
link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados para o e-mail 
de cadastro dos condôminos. Procedimentos para participação 
e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. A participação de 
todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos 
quites com suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados;
2.   Os condôminos poderão nomear um procurador legal para representa-
lo na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) 
dias úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico crc@
calper.com.br  a  fim  de  analisarmos  e  validarmos  o  referido  documento 
internamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar na plataforma 
“Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil para seu “nome 
completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante 
for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e 
deverá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação 
na lista de presença; 4. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar 
a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante 
que o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de 
reunião. 5. Para a participação da assembleia, a construtora orienta que 
o condômino utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos 
que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda 
larga ou similar. 6. O presidente da assembleia poderá determinar o uso da 
ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, 
sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância da participação 
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações 
tomadas obrigarão a todos. Cordialmente,

C36 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL 
S.A. convoca os Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 4 de abril de 2022, às 9h, na sede da 
Companhia, situada na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger 
os administradores. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere 
o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. 
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – INOVARE COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE SAUDE CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Diretor Vice-Presidente da INOVARE 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE, registrada na JUCERJA 
sob o NIRE 33.4.0005804-6e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 
41.598.482/0001-00, Sr. Gustavo de Oliveira da Silva, no exercício das 
suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08/03/2022, 
nas dependências do prédio onde a cooperativa está estabelecida, em 
suas áreas comuns abertas, a fim de dar maior segurança e possibilitar 
a participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida entre 
eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de 
Saúde, como prevenção contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, 
a AGESP e a AGE serão realizadas na Estrada Mirandela, 1506, 
Centro, Nilópolis – RJ, CEP: 26520-090, em primeira convocação as 
17:00 h. com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; 
em segunda convocação as 18:00 h com a presença mínima de metade 
mais um dos cooperados e em terceira e última convocação as 19:00 h 
com a presença mínima de 50 cooperados ou 20% do total do quadro 
social, prevalecendo o menor número entre as duas alternativas. Na 
data da presente convocação a cooperativa possui 50 (cinquenta) 
cooperados no seu quadro social. Conforme disposto no Art. 43-A da 
Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância na 
Assembleia, caso necessário, nos termos do disposto na regulamentação 
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 
14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Assuntos 
da AGESP – Assembleia Geral Especial relativa ao ano-calendário 2021 
conforme itens a seguir:  a) Gestão da cooperativa; b) Disciplina; c) 
Direitos e deveres dos sócios; d) Planejamento e resultado econômico 
dos projetos e contratos firmados; e) Organização do trabalho; 2) Registro 
e ratificação de Renuncia a cargos da Diretoria; 3) Eleição para Cargos 
da Diretoria em vacância; 4) Registro da ratificação da entrada e saída 
de sócios cooperados; 5) Apresentação de proposta para deliberação 
da Assembleia de reforma do Estatuto Social conforme itens a seguir: 
a) Mudança do objeto social – atividades econômicas; b) Mudança do 
capital social; c) Mudanças na estrutura dos cargos da Diretoria; d) 
Revisão geral e mudanças na redação do Estatuto Social; 6) Demais 
assuntos de interesse social. Nilópolis – RJ, 25 de fevereiro de 2022. 

Gustavo de Oliveira da Silva – Diretor Vice-Presidente

Preço de locação de imóvel 
comercial avançou 0,29% em janeiro

Segundo o Índice Fi-
pe Zap+, em janeiro 
de 2022, o preço de 

venda de salas e conjuntos 
comerciais de até 200 me-
tros quadrados apresen-
tou discreta alta (0,09%), 
enquanto o preço de loca-
ção do segmento avançou 
0,29%. Comparativamente, 
ambas variações apuradas 
pelo índice foram inferio-
res à inflação mensal medi-
da tanto pelo IPCA/IBGE 
(0,54%) quanto pelo IGP-
-M (1,82%).

Entre as 10 cidades mo-
nitoras, os preços de ven-
da avançaram em: Curiti-
ba (0,84%), Florianópolis 
(0,82%), Salvador (0,45%), 
São Paulo (0,24%), Porto 
Alegre (0,22%) e Rio de 
Janeiro (0,02%), contra-
pondo-se aos recuos obser-
vados em Brasília (menos 
3,95%), Campinas (menos 
0,43%), Niterói (menos 
0,35%) e Belo Horizonte 
(menos 0,04%).

No tocante aos alugueis, 
foram registradas altas 
em quase todas as cida-
des: Brasília (1,75%), Nite-
rói (0,74%), Florianópolis 
(0,71%), Curitiba (0,45%), 
Rio de Janeiro (0,40%), 
Belo Horizonte (0,30%), 
Salvador (0,29%), São Pau-
lo (0,19%) e Campinas 
(0,14%). Neste caso, houve 
recuo apenas nos preços de 
locação comercial em Porto 
Alegre (menos 0,39%).

Nos últimos 12 meses, o 
preço médio de venda de 
imóveis comerciais apresen-
tou uma variação próxima 
da estabilidade nos últimos 
12 meses (0,05%) enquanto 
o preço de locação acumula 
uma alta nominal de 2,92% 
no período. Comparati-
vamente, esses resultados 
permanecem abaixo da in-
flação acumulada pelo IP-
CA/IBGE (10,38%) e pelo 
IGP-M/FGV (16,91%) no 
mesmo horizonte temporal.

Pela ótica individual, 

o aumento do preço mé-
dio de venda dos imóveis 
do segmento é observado 
nas seguintes localidades: 
Curitiba (6,81%), Brasília 
(2,10%), Campinas (1,89%) 
e São Paulo (1,42%), con-
trastando com os recuos 
em: Rio de Janeiro (menos 
2,45%), Porto Alegre (me-
nos 2,40%), Florianópolis 
(menos 2,36%), Belo Ho-
rizonte (menos 2,18%), 
Salvador (menos 2,02%), e 
Niterói (menos 1,83%).

Quanto ao preço médio 
de locação do segmento, as 
altas apuradas em Curitiba 
(9,28%), São Paulo (3,94%), 
Brasília (3,92%), Campi-
nas (2,80%), Niterói (2,77 
%), Rio de Janeiro (2,10%), 
Porto Alegre (1,04%), Belo 
Horizonte (0,71%) e Floria-
nópolis (0,27%) se opõem 
ao comportamento apu-
rado em Salvador (menos 
1,95%).

Em janeiro, o valor mé-
dio do metro quadrado de 

imóveis comerciais anuncia-
dos nas cidades monitora-
das pelo Índice Fipe Zap+ 
Comercial foi de R$ 8,46 
mil por metro quadrado, no 
caso de imóveis comerciais 
anunciados para venda, e de 
R$ 38,22 por metro quadra-
do , entre aqueles destina-
dos para locação.

Entre todas as 10 cidades 
monitoradas pelo Índice Fi-
pe Zap+ Comercial, a cida-
de de São Paulo se destacou 
com o maior valor médio 
tanto para venda de salas e 
conjuntos comerciais de até 
200 metros quadrados  (R$ 
9,82 mil por metro quadra-
do), quanto para locação de 
imóveis do mesmo segmen-
to (R$ 45,78 por metro qua-
drado). Já no Rio de Janeiro, 
os preços médios de venda 
e de locação de salas e con-
juntos comerciais anuncia-
dos foram de R$ 9,1 mil 
por metro quadrado e R$ 
38,08 por metro quadrado, 
respectivamente.

Sul e Sudeste têm mais acesso a cartão de crédito

Realizado com base 
nas Pesquisas de 
Orçamentos Fami-

liares (POFs), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), estudo 
da associação das empre-
sas de tecnologia que atuam 
com serviços financeiros 
digitais, mostra que, cada 
vez mais, os brasileiros têm 
acesso ao cartão de crédito, 
especialmente nas regiões 
Sul e Sudeste.

Segundo o levantamento, 
nesta última, o percentual 

da população com cartão 
de crédito saltou de 50% no 
período de 2008-2009 para 
60% em 2018-2019 (último 
levantamento). A Região 
Sul fica em segundo lugar, 
passando de 43% para 55%. 
Considerando-se todo o pa-
ís, o aumento foi de 43% 
para 51% dos brasileiros.

As regiões Centro-Oeste 
e Nordeste também regis-
traram avanço, chegando a 
53% e 39%, respectivamen-
te, das pessoas com aces-
so ao cartão de crédito, no 

período de 2018-2019. Na 
Região Norte, 34% das pes-
soas possuem cartão de cré-
dito, considerando o último 
período analisado.

Já o Banco24Horas re-
gistrou o valor de R$ 355,8 
milhões em depósitos de 
clientes pessoa física no pri-
meiro ano de funcionamen-
to da solução. Atualmente, 
a opção de depósito para 
pessoa física está disponível 
para clientes do Banco do 
Brasil (BB), Celcoin, Banco 
de Brasília (BRB) e BMS, 

mas há negociações em an-
damento com outras insti-
tuições financeiras.

No total, mais de 628 
mil transações de depósito 
foram realizadas nos mais 
de 2,7 mil ATMRs (caixas 
eletrônicos recicladores), 
presentes nos 26 estados 
brasileiros e no Distrito 
Federal. A solução permite 
que clientes façam os depó-
sitos sem a necessidade de 
envelopes, no mesmo cai-
xa eletrônico utilizado pelo 
público.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONDOMINIAL – COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE MULTISSERVIÇOS PROFISSIONAIS – CONVOCAÇÃO 
DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Coordenador da Comissão 
Administrativa da CONDOMINIAL – COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
MULTISSERVIÇOS PROFISSIONAIS, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0005722-8 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 34.033.876/0001-
56, Sr. João Dias Correa e Castro no exercício das suas atribuições, 
convoca os cooperados para participarem da AGO – Assembleia 
Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária a serem 
realizadas em conjunto no dia 08/03/2022, nas dependências do prédio 
onde a cooperativa está estabelecida, em suas áreas comuns abertas, 
a fim de dar maior segurança e possibilitar a participação dos sócios, 
mantendo a distância mínima exigida entre eles, seguindo os protocolos 
definidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a 
Pandemia – COVID-19. Para tanto, a AGE será realizada na Avenida Ator 
José Wilker, 600, Bloco 2, Sala 909, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, 
CEP: 22775-024, em primeira convocação as 17:00 h. com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação as 
18:00 h com a presença mínima de metade mais um dos cooperados e 
em terceira e última convocação as 19:00 h com a presença mínima de 
50 cooperados ou 20% do total do quadro social, prevalecendo o menor 
número entre as duas alternativas. Na data da presente convocação 
a cooperativa possui 7 (sete) cooperados no seu quadro social. 
Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão 
participar e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos 
do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela 
Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da 
AGO é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas relativa aos 
exercícios 2019, 2020 e 2021 conforme itens a seguir: a) Relatório de 
Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou 
Perdas dos Exercício. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação 
de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas dos Exercícios 2019, 
2020 e 2021; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio 
de Sobras ou Perdas dos Exercícios 2019, 2020 e 2021; 4) Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal para o mandato de 1 (hum) ano – 2022/2023 
5) Registro e ratificação de Renuncia a cargos da Diretoria; 6) Eleição para 
Cargos da Diretoria em vacância; 7) Registro da ratificação da entrada e 
saída de sócios cooperados. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) 
Apresentação de proposta para deliberação da Assembleia de reforma 
do Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudança da Denominação 
Social; b) Mudança do objeto social – atividades econômicas; c) Mudança 
do capital social; d Mudanças na estrutura dos cargos da Diretoria; e) 
Revisão geral e mudanças na redação do Estatuto Social; 2) Demais 
assuntos de interesse social. Nilópolis – RJ, 25 de fevereiro de 2022. 
João Dias Correa e Castro – Coordenador da Comissão Administrativa

CARTA PATENTE MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 063 PRAÇA PIO X, 55 - 3º ANDAR, SALA 302, PARTE - RIO DE JANEIRO
PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 29.961.505/0001-02
Relatório da Administração

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares reais Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares reais

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares reais

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2021

Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das mutações do patrimônio social - Em milhares reais

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares reais

Senhores Participantes: O Pecúlio União Previdência Privada, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à sua apreciação o presente Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras e o Parecer de auditoria atuarial independente, relativos ao exercício de 2021. Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas 
isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Entidade demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil 
aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, estão disponíveis no endereço eletrônico a seguir: http://monitormercantil.com.br. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos participantes pelo apoio e confiança que depositaram em nossa 
Entidade, e permanecemos a disposição para quaisquer outras informações em nossa sede social. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022. A Diretoria.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 456 573

Disponível 33 381
Caixa e equivalentes de caixa 33 381

Aplicações 168 161
Títulos e créditos a receber 255 31

Títulos e créditos a receber 255 31
Não circulante 282 312

Realizável a longo prazo 282 312
Aplicações 51 63
Títulos e créditos a receber 231 249

Depósitos judiciais 231 249
Total do ativo 738 885
Passivo e patrimônio social
Circulante 31 151

Contas a pagar 26 146
Obrigações a pagar 25 146
Impostos e contribuições 1

Provisões técnicas - previdência complementar 5 5
Planos não bloqueados 5 5
Não circulante 103 364

Provisões técnicas - previdência complementar 73 98
Planos não bloqueados 73 98
Outros débitos 30 266
Provisões judiciais 30 266

Patrimônio social 604 370
Reservas patrimoniais 45 45
Reservas de retenção de superávits 559 325

Total do passivo e do patrimônio social 738 885
As notas explicativas da administração são parte integrante

das demonstrações financeiras

2021 2020
Contribuições e prêmios para cobertura de riscos 2 2

Variação das provisões técnicas de prêmios 25 238
Outras receitas operacionais, líquidas 265 14
Despesas administrativas - (74)
Despesas com tributos (69) (76)
Resultado financeiro 11 31

Resultado operacional 234 135
Superávit do exercício 234 135

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

2021 2020
Superávit do exercício 234 135
Outros resultados abrangentes no exercício - -
Resultado abrangente do exercício 234 135

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Reservas de Supe-
rávits/ 

Déficits 
acumu-

lados

Reser-
vas 

patri- 
moniais

Reten-
ção de 

superá-
vits

Contin-
gência 

de bene-
fícios Total

Em 1º de janeiro de 2020 45 120 70 - 235
Reversão da reserva de contingência - - (44) 44 -
Superávit do exercício - - - 135 135
Destinação do superávit - 179 - (179) -

Em 31 de dezembro de 2020 45 299 26 - 370
Reversão da reserva de contingência - - (7) 7 -
Superávit do exercício - - - 234 234
Destinação do superávit - 241 - (241) -

Em 31 de dezembro de 2021 45 540 19 - 604
As notas explicativas da administração são parte integrante

das demonstrações financeiras

Atividades operacionais 2021 2020
Superávit do exercício 234 135

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros 5 312
Depósitos judiciais e fiscais 18 75
Outros ativos (224) 109
Impostos e contribuições 1
Outras contas a pagar (121) (78)
Débitos das operações com previdência complementar - (22)
Provisões técnicas - previdência complementar (25) (238)
Provisões judiciais (236) 44

Caixa líquido gerado /(consumido) nas atividades operacionais (348) 337
Aumento / (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa (348) 337
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 381 44
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 33 381
Aumento / (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa (348) 337

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

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 CRC RS nº 051.365/S-RJ - CPF nº 402.860.100-20

 Vanessa Sorgato Kuyven - Atuaria MIBA 1424 - CPF nº 910.184.630-20

1. Contexto operacional. O Pecúlio União Previdência Privada (“Entidade”) é uma 
entidade sem fins lucrativos e constituída com o objeto de instituir planos de previdên-
cia privados de concessão de pecúlio ou de rendas de previdência privada aberta. A 
Entidade possui sede na Praça Pio X, nº 55 - 3º andar, sala 302, parte, Centro - Rio de 
Janeiro, tendo suas atividades reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Desde 1º de julho 
de 2008, conforme aprovação em Carta SUSEP/DECON/GAB/n° 191/08, através de 
Contrato de Transferência de Carteiras de Produtos de Previdência, a Entidade proce-
deu à cessão de sua carteira de planos de previdência à Sabemi Previdência Privada. 
Conforme contrato firmado entre as partes, a Sabemi Previdência Privada, a partir da 
data de transferência, assumiu todas as obrigações pactuadas nos contratos vigentes e 
anteriormente pertencentes à Entidade. Adicionalmente, a Sabemi Previdência Privada 
comprometeu-se a garantir o pagamento dos passivos judiciais e extrajudiciais relativos 
aos fatos e ações judiciais anteriores à data de transferência da Entidade. A Entidade 

está constituída por nove conselheiros, conforme determina a legislação vigente. As 
contribuições de planos de pecúlio e as provisões técnicas constituídas, referem-se 
exclusivamente aos nove conselheiros citados. A administração vem realizando um 
planejamento da situação econômico-financeira, mantendo a solvência patrimonial da 
Entidade, garantida pelo grupo prudencial ao qual pertence.  Retomada das atividades, 
transferência de controle, transformação societária, são mudanças estratégicas que 
vêm sendo estudadas pela Administração da Entidade. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP, com observância às disposições contidas na Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC ITG - 2002 - “Entidades sem Finalidade de Lucros”, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apro-
vados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular SUSEP nº 517/15 e alterações 
posteriores evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela admi-
nistração na sua gestão. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da adminis-
tração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas 
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 3. De acordo com a NBC ITG 2002, as isenções 
tributárias relacionadas com a atividade devem ser divulgadas em suas demonstra-
ções. Como a Entidade é considerada isenta, não é tributada de Imposto de Renda 
e Contribuição Social. As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
Diretoria da Entidade em 24 de fevereiro de 2022. 3. Estimativas e julgamentos con-
tábeis críticos. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avalia-
dos e baseiam-se no histórico da Entidade e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 4. Gerenciamento 
de riscos. Os principais riscos decorrentes das atividades da Entidade são o risco de 
seguro, riscos financeiros e risco de solvência. O gerenciamento desses riscos envolve 
diferentes departamentos e contempla uma série de políticas e estratégias de alocação 
de recursos consideradas adequadas pela Administração.

“As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas
e o relatório do auditor independente atuarial, estão disponíveis eletronicamente no endereço: http://monitormercantil.com.br. 

Os referidos relatórios do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras e do auditor independente atuarial, foram emitidos em 25 de fevereiro de 2022, sem modificações”

Laqus e Oliveira Trust: Primeira 
operação conjunta de nota comercial

A Laqus, finte-
ch que facilita o 
acesso ao merca-

do de capitais para empre-
sas e primeira Depositária 
Central de Valores Mobi-
liários a concorrer com a 
B3, e a Oliveira Trust, pla-
taforma financeira digital 
de soluções para adminis-
tração de fundos e servi-
ços fiduciários, acabam 
de anunciar uma parceria 
operacional que oferece 
ao mercado brasileiro de 
capitais a primeira alterna-
tiva para que títulos como 
debêntures, CRI (Certifi-
cado de Recebíveis Imobi-
liários) e CRA (Certificado 
de Recebíveis do Agrone-
gócio) e nota comercial 
possam ser depositados.

As tratativas para viabili-
zar os serviços tiveram iní-
cio há cerca de dois meses 
e acabam de ser efetivadas 
com a primeira operação de 
nota comercial viabilizada 
pelas companhias. Trata-se 
de nota comercial no valor 
de R$ 1,3 milhão, emitida 
por meio de oferta priva-
da e que usa a Laqus como 
Depositária Central e a Oli-
veira Trust como Escritura-
dora.

Commercial Papers

Embora o mercado de 
nota comercial ainda esteja 
na sua fase inicial no Brasil, 
especialmente se compara-
do ao seu equivalente nos 
Estados Unidos (EUA), o 
mercado de Commercial 
Papers, que movimenta cer-
ca de US$  2 trilhões, há um 
enorme campo de atuação 
pela frente.

E um dos motivos resi-
de, por exemplo, na maior 
facilidade e frequência de 
emissão e compra de títu-
los de crédito cedidos por 
empresas e negociados no 
mercado de capitais.

Nesse tipo de operação, 
empresta-se dinheiro dire-
tamente para uma empre-
sa expandir seu capital de 
giro, sendo que, no caso 
da nota comercial, a toma-
da de recursos é isenta do 
Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) de cré-
dito, o que barateia o di-
nheiro para a empresa.

Na exploração deste 
grande mercado, um dos 
trunfos dessa parceria en-
tre OT e Laqus é a união 
de expertise, tecnologia e 
serviços regulados das du-
as companhias. Do ponto 
de vista regulatório, en-
quanto a Oliveira Trust fa-
rá a escrituração, a Laqus 
atuará como central depo-
sitária, mas o grande dife-
rencial será a conveniên-
cia de uma esteira de fácil 
acesso a capital, em tempo 
e custos competitivos para 
as companhias, com todos 
os controles do início ao 
fim da operação em um só 
lugar. A parceria viabiliza 
a emissão de notas comer-
ciais em volumes menores 
e quantidades maiores, ge-
rando escala por sua pla-
taforma e permitindo que 
novas empresas acessem o 
mercado de capitais.

 “Trata-se de uma par-
ceria que tem papéis muito 
bem definidos. O objetivo 
principal é levar simplici-
dade, agilidade e conveni-
ência para os clientes, por 

meio da união das plata-
formas. Por questões re-
gulatórias, temos o dever 
de trabalhar com os pres-
tadores de serviço que os 
emissores optarem, mas é 
inegável a facilidade que 
esta esteira conjunta tra-
rá”, afirma Rodrigo Ama-
to, fundador e CEO da 
Laqus.

Democratização

Alexandre Lodi Olivei-
ra, sócio-diretor da Oli-
veira Trust, explica que 
a parceria com a Laqus 
comprova o DNA de van-
guarda, pioneirismo e ino-
vação da Oliveira Trust. 

“O anúncio da parce-
ria é mais um movimento 
da Oliveira Trust para fa-
cilitar o acesso e a demo-
cratização do mercado de 
capitais para empresas de 
pequeno e médio porte”, 
explica o dirigente. “A efi-
ciência, a simplicidade e a 
desburocratização do on-
bording viabiliza a rápida 
emissão de papéis de volu-
me relativamente baixo e, 
por consequência, permite 
um instrumento de dívida 
mais democrático e sim-
ples”, conclui.

Além da conveniência 
para os emissores que to-
da a esteira da parceria 
oferece, pela perspectiva 
do investidor, mesmo que 
seja uma emissão privada, 
é possível ter o amparo da 
depositária e, portanto, o 
resguardo e os controles 
de um ambiente regula-
do. Quaisquer empresas 
não-financeiras enquadra-
das como sociedade anô-

nima (S/A) ou limitadas 
(LTDA), de capital fecha-
do ou aberto, podem emi-
tir esses títulos no merca-
do.

A Laqus é uma empresa 
de tecnologia com ampla 
experiência em assuntos 
relacionados à tesoura-
ria e gestão de risco. Em 
junho de 2021, obteve a 
homologação junto à Co-
missão de Valores Mobi-
liários (CVM) para atuar 
como Central Depositária 
de Recebíveis do Agrone-
gócio (CRA), sendo a úni-
ca companhia além da B3 
autorizada a operar neste 
mercado.

A Oliveira Trust é uma 
plataforma digital finan-
ceira, referência em solu-
ções para administração 
de fundos e serviços fi-
duciários com mais de 30 
anos de mercado, atuando 
como agente fiduciário em 
emissões de valores mo-
biliários, operações de se-
curitização, administração 
fiduciária de fundos de in-
vestimento e na prestação 
de serviços qualificados 
aos fundos e investidores 
brasileiros e não residen-
tes.

Com escritório em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, 
atingiu a marca de mais de 
R 800 bilhões em volume 
de emissões, o equivalente 
a mais de 1.600 contratos 
celebrados, e conquistan-
do, em 2020, o primeiro 
lugar no ranking Anbima 
de administração e custó-
dia de FIDCs, com mais 
de R 40 bilhões integrali-
zados.

Caixa alcança lucro  
de R$ 17,3 bi em 2021

O lucro líquido da 
Caixa Econômica 
Federal (CEF) foi 

de R$ 17,3 bilhões em 2021, 
31,1% maior se comparado 
ao ano de 2020. No quarto 
trimestre de 2021, o lucro 
líquido totalizou R$ 3,2 bi-
lhões, um aumento de 0,3% 
em relação ao trimestre an-
terior. A margem financeira 
alcançou R$ 11,5 bilhões no 
quarto trimestre de 2021, 
aumento de 8,5% se com-
parado ao quarto trimestre 
de 2020. O crescimento é 
decorrente dos aumentos 
de 27,2% no resultado com 
operações de títulos e valo-
res mobiliários e de 16,2% 
nas receitas com operações 
de crédito, principalmen-
te. No quarto trimestre de 
2021, as receitas provenien-
tes da carteira de crédito 
totalizaram R 19,8 bilhões, 
aumento de 15,8% em re-
lação ao quarto trimestre 
de 2020. Destacam-se nas 

receitas com operações de 
crédito os crescimentos, 
em 12 meses, de 187,9% 
em crédito ao agronegócio, 
de 43,5% em saneamento e 
infraestrutura, de 21,8% em 
crédito para pessoa jurídi-
ca e 14,4% em crédito para 
pessoa física.

As despesas de captação 
foram impactadas no quar-
to trimestre de 2021 pelos 
aumentos, em 12 meses, de 
395,0% com operações com-
promissadas, 231,7% relacio-
nados a depósitos judiciais e 
128,1% com as operações de 
poupança. No quarto trimes-
tre de 2021, as outras despe-
sas administrativas apresen-
taram redução de 7,4% em 
12 meses, enquanto as des-
pesas de pessoal reduziram 
2,1% em comparação com o 
quarto trimestre de 2020. A 
carteira de crédito ampliada 
encerrou 2021 com um saldo 
de R$ 867,6 bi, crescimento 
de 10,2% em relação a 2020. 
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DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 09.215.235/0001-75 - NIRE 35.2.21777139

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios Realizada em 17 de Dezembro de 2021. Data e Local: Aos 17 dias do mês 
de dezembro do ano de 2021, na sede da Sociedade, localizada na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na  
Rua Bárbara Heliodora, 312, sala 1, Utinga, CEP 09220-340. Presença: Sócios representando a totalidade do capital 
social, a saber: I. Preafin III S.à r.l., sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis de Grão-
Ducado do Luxemburgo, com sede em 196, rue de Beggen, L-1220, Luxembourg R.C.S, B82632, inscrita no CNPJ/MF sob o  
nº 09.476.608/0001-61, neste ato representada por seu procurador Fábio Machado, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade RG 15.519.520 SSP/SP e no CPF/MF sob o nº 032.136.398-18, residente e domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, 
CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (“Preafin”); e II. Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft für 
medizinischtechnische Geräte und Verbrauchsartikel, sociedade devidamente constituída e validamente existente 
segundo as leis da República Federal da Alemanha, com seus escritórios administrativos localizados em Else-Kroener-
Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.567.693/0001-73, neste ato representada por seu 
procurador, Fábio Machado, acima qualificado (“Nova Med”); Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, 
de acordo com o Parágrafo 2º do Artigo 1.072 do Código Civil e com o Parágrafo Primeiro da Cláusula 13 do Contrato 
Social. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado em 17 de dezembro de 2021 pelos representantes da Dialinvest 
Serviços e Participações LTDA. (“Sociedade” ou “Incorporada”) visando a sua Incorporação pela Brasnefro Participações 
LTDA (anteriormente BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.), sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002 inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 00.257.266/0001-14, transformada em sociedade limitada em sessão de 07/12/2021 e registrada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.2.3292211-9 (“Brasnefro” ou “Incorporadora”); (ii) ratificação da 
nomeação efetuada no Protocolo de Incorporação e Justificação, da Empresa Especializada para elaboração de Laudo 
Patrimonial para Fins de Incorporação da Dialinvest Serviços e Participações LTDA. pela Brasnefro Participações LTDA. (iii) 
Laudo Patrimonial para Fins de Incorporação da Dialinvest Serviços e Participações LTDA. pela Brasnefro Participações 
LTDA., elaborado pela LMPG Auditores Independentes, empresa especializada com registro no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua México, nº 11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-45, com base em  balanço 
levantado em 31 de outubro de 2021; (iv) a Incorporação da Sociedade pela Incorporadora e se aprovada a operação, 
extinção da Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Sócios, 
por unanimidade de votos, deliberaram e decidiram: (i) Aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação e 
Justificação, firmado pelos representantes da Incorporadora e da Incorporada, cuja leitura foi realizada, sendo o mesmo 
anexado à presente Ata da qual passou a fazer parte integrante e indissolúvel. (Anexo 1). (ii) Ratificar e Aprovar a nomeação 
havida no Protocolo de Incorporação e Justificação, da LMPG Auditores Independentes, empresa especializada com 
registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ 1.284/O, com sede na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua México, nº 11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-
45 que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimonial para Fins de Incorporação da Dialinvest Serviços e Participações LTDA. 
Pela Brasnefro Participações LTDA., ora lido e revisado. (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação após ser lido e discutido, tendo 
sido o mesmo anexado a esta ata fazendo parte integrante e indissolúvel da mesma. (Anexo 2). (iv) Aprovar a Incorporação 
da Sociedade pela Brasnefro com a consequente Extinção da Sociedade, autorizados os Administradores e tomar todas as 
medidas necessárias para formalização dos atos aqui deliberados. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos 
os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a 
presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelas sócias, bem como pelo presidente 
e secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa. Sócias: 
p. PREAFIN III S.à r.l. - Fábio Machado. p. Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft für medizinischtechnische Geräte und 
Verbrauchsartikel - Fábio Machado. JUCESP 25.500/22-3, em 18/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.2.3292211-9

Instrumento Particular de 1ª Alteração do Contrato Social. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo identificadas: (i) DIALINVEST SERVIÇOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Bárbara Heliodora, 312, sala 1, Utinga, CEP 09220-340, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 09.215.235/0001-75, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em sessão de 02 de outubro de 2007 sob o 
NIRE 35.221.777.139, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seus diretores Edson Pereira da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade 
RG nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56 e Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.463.247-
8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 
2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (“DIALINVEST”); e (ii) PREAFIN III S.à r.l., sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis de 
Grão-Ducado do Luxemburgo, com sede em 196, rue de Beggen, L-1220, Luxembourg R.C.S, B82632, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.476.608/0001-61, por seu procurador Fábio 
Machado, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 15.519.520 SSP/SP e no CPF/MF sob o nº 032.136.398-18, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (“PREAFIN”); na qualidade de únicas 
sócias de BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA. (nova denominação de BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.), sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.257.266/0001-14, transformada 
em sociedade limitada em sessão de 07/12/2021 e registrada sob o NIRE 35.2.3292211-9 (“Sociedade”) e, ainda, Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft für medizinischtechnische 
Geräte und Verbrauchsartikel, sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis da República Federal da Alemanha, com seus escritórios administrativos 
localizados em Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.567.693/0001-73, neste ato representada por seu procurador, Fábio Machado, 
acima qualificado (“NOVA MED”) têm entre si, justo e contratado, o que segue: 1. As sócias aprovam a incorporação da DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade 
empresária limitada, com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Bárbara Heliodora, 312, sala 1, Utinga, CEP 09220-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.215.235/0001-75, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em sessão de 02 de outubro de 2007 sob o NIRE 35.221.777.139 
(“Incorporada”) e, ainda, sem ressalvas e em todos os seus termos e condições, o Protocolo de Incorporação e Justificação datado de 17 de dezembro de 2021 (“Protocolo”) anexo 
(Anexo I). 2. As Sócias ratificam a nomeação da LMPG AUDITORES INDEPENDENTES, empresa especializada com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro sob o nº CRC/RJ 1.284/O, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua México, nº 11, 13º andar, CEP 20.031-144, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.184.207/0001-45, 
e aprovam o Laudo Patrimonial para Fins de Incorporação da Dialinvest Participações Ltda pela BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Laudo”). 3. Em virtude de todo o acima, as sócias 
aprovam a Incorporação da Incorporada pela Sociedade e a consequente extinção da INCORPORADA, sendo autorizados os Administradores e tomar todas as medidas necessárias 
para o registro e formalização dos atos aqui aprovados. 4. Em face da incorporação ora aprovada, nos termos do PROTOCOLO e do LAUDO que apurou patrimônio líquido no valor de 
R$ 609.099,16 (seiscentos e nove mil, noventa e nove reais e dezesseis centavos) a ser incorporado, o capital da Sociedade será aumentado em R$ 609.099,00 (seiscentos e nove mil e 
noventa e nove reais) mediante a emissão de 609.099 (seiscentas e nove mil e noventa e nove) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. O montante de R$ 0, 16 (dezesseis 
centavos) será mantido em reserva na INCORPORADORA. 5. Pelo aumento acima referido, o capital da INCORPORADORA passará de R$ 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois 
milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais) a R$ 532.889.267,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais) 
dividido em 532.889.267 (quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, duzentas e sessenta e sete) quotas, sendo atribuídas à PREAFIN III S.à r.l.. 532.889.266 
(quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, duzentas e sessenta e seis) quotas e à Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft für medizinischtechnische Geräte 
und Verbrauchsartikel, quotista da INCORPORADA que ora ingressa na Incorporadora, por força da incorporação, é destinada 1 quota. 6. Em vista do acima, fica alterado o Artigo 5º 
do Contrato Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de  
R$ 532.889.267,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais) dividido em 532.889.267 (quinhentos e trinta e dois milhões, 
oitocentas e oitenta e nove mil, duzentas e sessenta e sete) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) PREAFIN III S.à r.l., detém 
532.889.266 (quinhentas e trinta e dois milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, duzentas e sessenta e seis) quotas no valor nominal total de R$ 532.889.266,00 (quinhentas e trinta e 
dois milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, duzentas e sessenta e seis reais); e b) NOVA MED GmbH Vertriebsgesellschaft für medizinischtechnische Geräte und Verbrauchsartikel 
detém 1 (uma) quota, no valor nominal total de R$ 1,00 (um real). Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é 
restrita ao valor de suas quotas e esta responde integralmente pela integralização do capital social.” 7. Resolvem, por fim, as Sócias consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Contrato Social de BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA. Capítulo I – Nome, Sede e Prazo de Duração. Cláusula 1ª. A sociedade empresária limitada girará sob 
a denominação de BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”) e será regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades 
limitadas no Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima (Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
e suas alterações). Cláusula 2º. A Sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 
01401-002, podendo, mediante resolução dos sócios, abrir e fechar filiais, escritórios ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes para fins legais, 
capital em separado, alocado daquele da matriz. Cláusula 3º. A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Objeto. Cláusula 4ª. O objeto social da Sociedade é a 
participação em outras sociedades, comerciais ou civis, na qualidade de acionista, sócia ou associada, bem como a administração dessas participações e de outros bens próprios móveis 
e imóveis. Capítulo III – Capital Social. Cláusula 5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 532.889.267,00 (quinhentos 
e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais) dividido em 532.889.267 (quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, 
duzentas e sessenta e sete) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) PREAFIN III S.à r.l., detém 532.889.266 (quinhentas e trinta e 
dois milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, duzentas e sessenta e seis) quotas no valor nominal total de R$ 532.889.266,00 (quinhentas e trinta e dois milhões, oitocentas e oitenta 
e nove mil, duzentas e sessenta e seis reais); e b) NOVA MED GmbH Vertriebsgesellschaft für medizinischtechnische Geräte und Verbrauchsartikel detém 1 (uma) quota, no valor 
nominal total de R$ 1,00 (um real). Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas e 
esta responde integralmente pela integralização do capital social. Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é 
restrita ao valor de suas quotas e esta responde integralmente pela integralização do capital social. Cláusula 6ª. Os sócios poderão deliberar sobre o aumento do capital social, tendo 
os mesmos a preferência para participar do aumento nos 30 (trinta) dias que se seguirem à deliberação e na proporção das quotas de que sejam titulares. Após o decurso de referido 
prazo ou face à renúncia expressa ao exercício do direito de preferência, os sócios aprovarão a modificação no contrato que reflita o correspondente aumento de capital. Pode o sócio 
ceder seu direito de preferência, devendo, no entanto, tal cessão subordinar-se ao disposto na Cláusula14 do presente Contrato Social. Capítulo IV – Deliberações Sociais. Cláusula 7ª. 
Além das matérias indicadas em outras Cláusulas do presente Contrato Social, dependem de deliberação dos sócios, respeitado o quorum de deliberação estabelecido na Cláusula 8ª 
abaixo, as seguintes matérias: a) a modificação do presente Contrato Social; b) a incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; c) a 
designação dos administradores, quando feita em ato separado; d) a destituição dos administradores; e) o modo de remuneração dos administradores; f) o pedido de recuperação 
judicial ou extrajudicial; g) a aprovação das contas da administração; h) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; i) o estabelecimento de negócios 
estranhos ao objeto da Sociedade; j) o exercício do direito de voto detido pela Sociedade em razão de sua participação em outras sociedades, subsidiárias ou não; l) a criação ou resgate 
das quotas da Sociedade, aumentando ou reduzindo o capital social; m) a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros, exceção feita aos negócios ou 
operações de subsidiárias ou coligadas; n) a concessão ou a tomada de empréstimos em dinheiro, exceto se envolver sociedades controladas, afiliadas ou pertencentes ao mesmo 
grupo; o) a aquisição, alienação o comodato ou a oneração de bens imóveis; p) a celebração de qualquer contrato, com exceção dos ressalvados no item (n) acima, com valor superior 
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); q) a doação ou contribuição a partidos e organizações políticas, quando permitida pela legislação vigente; e r) a nomeação de procuradores 
com poderes para, em nome da Sociedade, celebrar contratos e praticar atos relacionados nesta Cláusula. Cláusula 8ª. As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios 
representando no mínimo três quartos do capital social, salvo quando este Contrato Social estabelecer quorum específico ou a lei exigir quorum maior. Cláusula 9ª. As deliberações 
dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. 
Parágrafo Primeiro. A reunião será presidida e secretariada por administradores, sócios, ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre os presentes. Parágrafo Segundo. 
Atas de reunião deverão ser assinadas pelos membros da mesa e pelos sócios participantes. A validade das deliberações estará condicionada à observância do quórum definido em lei 
ou neste Contrato Social. Será levada ao registro público competente a cópia da ata ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros. Cláusula 10. Será 
realizada reunião anual de sócios, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras, bem como para designar os administradores se for o caso. Parágrafo Primeiro. Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos sócios com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência da data da reunião anual. Parágrafo Segundo. Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na Clausula 10. Capítulo V – Administração. 
Cláusula 11. A administração da Sociedade será exercida por duas ou mais pessoas físicas, podendo ser sócios ou não, que exercerão mandato por prazo indeterminado. Os 
administradores estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão e, por prazo indeterminado e sob sua denominação que lhes vier a ser estabelecida pelos sócios 
quando de sua designação, terão poderes para praticar os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, inclusive: a) representação ativa ou passiva da Sociedade, 
em juízo ou fora dele, incluindo representação perante qualquer departamento ou repartição federal, estadual ou municipal e autarquias; e b) a gerência, orientação e direção dos 
negócios sociais. Cláusula 12. A remuneração dos administradores deverá ser fixada pelos sócios e levada a conta de despesas gerais da Sociedade. Cláusula 13. A Sociedade somente 
se obriga perante terceiros por ato ou assinatura: (a) de dois administradores agindo em conjunto; (b) de um administrador agindo em conjunto com um procurador, dentro dos limites 
estabelecidos no respectivo instrumento de mandato; ou (c) de dois procuradores agindo em conjunto, atuando dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de 
mandato. Parágrafo Único. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre escritas e assinadas por dois administradores. Os poderes outorgados deverão ser expressamente 
identificados e, com exceção das procurações “ad judicia”, terão prazo de validade máximo de 2 (dois) anos. As procurações deverão ser consistentes com os termos, condições e 
limitações estabelecidas no Contrato Social e poderão ser revogadas a qualquer tempo, com ou sem causa. Capítulo VI – Cessão e Transferência de Quotas. Cláusula 14. Qualquer 
cessão ou transferência de quotas a terceiros somente serão efetuadas se prévia e expressamente autorizada por sócios representando a maioria do capital social. Capítulo VII – 
Exercício Social, Balanço e Lucros. Cláusula 15. O exercício social coincidirá com o ano civil. Um balanço geral e uma demonstração de lucros e perdas deverão ser elaborados ao final 
do exercício social, cujas cópias deverão ser entregues a todos os sócios no prazo de 3 (três) meses. Balancetes intercalares deverão ser levantados, a qualquer tempo, caso os sócios 
assim decidam. Cláusula 16. Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter a destinação que vier a ser determinada pelos sócios. Caso os sócios venham a 
determinar pela distribuição de lucros, estes serão distribuídos na proporção da participação dos mesmos no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade 
dos sócios. Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que deliberação expressa quanto a destinação dos mesmos seja tomada. Capítulo VIII – Resolução e 
Exclusão de Sócio. Cláusula 17. No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa física, ou liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas será 
resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada. Cláusula 18. Havendo justa causa, sócios representando a maioria do capital social poderão excluir um ou mais 
sócios da Sociedade mediante alteração do presente contrato social. Parágrafo Único. A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para este fim, dando-se 
ciência de 10 (dez) dias úteis ao sócio que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício ao direito de defesa. Capítulo IX – Cálculo e Pagamento de Haveres. Cláusula 19. Nas 
hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio, exclusão de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será calculada com base no valor contábil à 
data do respectivo evento apurado em balanço especialmente levantado. O valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até 12 (doze) meses, em parcelas ou não, conforme 
determinado pelos sócios remanescentes. Capítulo X – Dissolução e Liquidação da Sociedade. Cláusula 20. A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do 
disposto na Cláusula 7ª, e nas demais hipóteses previstas em lei. Cláusula 21. Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 
a 1.112 do Código Civil. Capítulo XI – Alterações. Cláusula 22. O presente Contrato Social poderá ser alterado, a qualquer tempo, em qualquer de seus aspectos, por decisão de sócios 
representando três quartos do capital social. O respectivo instrumento de alteração será considerado válido quando celebrado por sócios que tiverem votado a favor da mencionada 
deliberação. Capítulo XII – Transformação. Cláusula 23. A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dos sócios. Os sócios desde já renunciam 
expressamente ao direito de retirada em caso de mudança do tipo societário. Capítulo XIII – Foro. Cláusula 24. Fica eleito o foro da cidade doe São Paulo, Estado de São Paulo, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade. Capítulo XIV – Designação de Administrador. 
Cláusula 25. Ficam eleitos para os cargos de administradores da Sociedade, (i) o Sr. Edson Pereira da Silva, casado, contador, portador da carteira de identidade R.G. nº 18.892.661-6 - 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, 
CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor Presidente, (ii) o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das 
Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor; e (iii) a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, brasileira, 
casada, médica, portadora da Cédula de Identidade no. 054347810 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com 
endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretora. Cláusula 26. Os 
Administradores Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira e Ana Beatriz Lesqueves Barra declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.” E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento digitalmente, na 
presença das duas testemunhas abaixo. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - por Edson Pereira da Silva por Edilson Paulo de 
Oliveira. p. PREAFIN III S.à r.l. - Fábio Machado. p. Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft für medizinischtechnische Geräte und Verbrauchsartikel - Fábio Machado.  
JUCESP 25.499/22-1, em 18/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de outubro de 2021. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de outubro de 2021, na sede da companhia, localizada na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson 
Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a 
convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a transformação de tipo social de 
Sociedade Anônima para Sociedade Limitada; (ii) a eleição dos administradores da Sociedade transformada; e (iii) o novo Contrato Social que regerá a Sociedade Limitada. Deliberações: 
Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar a transformação societária da Brasnefro 
Participações S.A. de sociedade anônima para sociedade limitada passando a ser denominada Brasnefro Participações Ltda. Com a transformação, cada ação corresponderá a uma 
quota passando a sócia DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, na Rua Bárbara 
Heliodora, 312, sala 1, Utinga, Cep 09220-340, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.221.777.139, em 02 de 
Outubro de 2007 e inscrita no CNPJ sob o n. 09.215.235/0001-75, representada por seu administrador Edson Pereira da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de 
identidade RG nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56 e Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,  casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, 
bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (“DIALINVEST”) a ser proprietária de 532.280.167 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento 
e sessenta e sete)  quotas e a sócia  PREAFIN III S.à r.l., sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis de Grão-Ducado do Luxemburgo, com sede em 196, 
rue de Beggen, L-1220, Luxembourg R.C.S, B82632, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.476.608/0001-61, por seu procurador Fábio Machado, brasileiro, casado, contador, portador da 
Cédula de Identidade RG 15.519.520 SSP/SP e no CPF/MF sob o nº 032.136.398-18, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. 
das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,   proprietária de 1 (uma) quota. (ii) Aprovar a eleição dos seguintes Administradores da 
Sociedade: (i) o Sr. Edson Pereira da Silva, casado, contador, portador da carteira de identidade R.G. nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, residente e 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob 
a designação de Diretor Presidente, (ii) o  Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,  casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor; e (iii) a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade no. 054347810 IFP/RJ, 
inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-
003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretora. (iii) Aprovar o Contrato Social da Sociedade com a seguinte redação: “Contrato Social de BRASNEFRO 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Capítulo I – Nome, Sede e Prazo de Duração. Cláusula 1ª. A sociedade empresária limitada girará sob a denominação de BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA. 
(“Sociedade”) e será regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima (Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações). Cláusula  2º. A Sociedade tem sua sede 
e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, podendo, mediante resolução dos sócios, 
abrir e fechar filiais, escritórios ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz. 
Cláusula 3º. A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Objeto. Cláusula 4ª. O objeto social da Sociedade é a participação em outras sociedades, comerciais ou 
civis, na qualidade de acionista, sócia ou associada, bem como a administração dessas participações e de outros bens próprios móveis e imóveis. Capítulo III – Capital Social. Cláusula 
5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, 
cento e sessenta e oito reais) dividido em 532.280.168 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA detém 532.280.167 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e 
sessenta e sete) quotas no valor nominal total de R$ 532.280.167,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e sete reais)  e b) PREAFIN III S.à r.l., 
detém 1 (uma) quota, no valor nominal total de R$ 1,00 (um real). Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é 
restrita ao valor de suas quotas e esta responde integralmente pela integralização do capital social. Cláusula 6ª. Os sócios poderão deliberar sobre o aumento do capital social, tendo 
os mesmos a preferência para participar do aumento nos 30 (trinta) dias que se seguirem à deliberação e na proporção das quotas de que sejam titulares. Após o decurso de referido 
prazo ou face à renúncia expressa ao exercício do direito de preferência, os sócios aprovarão a modificação no contrato que reflita o correspondente aumento de capital. Pode o sócio 
ceder seu direito de preferência, devendo, no entanto, tal cessão subordinar-se ao disposto na Cláusula14 do presente Contrato Social. Capítulo IV – Deliberações Sociais. Cláusula 7ª. 
Além das matérias indicadas em outras Cláusulas do presente Contrato Social, dependem de deliberação dos sócios, respeitado o quorum de deliberação estabelecido na Cláusula 8ª 
abaixo, as seguintes matérias: a) a modificação do presente Contrato Social; b) a incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; c) a 
designação dos administradores, quando feita em ato separado; d) a destituição dos administradores; e) o modo de remuneração dos administradores; f) o pedido de recuperação 
judicial ou extrajudicial; g) a aprovação das contas da administração; h) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; i) o estabelecimento de negócios 
estranhos ao objeto da Sociedade; j) o exercício do direito de voto detido pela Sociedade em razão de sua participação em outras sociedades, subsidiárias ou não; l) a criação ou resgate 
das quotas da Sociedade, aumentando ou reduzindo o capital social; m) a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros, exceção feita aos negócios ou 
operações de subsidiárias ou coligadas; n) a concessão ou a tomada de empréstimos em dinheiro, exceto se envolver sociedades controladas, afiliadas ou pertencentes ao mesmo 
grupo; o) a aquisição, alienação o comodato ou a oneração de bens imóveis; p) a celebração de qualquer contrato, com exceção dos ressalvados no item (n) acima, com valor superior 
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); q) a doação ou contribuição a partidos e organizações políticas, quando permitida pela legislação vigente; e r) a nomeação de procuradores 
com poderes para, em nome da Sociedade, celebrar contratos e praticar atos relacionados nesta Cláusula. Cláusula 8ª. As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios 
representando no mínimo três quartos do capital social, salvo quando este Contrato Social estabelecer quorum específico ou a lei exigir quorum maior. Cláusula 9ª. As deliberações 
dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. 
Parágrafo Primeiro. A reunião será presidida e secretariada por administradores, sócios, ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre os presentes. Parágrafo Segundo. 
Atas de reunião deverão ser assinadas pelos membros da mesa e pelos sócios participantes. A validade das deliberações estará condicionada à observância do quórum definido em lei 
ou neste Contrato Social. Será levada ao registro público competente a cópia da ata ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros. Cláusula 10. Será 
realizada reunião anual de sócios, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras, bem como para designar os administradores se for o caso. Parágrafo Primeiro. Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos sócios com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência da data da reunião anual. Parágrafo Segundo. Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na Clausula 10. Capítulo V – Administração. 
Cláusula 11. A administração da Sociedade será exercida por duas ou mais pessoas físicas, podendo ser sócios ou não, que exercerão mandato por prazo indeterminado. Os 
administradores estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão e, por prazo indeterminado e sob sua denominação que lhes vier a ser estabelecida pelos sócios 
quando de sua designação, terão poderes para praticar os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, inclusive: a) representação ativa ou passiva da Sociedade, 
em juízo ou fora dele, incluindo representação perante qualquer departamento ou repartição federal, estadual ou municipal e autarquias; e b) a gerência, orientação e direção dos 
negócios sociais. Cláusula 12. A remuneração dos administradores deverá ser fixada pelos sócios e levada a conta de despesas gerais da Sociedade. Cláusula 13. A Sociedade somente 
se obriga perante terceiros por ato ou assinatura: (a) de dois administradores agindo em conjunto; (b) de um administrador agindo em conjunto com um procurador, dentro dos limites 
estabelecidos no respectivo instrumento de mandato; ou (c) de dois procuradores agindo em conjunto, atuando dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de 
mandato. Parágrafo Único. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre escritas e assinadas por dois administradores. Os poderes outorgados deverão ser expressamente 
identificados e, com exceção das procurações “ad judicia”, terão prazo de validade máximo de 2 (dois) anos. As procurações deverão ser consistentes com os termos, condições e 
limitações estabelecidas no Contrato Social e poderão ser revogadas a qualquer tempo, com ou sem causa. Capítulo VI – Cessão e Transferência de Quotas. Cláusula 14. Qualquer 
cessão ou transferência de quotas a terceiros somente serão efetuadas se prévia e expressamente autorizada por sócios representando a maioria do capital social. Capítulo VII – 
Exercício Social, Balanço e Lucros. Cláusula 15. O exercício social coincidirá com o ano civil. Um balanço geral e uma demonstração de lucros e perdas deverão ser elaborados ao final 
do exercício social, cujas cópias deverão ser entregues a todos os sócios no prazo de 3 (três) meses. Balancetes intercalares deverão ser levantados, a qualquer tempo, caso os sócios 
assim decidam. Cláusula 16. Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter a destinação que vier a ser determinada pelos sócios. Caso os sócios venham a 
determinar pela distribuição de lucros, estes serão distribuídos na proporção da participação dos mesmos no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade 
dos sócios. Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que deliberação expressa quanto a destinação dos mesmos seja tomada. Capítulo VIII – Resolução e 
Exclusão de Sócio. Cláusula 17. No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa física, ou liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas será 
resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada. Cláusula 18. Havendo justa causa, sócios representando a maioria do capital social poderão excluir um ou mais 
sócios da Sociedade mediante alteração do presente contrato social. Parágrafo Único. A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para este fim, dando-se 
ciência de 10 (dez) dias úteis ao sócio que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício ao direito de defesa. Capítulo IX – Cálculo e Pagamento de Haveres. Cláusula 19. Nas 
hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio, exclusão de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será calculada com base no valor contábil à 
data do respectivo evento apurado em balanço especialmente levantado. O valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até 12 (doze) meses, em parcelas ou não, conforme 
determinado pelos sócios remanescentes. Capítulo X – Dissolução e Liquidação da Sociedade. Cláusula 20. A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do 
disposto na Cláusula 7ª, e nas demais hipóteses previstas em lei. Cláusula 21. Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 
a 1.112 do Código Civil. Capítulo XI – Alterações. Cláusula 22. O presente Contrato Social poderá ser alterado, a qualquer tempo, em qualquer de seus aspectos, por decisão de sócios 
representando três quartos do capital social. O respectivo instrumento de alteração será considerado válido quando celebrado por sócios que tiverem votado a favor da mencionada 
deliberação. Capítulo XII – Transformação. Cláusula 23. A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dos sócios. Os sócios desde já renunciam 
expressamente ao direito de retirada em caso de mudança do tipo societário. Capítulo XIII – Foro. Cláusula 24. Fica eleito o foro da cidade doe São Paulo, Estado de São Paulo, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade. Capítulo XIV – Designação de Administrador. 
Cláusula 25. Ficam eleitos para os cargos de administradores da Sociedade, (i) o Sr. Edson Pereira da Silva, casado, contador, portador da carteira de identidade R.G. nº 18.892.661-6 - 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, 
CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor Presidente, (ii) o  Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,  casado, contador, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das 
Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor; e (iii) a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, brasileira, 
casada, médica, portadora da Cédula de Identidade no. 054347810 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com 
endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretora. Cláusula 26. Os 
Administradores Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira e Ana Beatriz Lesqueves Barra declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada 
mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Edson Pereira da Silva -  
Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa. DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Edson Pereira da Silva / Edilson Paulo de Oliveira.  
PREAFIN III S.à r.l. - p.p. Fábio Machado. Declaração de Desimpedimento dos Administradores Designados: Edson Pereira da Silva; Edilson Paulo de Oliveira; Ana Beatriz Lesqueves 
Barra. JUCESP 582.678/21-3, em 07/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Grandes empresas em risco 
por conta dos danos à reputação

Petrobras monitora crise 
entre Rússia e Ucrânia

Fraudes com Pix expõem vulnerabilidade das instituições 

O que era para ser 
uma ferramenta de 
pagamento eletrô-

nico gratuita e instantânea, 
para facilitar a vida dos bra-
sileiros, está se tornando um 
verdadeiro pesadelo. Pela ter-
ceira vez em pouco tempo, o 
Banco Central divulgou, em 
fevereiro, milhares de novos 
vazamentos de dados rela-
cionados ao Pix. Esse tipo 
de vazamento ocorre com 
frequência nas instituições 
financeiras porque essas são 
as empresas que armazenam 
o maior número de informa-
ções pessoais.

“O ganho financeiro nem 
sempre é o motivo principal 
de um ataque. Criminosos 
também atuam roubando 
credenciais e praticando 
violações de dados. Nesses 
casos, o que eles buscam de 
imediato é a obtenção de in-
formações privilegiadas do 
cliente, para então cometer 
fraudes e planejar futuros ata-
ques”, explica Lucio Fittipal-
di Gonçalves, vice-presidente 
de Vendas da Asper.

Nos vazamentos, são ex-
postos dados como nome 
do usuário, CPF e dados 
bancários. O resultado são 
prejuízos para os clientes e 
também para as instituições, 
que precisam arcar com os 
danos em sua reputação.

De acordo com o Banco 
Central (BC), nos últimos 
seis meses, mais de 570 mil 
chaves Pix foram expostas 
nesses vazamentos. Apesar 
do BC reforçar que dados 
como senhas e outras vulne-
rabilidades não foram obti-
das ou exploradas, a exposi-
ção de informações aumenta 
a chance de utilização desses 
dados em fraudes.

“Adicionalmente, as pes-
soas que têm seus dados ex-
postos interpretam o acon-
tecimento como um indício 
de que suas contas bancá-
rias ou informações sensí-
veis estão disponíveis para 
criminosos, gerando danos 
irreparáveis à imagem das 
organizações”, prossegue 
Gonçalves.

“Mesmo que um determi-
nado banco não tenha sofri-
do incidentes, é importante 
monitorar todas as redes e 
aplicativos de forma contí-
nua, com avaliações perió-
dicas. Esse procedimento é 
crucial, porque as instituições 
financeiras estão cada vez 
mais vulneráveis a golpes 
digitais. Essas instituições 
precisam de uma base sóli-
da, adotando tecnologias e 
processos que potencializem 
sua capacidade de detectar 
ataques cibernéticos o mais 
cedo possível”.

A tendência é que ca-
da vez mais aplicativos, 
cuja função inicial não era 
a transferência de dinhei-
ro, passem a oferecer fer-
ramentas financeiras. O 
WhatsApp, controlado pe-
la Meta (ex-Facebook) já 
sofria problemas de ciber-
segurança. E agora, com a 
função de envio de valores, 
os golpes podem ficar ainda 
mais frequentes.

“Na maioria dos casos, 
esse tipo de golpe deriva de 
promoções e links falsos no 
WhatsApp. Após o acesso 
ao conteúdo falso, o inva-
sor entra em contato com a 
vítima e diz que ela ganhou 
algo, mas precisa do código 
de verificação para confir-
mar sua identidade. Esse 
código é inserido pelo inva-
sor em outro dispositivo no 
qual está registrado o What-
sApp e, assim, ele conse-
gue ter o controle da conta. 
A partir desse momento, o 
invasor habilita a autentica-
ção em duas etapas e a víti-
ma fica sem o WhatsApp”.

Nos últimos tempos, 
estão se tornando comuns 
também a clonagem e rou-
bo de números, seguidos 
de falsas mensagens, pe-
dindo dados sensíveis do 
usuário, conta bancária e, 
até mesmo, extorsão fi-

nanceira do indivíduo.
O gerenciamento de 

identidades é crucial para 
o fortalecimento da pos-
tura de segurança de uma 
organização e melhoria do 
gerenciamento de riscos. 
Processos e tecnologias 
corretos e bem implemen-
tados ajudam as organiza-
ções a alcançar segurança 
de senhas, gerenciamento 
de sessão e análise de amea-
ças, assim como o mais am-
plo suporte a DevOps.

“As instituições e plata-
formas financeiras precisam 
adotar medidas preventivas 
com diversas estratégias, 
como manter firewalls efi-
cientes, implementar re-
cursos de monitoramento 
contínuo e detecção de 
ameaças”, aconselha o re-
presentante da Asper.

A Asper é uma integrado-
ra de tecnologia com ampla 
atuação em segurança ci-
bernética, monitoramento, 
observabilidade e transfor-
mação digital. Especializada 
em organizações grandes e 
complexas, a Asper atende 
sete das 10 maiores empre-
sas brasileiras, representan-
do os principais fabricantes 
globais em cada área de 
atuação, com uma forte ca-
mada de serviços de imple-
mentação e suporte. 

O diretor executivo 
de Comercializa-
ção e Logística da 

Petrobras, Cláudio Mastella, 
disse hoje (24), que a com-
panhia está monitorando 
a evolução da crise entre a 
Rússia e a Ucrânia que, até o 
momento, se acha restrita à 
região. Por isso, analisou não 
ver impacto na segurança de 
atendimento aos clientes no 
Brasil, supridos por refinarias 
no país e pela importação de 
outras áreas no mundo. 

Com relação aos preços, 
entretanto, Mastella enxerga 
impacto de elevação mui-
to forte na volatilidade dos 
preços no mercado. “Hoje 
ocorreu um pico que ainda 
não se estabilizou”, disse. O 
mercado todo está observan-
do o que está acontecendo e 
tentando avaliar as consequ-
ências da crise, a partir dos 
desdobramentos da situação 
na Ucrânia, disse.

Rodrigo Costa, diretor 

executivo de Refino e Gás 
Natural, acompanhou o po-
sicionamento de Mastella. 
Ele disse que a Petrobras está 
acompanhando todo o mo-
vimento da nova realidade de 
suprimentos de gás natural li-
quefeito (GNL) dos Estados 
Unidos para Europa, África e 
Ásia, em razão da crise entre a  
Rússia e a Ucrânia, tendo em 
vista que parcela significativa 
do gás importado pelo Brasil 
vem dos Estados Unidos. 

Ele disse, porém, que a 
companhia não vê risco na 
movimentação de carga pa-
ra atender os compromis-
sos contratuais. “O que nós 
vemos, sim, é um impacto 
bastante significativo em 
custos, porque a gente já vê 
movimentações de precifi-
cação de GNL voltando a 
um patamar de US$ 300 o 
barril. Patamares extrema-
mente elevados, que trazem 
uma onerosidade maior ao 
custo de regaseificação“. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas da Bradesco Saúde S.A. (“Bradesco 
Saúde” ou “Companhia”), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as 
quais abrangem as normas instituídas pela própria Agência e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) quando referendados e aprovados pela ANS, que incluem as Notas Explicativas, devidamente acompanhadas 
dos Relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, bem como do Parecer do Conselho Fiscal.

Desempenho das Operações 

O resultado consolidado da Bradesco Saúde apresentou no exercício de 2021 prêmios/contraprestações de assistência à saúde e 
assistência odontológica no montante de R$ 30,298 bilhões (R$ 28,510 bilhões no exercício de 2020), e a Controladora finalizou o 
exercício com prêmios no montante de R$ 27,110 bilhões (R$ 25,522 bilhões no exercício de 2020).

No exercício de 2021, a carteira consolidada atingiu 11,1 milhões de clientes, e a Controladora superou 3,4 milhões.

Destaca-se o crescimento da carteira de Seguros Para Grupos (SPG), destinado a pequenas e médias empresas, que atingiu 
prêmios acumulados de R$ 10,6 bilhões, que representa uma evolução de 13,6% em relação ao mesmo período de 2020.

Em consultas, exames, cirurgias e internações médicas, a Companhia atingiu em 2021 o montante de R$ 27,085 bilhões no 
Consolidado, pagando em média aos seus segurados R$ 107,908 milhões por dia útil.

Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da Companhia se destacam dentre as empresas do setor, 
mantendo-se como referência em solidez e confiança para clientes da rede referenciada.

Empresas Controladas

Em 31 de dezembro, a Companhia mantinha participação acionária em outras empresas que atuam no segmento da Saúde 
Suplementar e odontológico, quais sejam: Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A., e Odontoprev S.A.

Resultado do Exercício

O resultado consolidado da Bradesco Saúde apresentou, no exercício de 2021, Lucro Líquido de R$ 993,834 milhões (R$ 1,044 
bilhão no exercício 2020).

O ano de 2021 foi marcado pela continuidade da pandemia do novo Coronavirus COVID-19. Houve adoção de medidas de 
mitigação do contágio, como o distanciamento social, algo que caracterizou de forma singular esse período, e que teve um reflexo 
importante sobre os negócios da Companhia.

A Bradesco Saúde, assim como a maioria das empresas, manteve a maior parte do trabalho em regime de home office, de forma a 
preservar a saúde dos seus colaboradores. Conseguimos dar andamento à operação nesse momento, sem perda significativa da 
qualidade e da eficiência nos processos operacionais e de atendimento aos nossos beneficiários.

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

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

O Estatuto prevê, ainda, o pagamento aos acionistas da Bradesco Saúde do mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, a título de 
dividendos, respeitadas as deduções e distribuições previstas.

Investimentos

As aplicações financeiras consolidadas em Títulos de Renda Fixa e Variável, Ações de Coligadas, e em Outros Investimentos 
Permanentes consolidados alcançaram, ao final do exercício, o montante de R$ 19,563 bilhões (R$ 19,974 bilhões no 
exercício de 2020).

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão classificadas nas categorias Valor Justo por meio do Resultado (Negociação), Disponível para 
Venda e Mantidos até o Vencimento, conforme normas contábeis em vigor. De acordo com essas normas, a Bradesco Saúde 
S.A. declara, por suas empresas controladas, possuir capacidade financeira e intenção de manter, até o vencimento, os títulos 
classificados na categoria mantidos até o vencimento.

Provisões Técnicas

O valor consolidado das Provisões Técnicas, ao final do exercício, atingiu o montante de R$ 14,831 bilhões (R$ 13,547 bilhões no 
exercício de 2020).

Sinistralidade

O Consolidado da Bradesco Saúde, apresentou aumento na sinistralidade em 7,5 p.p., passando de 84,3% em 2020 para 91,8% 
em 2021, enquanto a Controladora, apresentou aumento de 8,2 p.p., fechando 2021 com sinistralidade de 95,3% contra 87,1% em 
2020, basicamente, pelos seguintes motivos: 

Pagamento extraordinário de R$ 4,1 bilhões em eventos da Covid relacionados a exames e internações; e

Aumento significativo de eventos eletivos, tais como exames diagnósticos e cirurgias, que deixaram em parte de ser realizados 
em 2020.

Principais Ações Estratégicas Realizadas e Reconhecimentos Recebidos no Período 

A Bradesco Saúde, ao longo do exercício de 2021, manteve e promoveu diversas ações com efeitos positivos sobre a sua 
performance global, destacando-se:

• Qualificação de Operadoras: a Bradesco Saúde alcançou a nota máxima 1,0, na melhor faixa no Índice de Desempenho de 
Saúde Suplementar da ANS (IDSS 2021 – ano base 2020). Com isso, destaca-se entre as maiores operadoras do País, e 
mantém sua pontuação na maior faixa da avaliação, desde 2014;

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

• Avanços em programas que incentivem a atenção primária e a assistência resolutiva;

• Ampliação do Programa “Meu Doutor Bradesco Saúde” com a inserção de novas cidades como Belo Horizonte (MG), 
Campinas (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), em diferentes especialidades. Ainda em 2021 ampliamos o Meu 
Doutor Atenção Primária para São Paulo, Barueri, Brasília, Salvador, Vitória e Recife. Já no formato de linhas de cuidado, 
com equipes multidisciplinares, implantamos o Meu Doutor Geriatria e Obesidade em São Paulo e Meu Doutor Oncologia em 
Salvador; Clínicas Meu Doutor Novamed: ampliação das atividades com a inauguração e correspondente credenciamento das 
unidades Belo Horizonte (MG), Santo Amaro (SP), Méier (RJ), Barra Funda (SP), Recife (PE), Salvador Caminho das Árvores 
(BA) e Niterói (RJ), além de adotar ações aliadas ao combate à COVID-19. A rede cresceu 40% em relação ao mesmo período 
do ano passado, totalizando 26 unidades em 7 estados. As unidades seguiram atendendo sem necessidade de agendamento 
prévio no caso de consultas na especialidade clínica médica/medicina de família, visando evitar a formação de filas de espera 
e a exposição dos pacientes a aglomerações;

• Lançamentos de novos produtos, sob ótica regional e que favorecem o melhor custo-benefício como:

• Bradesco Saúde Efetivo: lançamento do produto com foco regional em Tocantins, Santa Catarina e Retrofit do produto na 
Bahia, observando as necessidades de cada região. O produto possui abrangência nacional e está disponível, tanto para 
apólices de SPG, quanto para apólices do grupo empresarial, em todas as modalidades de comercialização; e

• Bradesco Saúde Ideal: lançamento do produto Bradesco Saúde Ideal, com abrangência nacional, situado entre os produtos 
Flex e Nacional, cujo alvo de comercialização está alocado nas UFs RJ e SP. Disponível, tanto para apólices de SPG, quanto 
para apólices do grupo Empresarial, em todas as modalidades de comercialização.

Outras ações:

• Portal Coronavírus: manutenção de um repositório completo de informações para assistência à saúde durante a pandemia 
do novo  Coronavírus. O ambiente conta com vídeos, dicas, cartilhas atualizadas, plano de contingência para empresas e 
lista de clínicas com atendimento primário para casos suspeitos e demais referenciados que atendem durante o período de 
isolamento social; 

• Crescimento do “Saúde Digital”: mais de 660 mil videoconsultas, desde o início do programa, para atendimento à distância, 
mantendo proteção e comodidade ao beneficiário com a qualidade reconhecida. A iniciativa ocorre em duas frentes: pelo 
aplicativo, o serviço fica disponível 24 horas por dia, sete dias por semana por meio de videoconsulta ou chat com profissionais 
de saúde para casos de baixa e média complexidades, inclusive sintomas do novo coronavírus; e o atendimento da Rede 
Referenciada por meio da plataforma web; e

• Bradesco Saúde Concierge: ampliação nos serviços como revisão na cobertura dos valores do seguro viagem, incluindo 
o Tratado de Schengen; a integração do serviço de seguro viagem com o serviço de vacinas do viajante; atendimento 
diretamente com o profissional, por vídeo no aplicativo, referente a orientação nutricional e esportiva do serviço de Saúde em 
Equilíbrio; novo design do site concierge (área pública e área logada), trazendo maior transparência e melhor organização nos 
serviços e benefícios do Concierge e do Saúde; Tour virtual das salas VIP Concierge no site; digitalização da jornada de 2ª 
Opinião Médica Internacional (nos canais de site e App); e nova jornada Marcação de Exames com indicação dos prestadores 
parceiros do Concierge para o exame solicitado.

Principais Investimentos Realizados

Foram realizados vários investimentos na área de Tecnologia da Informação e de Gestão Operacional, dentre os 
quais, destacam-se: 

• Análise Automática das Solicitações de Procedimentos Médicos Via Sistema CBTI: implantação de ferramenta capaz de 
processar, analisar e aprovar automaticamente as solicitações de procedimentos médicos que requerem autorização prévia, 
trazendo mais segurança ao processo e reduzindo despesas operacionais e administrativas;

• Sistema de Gestão de Regulação Médica: ferramenta que possibilita compartilhamento das informações acerca dos pedidos 
de procedimentos médicos junto aos estipulantes, permitindo uma melhor visualização e gestão de todo o processo regulatório;

• Investimentos em Serviços para Web e Mobile: personalização da experiência de beneficiários nos canais digitais de acordo 
com o plano contratado, buscando atender às necessidades específicas de cada perfil como a disponibilização de carteirinha 
personalizada (modelos Afinidade) no portal da Bradesco Seguros e App Bradesco Saúde. Além disso, foram disponibilizadas 
novas funcionalidades visando a praticidade ao usuário e a redução da emissão de papel e acionamentos na Central como 
boleto de beneficiários individuais ou de planos coletivos empresariais com cobrança individualizada pelo App Bradesco 
Saúde, antes disponível somente no Portal, e emissão automática de Carta de Seguro Viagem para novos públicos; e

• Investimentos em Data Lake e Big Data: um business Data Lake contém dados estruturados e não estruturados de uma ampla 
variedade de fontes, e a lógica analítica concentra-se na criação de modelos preditivos para melhorias de produtos e serviços. 
Já um business Big Data possibilita coletar dados e aplicar técnicas analíticas para entendê-los, fazer previsões e agir, o que 
resulta na criação de novos modelos de negócios, assim como reunir dados, lógica analítica e aplicativos para viabilizar novas 
oportunidades de negócios.

Perspectivas e Planos da Administração para 2022

• Iniciativas de Inteligência Artificial: projetos que utilizam inteligência artificial (machine learning) e dão suporte a decisões em 
processos operacionais, com o objetivo de diminuir os riscos de interpretações equivocadas nos processos de autorização 
prévia para quimioterapia e pagamento de sinistro ambulatorial;

• Reformulação dos Aplicativos Bradesco Saúde e Bradesco Saúde Concierge para o conceito “2.0”, com novo layout e 
tecnologia que possibilita o reúso e compartilhamento de funcionalidades entre aplicativos da companhia, inclusive o 
integrador Bradesco Seguros;

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

• Desenvolvimento de grupo de trabalho sobre biometria facial em parceria com o time de Segurança Corporativa para explorar 
e priorizar os cenários de implantação da tecnologia para toda a Organização Bradesco, incluindo a Bradesco Saúde que fez 
parte dos testes;

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

• Consolidação de parcerias com hospitais e serviços de diagnósticos que apresentem melhor relação de custo-efetividade;

• Nova jornada para agendamento on-line do Programa “Meu Doutor”, além da expansão para novas cidades como Recife, 
Fortaleza e Goiânia, e implantação do Meu Doutor Linha de Cuidado obstetrícia em São Paulo e Salvador;

• Previsão de inauguração de novas unidades da Rede de Clínicas Novamed em Moema (SP) e Barra da Tijuca (RJ); 

• Expansão do programa de Pagamentos Diretos de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) a fornecedores para 
outros estados e hospitais, assim como novas negociações com fabricantes, visando ao aumento do portfólio de materiais 
do programa; e

• Continuidade de revisões da jornada digital com constantes atualizações no aplicativo Bradesco Saúde Concierge.

Gestão de Riscos

A Bradesco Saúde tem o apoio de uma Estrutura de Gestão de Riscos em linha com os modelos adotados no mercado nacional e em 
atendimento à legislação vigente, atuando de forma independente, no que tange a regulamentos, normas e políticas internas, tendo 
como principal objetivo assegurar que os riscos a que a Companhia está exposta sejam devidamente identificados, analisados, 
mensurados, tratados e monitorados.

O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de governança 
corporativa, que abrange, desde a Alta Administração, até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação e gestão 
dos riscos. Possui comitês com funções específicas, permitindo que os riscos, tais como subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados.

Estão inseridos, nesse contexto, categorizar os riscos relevantes para compor o perfil de riscos, monitorar os tipos de riscos 
assumidos com base nas compensações risco-retorno, para alcançar os objetivos estratégicos e buscar eficiência na gestão de 
capital, monitorar continuamente a exposição e tolerância aos riscos e assegurar o aculturamento de gestão de riscos, incluindo a 
difusão das políticas, normas e processos. 

Adequação de Capital

Para as empresas reguladas pela ANS, a Resolução Normativa nº 451/20, e alterações posteriores, estabelecem que as sociedades 
deverão apresentar Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual ou superior ao Capital Regulatório (CR). Até dezembro de 2022, o CR 
é equivalente ao maior valor entre o Capital Base (CB) e a Margem de Solvência (MS), exceto para as sociedades que optaram pela 
adoção antecipada do Capital Baseado em Riscos (CBR). Em março de 2020, a Bradesco Saúde optou pela adoção antecipada do 
modelo padrão de CBR na apuração do seu CR e, portanto, conforme critérios previstos no artigo 15º e parágrafo 2º da Seção IV 
do Capítulo III da RN Nº 451, de 06 de março de 2020, e alterações posteriores, a apuração do seu CR deverá considerar o maior 
valor entre os valores de Capital Base, Margem de Solvência fixa em março de 2020 (valor apurado em março de 2020, para a 
margem de solvência, conforme o § 3º do art. 11 e Anexo II da RN Nº 451/2020), 75% da Margem de Solvência (percentual fixo de 
75% da margem de solvência, apurada conforme Seção II do Capítulo II da RN Nº 451/2020) e Capital Baseado em Riscos. A partir 
de janeiro de 2023, o CR será equivalente ao maior valor entre o CB e o CBR. O PLA é avaliado numa visão econômica, e deve 
ser calculado com base no patrimônio líquido contábil ou no patrimônio social contábil, considerando os ajustes contábeis e ajustes 
associados à variação dos valores econômicos.

Em aderência às referidas normas, a Bradesco Saúde mantém níveis de capital adequados aos requerimentos regulatórios.

O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma contínua e visa assegurar que a Bradesco Saúde 
mantenha uma sólida base de capital para apoiar o desenvolvimento das atividades e fazer face aos riscos em qualquer situação 
do mercado, em atendimento aos requerimentos regulatórios e/ou aos aspectos de Governança Corporativa. A Bradesco Saúde 
deve manter, permanentemente, capital compatível com os riscos de suas atividades e operações, conforme suas características 
e peculiaridades, representado por níveis adequados de capital. A Bradesco Saúde acompanha, de maneira permanente, 
os limites requeridos pelos respectivos Órgãos Reguladores, bem como os limites de exposição a riscos estabelecidos pelo 
Conselho de Administração.

Controles Internos

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

Compliance

A Área de Compliance atua na captação, divulgação e devido acompanhamento das regulamentações aplicáveis a Bradesco 
Saúde, para assegurar a aderência, realizando o monitoramento do atendimento tempestivo às demandas dos Órgãos Reguladores 
que supervisionam suas atividades.

A Bradesco Saúde mantém o compromisso contínuo de prevenir e combater as fraudes, por meio de processos e controles 
consistentes, aplicados no devido monitoramento das operações, disponibilizando canais de denúncia a todos os públicos de 
interesse, para receber relatos de indícios de práticas ilícitas ou irregulares.

A aplicação dos princípios de conduta, estabelecidos pela Organização Bradesco nas relações com os clientes, parceiros, 
fornecedores e demais partes relacionadas, também faz parte da atuação da Área de Compliance, através do acompanhamento 
contínuo e ações periódicas para o aculturamento dos públicos envolvidos (interno e externo), contribuindo para uma melhor 
jornada e experiência com nossos produtos e serviços. 

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

Governança de Dados e Segurança da Informação 

Considerando os requerimentos definidos pelos Órgãos Reguladores, a exigência de implementação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e o incremento na velocidade de transformação digital que estamos vivenciando, a Bradesco Saúde reafirma 
o compromisso com a disponibilidade, integridade, segurança, confidencialidade e privacidade das informações organizacionais 
e de seus clientes, com ênfase especial à privacidade, segurança da informação e governança de dados (pessoais e sensíveis), 
dentro e fora da Organização. Sendo assim, a Bradesco Saúde tem acompanhado de forma bastante presente as demandas dos 
reguladores e as necessidades dos clientes, apoiando-se nas boas práticas de mercado para melhoria da qualidade, transparência 
e proteção aos dados por meio de processos consistentes e confiáveis, que endereçam os requerimentos legais durante todo o 
ciclo de tratamento, consumo e expurgo de dados e, com isso, permitem um foco especial à governança de dados e segurança 
da informação.

Tecnologia da Informação

Os esforços dos núcleos de Tecnologia da Informação da Bradesco Saúde, alinhados ao posicionamento estratégico, no exercício 
de 2021, foram direcionados na ampliação de eficiência, melhoria da experiência e satisfação dos usuários e clientes, assim como 
em iniciativas para aprimorar os canais de relacionamento dos clientes no período de isolamento social devido à pandemia da 
COVID-19, destacando-se:

•  Gestão Médica: visando a otimização de processos e ferramentas tecnológicas atualizadas, iniciamos o desenho futuro para 
a automação das Análises de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) e a Gestão integrada de NIPs (Notificação de 
Intermediação Preliminar) como projetos estruturantes do negócio. Nesta mesma abordagem, destaca-se a entrega do sistema 
de Gerenciamento de Decisões Judiciais e Subsídios, trazendo ganhos operacionais e processuais para a área de apoio aos 
processos judiciais da Companhia. Para os canais digitais, promovemos a consulta de status de senhas e disponibilização 
dos seguros viagem no Portal do Beneficiário; uma nova experiência digital para o portal do contratante; e ampliação dos 
fornecedores de medicamentos oncológicos com piloto SISTEL em operação assistida;

•  Gestão de Redes: foram disponibilizadas funcionalidades para as áreas da Gestão de Rede e Gestão de Contratos, contribuindo 
para melhorar a eficiência operacional. Cabe destacar a opção para assinatura digital em Acordos Operacionais e Aditivos com 
prestadores de saúde, bem como funcionalidades que servirão para apoiar a obtenção da Certificação com base na Resolução 
Normativa nº 452 da ANS, em 2022;

•  Aplicativo Bradesco Saúde Concierge: reformulação da identidade visual e da estrutura de integrações para melhorar o 
modelo de segurança envolvido no canal, bem como a usabilidade e performance das funcionalidades, garantindo uma melhor 
experiência para os beneficiários; e

•  Aperfeiçoamentos de Serviços Mediservice: com foco na estratégia de reposicionamento da marca, foram realizadas diversas 
ações alinhadas ao negócio para incremento nos níveis de segurança e experiência dos usuários da Mediservice nos novos 
portais através de layouts aprimorados e aplicação de novas tecnologias. Adicionalmente, foram desenvolvidos 37 serviços 
que fornecem o suporte necessário para a execução do aplicativo Mediservice, aperfeiçoando a usabilidade móvel dos 
usuários, além de permitir ganhos de performance. Além disso, foi realizada a repaginação do aplicativo da Mediservice, 
possibilitando acesso a novas funcionalidades e jornadas mais harmônicas às necessidades dos usuários, garantindo uma 
melhor experiência e performance no uso do canal. 

Premiações

No exercício de 2021, a Bradesco Saúde recebeu reconhecimentos do mercado à sua atuação. Dentre os prêmios conquistados, 
destacam-se:

•  Liderou o ranking “Seguro Saúde” no Anuário Valor 1000, editado pelo jornal Valor Econômico. A publicação 
apresenta análises detalhadas sobre as mil maiores empresas do Brasil, com base em critérios como competitividade, 
investimentos e infraestrutura;

•  No Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, promovido pelo Grupo Padrão com coordenação 
técnica do Centro de Inteligência Padrão (CIP), foi a vencedora na categoria “Fornecedor de Plano ou Seguro Saúde”; 

•  Destaque no Prêmio Mercado de Seguros, promovido pela revista Seguro Total, conquistando o troféu Gaivota de Ouro na 
categoria “Liderança Nacional na Carteira de Seguro Saúde”;

•  Figurou entre as empresas mais bem colocadas na categoria “Saúde” no prêmio Estadão Finanças Mais, promovido pelo jornal 
O Estado de São Paulo; 

•  Pela 14ª vez consecutiva, foi eleita a melhor empresa do País na categoria “Seguro Saúde” no prêmio Top Of Mind RH, 
promovido pela Fênix Editora. A premiação reconhece empresas e profissionais mais lembrados em votação realizada entre 
os que trabalham na área de Recursos Humanos. Também foi destaque na premiação “Melhores Fornecedores para RH” na 
categoria “Saúde”, promovida pela revista Gestão e RH;

•  Figurou entre as empresas mais “Amadas pelos Cariocas”, em publicação organizada pelo jornal O Globo;

•  No prêmio “Respeito 2021”, a Bradesco Saúde foi eleita a empresa que mais respeita o consumidor na categoria ‘Seguros-
Saúde e Assistência Médica’; e

•  A Bradesco Saúde está entre as vencedoras do “Prêmio Top Empresarial Internacional”, promovido, há 24 anos, pela 
Associação dos Empresários da Região Sul e Mercosul – entidade com mais de 60 anos de atividades.

Agradecimentos

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

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022.

Diretoria
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
PASSIVO Notas 2021 2020 2021 2020
PASSIVO CIRCULANTE  ................................................................. 9.529.653 9.093.935 10.325.241 9.918.229

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde  ...... 13a 9.057.143 8.078.588 9.614.414 8.612.602
Provisões de prêmios/contraprestações  .................................. 1.622.526 1.466.865 1.828.609 1.652.033

Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG  ........ 1.541.807 1.394.146 1.747.890 1.579.314
Provisão para remissão  .............................................................. 80.719 72.719 80.719 72.719
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS  ..................... 16.464 19.984 21.104 24.960
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores 

de serviços assistenciais .......................................................... 2.940.507 3.091.378 3.175.396 3.330.085
Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados 

(PEONA)  .................................................................................. 4.412.002 3.432.164 4.512.611 3.524.157
Outras provisões técnicas  .......................................................... 65.644 68.197 76.694 81.367

Débitos de operações de assistência à saúde  ......................... 171.400 435.305 181.119 448.076
Contraprestações/prêmios a restituir ........................................... 55.248 55.013 55.347 55.250
Receita antecipada de contraprestações/prêmios  ..................... 30.402 22.736 30.402 22.736
Comercialização sobre operações  ............................................. 73.840 68.064 74.520 71.035
Outros débitos de operações com planos de assistência à 

saúde  ....................................................................................... 11.910 289.492 20.850 299.055
Tributos e encargos sociais a recolher ...................................... 14 139.471 100.989 203.531 159.864
Débitos diversos ........................................................................... 15 161.639 479.053 326.177 697.687

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  ........................................................ 6.212.326 5.863.836 6.391.918 6.019.821
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde  ...... 13a 5.214.273 4.930.982 5.216.305 4.934.605
Provisão para remissão  ............................................................... 614.491 540.116 614.491 540.116
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores 

de serviços assistenciais ............................................................ 175.417 170.186 177.449 173.809
Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados 

(PEONA) .................................................................................... 29.675 19.429 29.675 19.429
Outras provisões técnicas  ............................................................ 4.394.690 4.201.251 4.394.690 4.201.251

Provisões  ..................................................................................... 980.534 891.968 1.083.563 974.017
Provisões para ações judiciais  .................................................. 16 980.534 891.968 1.083.563 974.017
Tributos e encargos sociais a recolher ...................................... - - 15.485 13.358

Tributos e contribuições .............................................................. - - 13.869 11.077
Parcelamento de tributos e contribuições ................................... - - 1.616 2.281

Débitos diversos  .......................................................................... 15 17.519 40.886 76.565 97.841
Minoritários ................................................................................... - - 589.966 593.762

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................... 17 8.244.631 8.886.633 8.244.631 8.886.633
Capital social .................................................................................. 4.468.500 4.468.500 4.468.500 4.468.500

Reservas .......................................................................................... 4.779.949 4.085.876 4.779.949 4.085.876
Reservas de capital ........................................................................ (327.077) (327.566) (327.077) (327.566)
Reservas de lucros ......................................................................... 5.107.026 4.413.442 5.107.026 4.413.442
Ajustes de avaliação patrimonial  ................................................... (921.189) 339.433 (921.189) 339.433
(-) Ações em tesouraria  ................................................................. (82.629) (7.176) (82.629) (7.176)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................... 23.986.610 23.844.404 25.551.756 25.418.445

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Contraprestações efetivas/prêmios ganhos de plano de 
assistência à saúde  ..................................................................... 21 26.836.625 24.438.499 29.939.150 27.340.056

Receitas com operações de assistência à saúde  ....................... 26.836.625 24.438.499 30.025.157 27.426.909
Contraprestações líquidas/prêmios retidos  ...................................... 27.109.886 25.522.018 30.298.418 28.510.428
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à 

saúde  ............................................................................................. (273.261) (1.083.519) (273.261) (1.083.519)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à 

saúde da operadora  ...................................................................... - - (86.007) (86.853)
Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos  ......................... (25.572.889) (21.284.628) (27.480.623) (23.042.920)
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados  ....................................... (24.582.805) (20.437.029) (26.482.302) (22.193.557)
Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados 

 ........................................................................................................ (990.084) (847.599) (998.321) (849.363)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE  ............................................................. 1.263.736 3.153.871 2.458.527 4.297.136
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde 

 ........................................................................................................ - - 3.025 2.662
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos 

de saúde da operadora ................................................................ 210.216 147.868 228.095 166.149
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar .............. - - 1.648 2.132
Receitas com operações de assistência odontológica  ..................... - - 15.835 13.699
Outras receitas operacionais  ............................................................ 210.216 147.868 210.612 150.318
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde  ..... - - (14.243) (12.813)
Outras despesas operacionais com plano de assistência à 

saúde  ............................................................................................ 22a (186.002) (1.001.275) (270.205) (1.118.086)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde  . (296.927) (771.803) (333.908) (835.972)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e 

doenças  ......................................................................................... (8.563) (8.209) (9.107) (9.048)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à 

saúde  ............................................................................................. - - (81) (7)
Provisão para perdas sobre créditos  ................................................ 119.488 (221.263) 72.891 (273.059)
Outras despesas oper. de assist. à saúde não rel. Com planos 

de saúde da operadora ................................................................ (11.343) (13.208) (15.994) (17.859)
RESULTADO BRUTO  ..................................................................... 1.276.607 2.287.256 2.389.205 3.317.189
Despesas de Comercialização  ...................................................... 22b (1.278.258) (1.150.749) (1.470.173) (1.341.477)
Despesas Administrativas  ............................................................. 22c (972.121) (1.110.230) (1.319.031) (1.427.915)
Resultado Financeiro Líquido  ....................................................... 22d 2.363.704 1.442.478 2.421.272 1.436.030
Receitas Financeiras  ........................................................................ 2.560.267 1.591.063 2.632.395 1.679.581
Despesas Financeiras  ...................................................................... (196.563) (148.585) (211.123) (243.551)
Resultado Patrimonial .................................................................... 220.927 145.263 4.039 (42.946)
Receitas Patrimoniais  ....................................................................... 222.797 194.250 5.909 6.103
Despesas Patrimoniais  ..................................................................... (1.870) (48.987) (1.870) (49.049)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES  ....... 1.610.859 1.614.018 2.025.312 1.940.881
Imposto de renda .............................................................................. 22e (259.197) (484.737) (393.671) (601.557)
Contribuição social ............................................................................ 22e (192.989) (305.408) (241.221) (347.619)
Impostos diferidos ............................................................................. 22e (136.164) 239.197 (142.866) 233.654
Participações sobre o lucro ............................................................... (28.675) (19.003) (52.947) (33.155)

RESULTADO LÍQUIDO ................................................................. 993.834 1.044.067 1.194.607 1.192.204
Atribuível a:
Acionista controlador ..................................................................... 993.834 1.044.067
Acionista minoritário ....................................................................... 200.773 148.137

RESULTADO LÍQUIDO ................................................................. 1.194.607 1.192.204
Quantidade de ações ................................................................... 20.870.945 20.870.945 20.870.945 20.870.945
Resultado líquido por ação ......................................................... 47,62 50,02 57,24 57,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020 

RESULTADO LÍQUIDO .................................................................................  993.834  1.044.067  1.194.607  1.192.204 
Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado
Resultados não realizados de ativos financeiros disponíveis para 

venda
 Controladora ..................................................................................................  (2.101.037)  (280.610)  (2.101.037)  (280.610)
 Imposto de renda e contribuição social .........................................................  840.415  112.244  840.415  112.244 
Total do resultado abrangente do período ................................................  (266.788)  875.701  (66.015)  1.023.838 
Atribuível ao controlador .............................................................................  (266.788)  875.701  (266.788)  875.701 
Atribuível aos minoritários ..........................................................................  200.773  148.137 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de planos saúde ................................................................. 27.892.617 26.050.825 31.135.585 28.999.817
(+) Resgate de aplicações financeiras ........................................................... 12.505.112 13.145.745 15.079.665 14.984.573
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras ...................................... - - - 17.248
(+) Outros recebimentos operacionais ........................................................... 88.989 53.832 182.526 145.970
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde .................. (25.373.637) (20.289.988) (27.305.851) (22.021.964)
(-) Pagamento de comissões.......................................................................... (1.317.197) (1.149.532) (1.513.860) (1.342.219)
(-) Pagamento de pessoal .............................................................................. (209.288) (385.444) (312.152) (488.626)
(-) Pagamento de pró-labore .......................................................................... (25.778) (22.446) (36.055) (31.343)
(-) Pagamento de serviços terceiros............................................................... (534.221) (383.326) (673.544) (500.324)
(-) Pagamento de tributos ............................................................................... (486.272) (1.178.060) (753.889) (1.422.603)
(-) Pagamento de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributárias)............ (100.944) (160.009) (131.549) (175.437)
(-) Pagamento de aluguel ............................................................................... (25.068) (55.239) (31.919) (67.068)
(-) Pagamento de promoção/publicidade ....................................................... (28.337) (61.926) (44.634) (74.863)
(-) Aplicações financeiras ............................................................................... (11.690.312) (14.897.125) (14.216.777) (16.975.064)
(-) Outros pagamentos operacionais .............................................................. (170.389) (711.719) (368.283) (840.390)
Caixa líquido das atividades operacionais ................................................ 525.275 (44.412) 1.009.263 207.707
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado – hospitalar ......................... 2 - 2 -
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado – outros .............................. - - - 8
(+) Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio ........................ 126.820 131.429 6.096 5.250
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – outros ............................. (10.366) (3.952) (16.463) (11.711)
(-) Pagamento relativos ao ativo intangível .................................................... (53.457) (52.261) (89.944) (74.710)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas ................ - - (26.876) -
(-) Outros pagamentos das atividade de investimento ................................... - - - (1.338)
Caixa líquido das atividades de investimentos ......................................... 62.999 75.216 (127.185) (82.501)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(-) Pagamento de participação nos resultados ............................................... (22.001) (22.835) (42.879) (42.450)
(-) Outros pagamentos da atividade de financiamento................................... (548.216) - (832.628) (64.434)
Caixa líquido das atividades de financiamento ......................................... (570.217) (22.835) (875.507) (106.884)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA .................................. 18.057 7.969 6.571 18.322
CAIXA – Saldo Inicial ................................................................................... 7.980 11 42.002 23.680
CAIXA - Saldo Final ...................................................................................... 26.037 7.980 48.573 42.002

18.057 7.969 6.571 18.322
Ativos livres no início do período (*) ............................................................... 5.834.936 4.998.691 6.635.001 5.453.414
Ativos livres no final do período (*) ................................................................. 4.576.313 5.834.936 5.314.256 6.635.001
(Diminuição)/aumento nas aplicações financeiras – recursos livres .............. (1.258.623) 836.245 (1.320.745) 1.181.587
(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Consolidado Consolidado
2021 2020

Receitas .............................................................................................................................................. 30.512.993 28.368.090
Contraprestações líquidas/prêmios retidos  ..................................................................................... 30.298.418 28.510.428
Outras receitas operacionais ............................................................................................................ 94.843 130.721
Reversão (constituição) da provisão para créditos de liquidação duvidosa ..................................... 119.732 (273.059)

Variação das provisões técnicas de prêmios ................................................................................. (273.261) (1.083.519)
Operações de seguros  .................................................................................................................... (273.261) (1.083.519)

Receita operacional........................................................................................................................... 30.239.732 27.284.571
Sinistros retidos  ............................................................................................................................... (27.480.623) (23.042.920)

Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos  ............................................................................... (26.482.302) (22.193.557)
Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados  ............................................. (998.321) (849.363)

Insumos adquiridos de terceiros ..................................................................................................... (2.088.538) (2.525.342)
Materiais, energia e outros ............................................................................................................... (427.263) (881.217)
Serviços de terceiros, comissões líquidas ........................................................................................ (1.661.275) (1.644.125)

Valor adicionado bruto ..................................................................................................................... 670.571 1.716.309
Depreciação e amortização ................................................................................................................. (64.576) (71.875)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade ........................................................................ 605.995 1.644.434
Valor adicionado recebido em transferência .................................................................................. 2.432.961 1.336.823

Resultado de equivalência patrimonial ............................................................................................. 5.255 6.046
Receita financeira ............................................................................................................................. 2.428.922 1.379.769
Outras ............................................................................................................................................... (1.216) (48.992)

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR ............................................................................................... 3.038.956 2.981.257
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO: ..................................................................................... 3.038.956 2.981.257
Pessoal ............................................................................................................................................... 724.908 663.190

Remuneração direta ......................................................................................................................... 640.638 581.499
Benefícios ......................................................................................................................................... 66.125 64.641
Encargos sociais - FGTS .................................................................................................................. 18.145 17.050

Imposto, taxas e contribuições ........................................................................................................ 1.084.066 1.098.818
Federais ............................................................................................................................................ 1.071.861 1.097.571
Estaduais .......................................................................................................................................... 54 55
Municipais ......................................................................................................................................... 12.151 1.192

Remuneração de capital de terceiros .............................................................................................. 35.375 27.045
Aluguéis ............................................................................................................................................ 35.375 27.045

Remuneração de capital próprio...................................................................................................... 1.194.607 1.192.204
Dividendos ........................................................................................................................................ 300.250 247.966
Lucros retidos no período ................................................................................................................. 693.584 796.101
Participação dos não controladores nos lucros retidos .................................................................... 200.773 148.137

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
ATIVO  Notas 2021 2020 2021 2020
ATIVO CIRCULANTE   ...................................................................... 6.040.035 6.791.055 7.309.712 8.458.843

Disponível  .................................................................................... 26.037 7.980 48.573 42.002
Realizável   .................................................................................... 6.013.998 6.783.075 7.261.139 8.416.841
Aplicações financeiras ................................................................ 4 3.248.967 3.724.277 4.053.188 4.889.284

Aplicações garantidoras de provisões técnicas   ........................ 1.215.488 2.575 1.522.353 401.539
Aplicações livres ......................................................................... 2.033.479 3.721.702 2.530.835 4.487.745

Créditos de operações com planos de assistência à saúde  .. 1.789.378 1.898.340 2.140.531 2.247.998
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber  ........................... 6 1.693.208 1.696.010 1.997.528 2.003.148
Participação de beneficiários em eventos/sinistros 

indenizáveis ....................................................................... 26.793 19.314 27.821 20.897
Operadoras de planos de assistência à saúde   ......................... - - 31.833 25.147
Outros créditos de operações com planos de assistência à 

saúde ....................................................................................... 6.1 69.377 183.016 83.349 198.806
Despesas diferidas  ..................................................................... 7 392.157 358.737 422.319 384.002
Créditos tributários e previdenciários   ..................................... 8 551.768 656.169 570.035 708.511
Bens e títulos a receber  .............................................................. 30.211 143.900 68.060 180.558
Despesas antecipadas   ............................................................... 1.517 1.652 7.006 6.488

ATIVO NÃO CIRCULANTE   ............................................................. 17.946.575 17.053.349 18.242.044 16.959.602
Realizável a longo prazo   ................................................................ 16.689.374 15.830.981 17.171.083 15.954.761

Aplicações financeiras   ................................................................ 4 15.099.752 15.055.751 15.495.303 15.072.018
Aplicações garantidoras de provisões técnicas   ............................. 12.582.955 12.950.497 12.760.455 12.966.764
Aplicações livres .............................................................................. 2.516.797 2.105.254 2.734.848 2.105.254
Créditos tributários e previdenciários   ....................................... 8 1.235 1.200 1.235 21.608
Títulos e créditos a receber   ........................................................ - - 79 100
Despesas de comercialização diferidas   .................................... 7 125.664 112.173 125.664 112.173
Ativo fiscal diferido   ..................................................................... 8 1.139.988 435.737 1.182.881 485.332
Depósitos judiciais e fiscais ......................................................... 9 322.735 226.120 350.709 247.828
Outros créditos a receber a longo prazo   .................................. - - 15.212 15.702

Investimentos   ................................................................................. 1.041.688 1.025.759 14.374 12.473
Participações societárias pelo método de equivalência 

patrimonial  ................................................................................. 1.041.688 1.025.759 4.868 5.709
Participações societárias - operadora de planos de assistência 

à saúde   .................................................................................... 10 1.041.688 1.025.759 4.868 5.709
Outros investimentos  ................................................................... - - 9.506 6.764

Imobilizado   ...................................................................................... 11 61.211 56.181 88.484 84.353
Imóveis de uso próprio   ............................................................... - - 6.523 6.812

Imóveis - não hospitalares/odontológicos   ................................ - - 6.523 6.812
Imobilizado de uso próprio   ......................................................... 9.458 6.727 23.283 20.607

Imobilizado - não hospitalares/odontológicos   .......................... 9.458 6.727 23.283 20.607
Outras imobilizações   .................................................................. 51.753 49.454 58.678 56.934

Intangível   ......................................................................................... 12 154.302 140.428 968.103 908.015
TOTAL DO ATIVO ............................................................................. 23.986.610 23.844.404 25.551.756 25.418.445

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Reservas de capital Reservas de lucros Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 
Lucros  

acumulados 

Participação 
de acionistas 

minoritários 

Total do 
patrimônio 

líquido 
Capital 
social 

Mudança de participação 
em controlada 

Outras 
reservas 

Reserva 
legal 

Reserva 
estatutária 

Ações em 
tesouraria Total 

Saldo em 01º de janeiro de 2020  ........................................................................................... 4.468.500 (297.661) (24.609) 419.824 3.197.517 507.799 (10.516) - 8.260.854 554.349 8.815.203
Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros  ...................................................................... - - - - - (280.610) - - (280.610) - (280.610)
Tributos sobre o ajuste a valor justo de instrumentos financeiros ............................................ - - - - - 112.244 - - 112.244 - 112.244
Outorga/provisão de opções de venda de ações reconhecida em controlada  ........................ - - (5.296) - - - - - (5.296) (5.295) (10.591)
Ações em tesouraria reconhecida em controlada  .................................................................... - - - - - - 3.340 - 3.340 3.339 6.679
Resultado Líquido ..................................................................................................................... - - - - - - - 1.044.067 1.044.067 148.137 1.192.204
Dividendos a distribuir (R$ 11,88 por ação)  ............................................................................. - - - - - - - (247.966) (247.966) - (247.966)
Dividendos propostos/pagos a minoritários .............................................................................. - - - - - - - - - (106.768) (106.768)
Proposta para destinação do lucro liquido  ............................................................................... - - - 52.203 743.898 - - (796.101) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020  ....................................................................................... 4.468.500 (297.661) (29.905) 472.027 3.941.415 339.433 (7.176) - 8.886.633 593.762 9.480.395
Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros  ...................................................................... - - - - - (2.101.037) - - (2.101.037) - (2.101.037)
Tributos sobre o ajuste a valor justo de instrumentos financeiros ............................................ - - - - - 840.415 - - 840.415 - 840.415
Outros resultados abrangentes  ................................................................................................ - - - - - - - - 1.891 1.891
Outorga/provisão de opções de venda de ações reconhecida em controlada  ........................ - - 489 - - - - - 489 489 978
Ações em tesouraria reconhecida em controlada  .................................................................... - - - - - - (75.453) - (75.453) (75.423) (150.876)
Resultado Líquido ..................................................................................................................... - - - - - - - 993.834 993.834 200.773 1.194.607
Dividendos pagos (R$ 14,39 por ação)  .................................................................................... - - - - - - - (300.250) (300.250) - (300.250)
Dividendos propostos/pagos a minoritários .............................................................................. - - - - - - - - - (131.526) (131.526)
Proposta para destinação do lucro líquido  ............................................................................... - - - 49.692 643.892 - - (693.584) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2021  ....................................................................................... 4.468.500 (297.661) (29.416) 521.719 4.585.307 (921.189) (82.629) - 8.244.631 589.966 8.834.597

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS (Em milhares de reais)

1 Contexto operacional
A Bradesco Saúde (“Bradesco Saúde” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a operar em todas as modalidades de seguros no ramo de assistência à saúde, em 
todo o território nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Avenida Rio de Janeiro nº 555, Salas 801, 901, 
1.101, 1.201, 1.301, 1.401, 1.701, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675.
A Companhia é controlada direta da Bradesco Gestão de Saúde S.A., e, em última instância pelo Banco Bradesco S.A.
A Bradesco Saúde, por intermédio de subsidiárias, atua nos segmentos de seguro saúde e odontológico, coletivos e individuais.
A rede de distribuição da Companhia e suas controladas tem cobertura nacional e conta com uma sinergia com a rede de 
distribuição bancária do Banco Bradesco, além do atendimento através da internet/redes sociais e centrais telefônicas.
Estas demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 23 de 
fevereiro de 2022.

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

a. Base de preparação
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais abrangem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pela ANS, inclusive 
as normas instituídas pela própria ANS. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas segundo 
critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº435/2018 e alterações subsequentes.
A Administração considera que a Companhia e suas controladas possuem recursos para garantir a continuidade de seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas foram preparadas com base nesse princípio de continuidade.

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

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

d. Base de consolidação
As práticas contábeis destacadas nessa nota foram adotadas de forma uniforme em todas as empresas consolidadas. As 
demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Bradesco Saúde S.A. e das suas controladas 
diretas e indiretas.
Destacamos as principais Companhias e fundos de investimento exclusivos, com participação direta e indireta, incluídas nas 
demonstrações contábeis consolidadas de 2021 e 2020:

2021 2020
Percentual de 

participação
Percentual de 

participação
Controladas Direto Indireto Direto Indireto
Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. ........................................ 100,00 - 100,00 -
Odontoprev S.A. (*) ....................................................................................... 50,01 - 50,01 -
Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D'ars Ltda. (Clidec) ................ - 99,9 - 99,9
Odontoprev Serviços Ltda. (Odontoprev Serviços) ....................................... - 99,9 - 99,9
Odontored CV Sociedad Anônima de Capital Variable (Odontored)............. - 60,00 - 60,00
Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda. (Rede Dental) (**) . - - - 99,9
Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. (***) ................................................. - 100,00 - -
Boutique Dental Ltda.  ................................................................................... - 100,00 - -
Fundos de investimentos (****) ..................................................................
Bradesco Fundo de Investimento RF Memorial ............................................ 100,00 - 100,00 -
Bradesco FI RF Vetor B IV ............................................................................ 98,70 - 98,70 -
Brad. Fundo de Inv. Renda Fixa Matriz ......................................................... 100,00 - 100,00 -
Bradesco Fundo de Inv. Renda Fixa Odontoprev ......................................... - 100,00 - 100,00
 (*) Para fins de consolidação, foram utilizadas as demonstrações contábeis com um mês de defasagem em relação à 

data-base das demonstrações contábeis consolidadas. O valor de mercado do referido investimento considerando a 
cotação em 31 de dezembro de 2021, divulgada pela Brasil Bolsa Balcão (B3), é de R$3.347.170 (R$3.865.184 em 31 de 
dezembro de 2020).

 (**) Empresa incorporada em janeiro de 2021.
 (***) A Companhia foi adquirida em 01/07/21, pelo valor total de R$28 milhões, dos quais R$11 milhões foram pagos à 

vista e a parcela remanescente da dívida em:
a)  preço adicional no valor de até R$7,5 milhões, que será pago em 2 parcelas de até R$3,7 milhões cada uma, em 12 e 24 

meses, a depender da manutenção do número de beneficiários da Mogidonto Planos Odontológicos, especificados no 
contrato de aquisição, e

b)  parcela retida no valor de R$7,1 milhões, referente a contingências não materializadas que será pago em 6 parcelas anuais, 
corrigido pelo CDI. O valor total foi alocado em R$3 milhões referente a patrimônio, R$8 milhões referente a ativos alocáveis 
(marcas, non compete, carteira de clientes) e Ágio por expectativa de rentabilidade futura no valor de R$16 milhões.

 (****) Foram consolidados os fundos de investimentos em que a Companhia e suas controladas assumem ou retêm, 
substancialmente, riscos e benefícios.

(i) Controladas
 São classificadas como controladas as empresas sobre as quais a Companhia exerce controle, ou seja, quando 

está exposta a, ou tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida, e tem a 
capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder na investida. As empresas controladas são consolidadas 
integralmente, desde o momento em que a Companhia assume o controle sobre as suas atividades, até o momento em 
que esse controle cessa.

(ii) Participação de acionistas não controladores
 A Companhia aplica a política de tratar as operações com participações de acionistas não controladores como operações 

com partes externas à Companhia. As baixas com participações de acionistas não controladores resultam em ganhos e 
perdas para a Companhia, e são registradas na demonstração do resultado.

(iii) Saldos e transações eliminados na consolidação
 Saldos e transações entre empresas incluindo quaisquer ganhos ou perdas não realizadas, resultantes de operações 

entre as empresas consolidadas, são eliminados no processo de consolidação.
(iv) Coligadas
 De acordo com o CPC 18– Investimentos em Coligadas e Empreendimento em Conjunto (Joint Ventures), associadas 

são aquelas empresas nas quais o investidor tem influência significativa, porém não detém o controle. Os investimentos 
nessas empresas são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição e avaliados subsequentemente pelo método de 
equivalência patrimonial. O investimento em empresas não consolidadas inclui o ágio identificado na aquisição, líquido de 
qualquer perda ao valor recuperável acumulada.

e. Segregação entre circulante e não circulante
A Companhia e suas controladas efetuam a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante, a cada data de 
elaboração das demonstrações contábeis, com o objetivo de classificar para o não circulante aqueles cuja expectativa de 
realização ultrapassarem o prazo de 12 meses subsequentes à respectiva data base. Os títulos e valores mobiliários a “valor 
justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento.
Ativos e/ou passivos de imposto de renda e contribuição social, diferidos, são classificados no Ativo ou Passivo Não Circulante.
Os ativos e passivos sem vencimento definido tiveram seus valores registrados como circulante, exceto os depósitos judiciais e 
passivos contingentes que possuem características de longo prazo em virtude da dependência de trâmites judiciais. Os passivos 
de provisões técnicas acompanham suas características contratuais, segmentados conforme fluxos futuros projetados.

f. Classificação dos contratos de seguros
A Companhia e suas controladas classificam os contratos emitidos como contratos de seguro quando os contratos 
transferem risco significativo de seguro. Como guia geral, define-se risco significativo de seguro como a possibilidade 
de pagar benefícios adicionais significativos ao segurado, na ocorrência de um acontecimento futuro incerto específico 
que possa afetá-lo de forma adversa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
 Títulos privados - Certificados de Depósitos Bancários e Letras Financeiras
 A metodologia de marcação a mercado para Certificados de Depósitos Bancários e Letras Financeiras leva em 

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

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

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

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

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

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

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

recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.
 Perdas, por redução ao valor recuperável, reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais classificados como 

ativos financeiros disponíveis para venda, não são revertidas.
(vii) Instrumentos financeiros derivativos
 A Companhia mantém operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos destinados, exclusivamente, à proteção 

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

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

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

(vii) Recebíveis
 Os recebíveis são ativos financeiros, não derivativos, com pagamentos determináveis, que não são cotados em um 

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

(viii) Redução ao valor recuperável (impairment) de Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber
 A Companhia e suas controladas reconhecem uma redução ao valor recuperável sobre prêmios a receber com base em 

estudo, conforme abaixo:
 Na controladora o estudo consiste em observar um prêmio com atraso superior a dezesseis dias, em um determinado 

mês, e seu comportamento após seis meses, onde se apura o percentual médio de perda efetiva sobre os valores a 
receber, que permaneceram este período de tempo em atraso.

 Para os planos odontológicos, o reconhecimento de uma redução ao valor recuperável, sobre contraprestações a receber, 
é aplicado considerando as faturas em atraso acima de 60 dias para contratos individuais e 90 dias para contratos coletivos, 
acrescida de um percentual médio de perda apurado em um estudo de comportamento da carteira. Os valores vencidos 
acima de 180 dias, para os quais não há mais expectativa da Administração para recuperação, são contabilizados como 
perda efetiva.

 As operadoras de planos de saúde reconhecem uma redução ao valor recuperável de contraprestações e de taxa de 
administração a receber, com base em estudo técnico que consiste em observar os índices de recebimento em relação 
às contraprestações emitidas, por cliente, nos últimos seis meses. Para os contratos com parcelas em atraso superior 
a 90 dias, cujo percentual de recebimento seja menor que 80% das emissões no período em estudo, é provisionada a 
totalidade do montante a receber. Nos contratos cujo percentual de recebimento for superior a 80% das emissões no 
período de estudo, são provisionadas as parcelas vencidas com período igual ou superior a 90 dias.

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

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

j. Intangíveis
(i) Ágio (Goodwill)
 O ágio ou deságio são originados no processo de aquisição de subsidiárias.
 O ágio representa o excesso do custo da aquisição em razão da participação no valor justo líquido dos ativos e passivos 

identificáveis na empresa adquirida na data da aquisição. Quando há deságio, o montante é reconhecido imediatamente 
no resultado. O ágio é testado anualmente para cada unidade geradora de caixa e sempre que for observado um evento 
ou indício que possa levar a perdas no valor recuperável nas unidades geradoras de caixa. Perdas por redução ao valor 
recuperável de ágio não podem ser revertidas.

(ii) Softwares
 Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por 

impairment. A taxa de amortização é de 20% ao ano.
 Despesas de desenvolvimento interno de softwares são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar sua 

intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos softwares, de modo que 
gere benefícios econômicos futuros. Os custos capitalizados de softwares, desenvolvidos internamente, incluem todos os 
custos diretamente atribuíveis ao desenvolvimento, deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil, e são 
testados por impairment, caso haja indicativo de perda.

 Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos 
futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas à medida 
que são incorridas.

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

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

m. Provisões técnicas
A provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) é calculada a partir da estimativa final dos sinistros já ocorridos 
e ainda não avisados, com base em triângulos de run-off mensais, que consideram o desenvolvimento histórico dos sinistros 
avisados nos últimos 12 meses para o seguro saúde e nos últimos 18 meses para o seguro odontológico, para estabelecer 
uma projeção futura por período de ocorrência. A metodologia empregada prevê, ainda, fatores de agravamento para capturar 
desenvolvimento de sinistros que ocorra num prazo superior a 12 meses.
A provisão para eventos ocorridos e não avisados no SUS (PEONA-SUS) é calculada a partir da estimativa do montante 
de eventos/sinistros originados no Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham ocorrido e que não tenham sido avisados. 
O montante calculado é informado, mensalmente, no sítio institucional da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
sendo adotada, pela Bradesco Saúde, a contabilização de 24/36 deste. A constituição deste tipo de provisão é amparada pela 
Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nº 442/18.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições não Ganhas (PPCNG) é calculada “pro rata” dia, com base nos prêmios do seguro 
saúde, e odontológico, sendo constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos a decorrer dos contratos de 
seguros, cuja vigência tenha se iniciado.
A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) considera todos os avisos de sinistros recebidos até a data do balanço, 
incluindo sinistros em discussão judicial e os custos relacionados, atualizados monetariamente pelo IPCA mais 1% ao mês.
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) é constituída pelas obrigações decorrentes das cláusulas contratuais 
de remissão das contraprestações pecuniárias, referentes à cobertura de assistência à saúde e pelos prêmios por pagamento 
dos segurados participantes do seguro Bradesco Saúde – “Plano GBS”, considerando uma taxa de desconto de 3,6% (3,6% 
em 31 de dezembro de 2020) ao ano.
A Provisão de Insuficiência de Contraprestações (PIC), para os seguros de saúde, tem como objetivo apurar a insuficiência 
de contraprestações/prêmios para a cobertura dos eventos/sinistros a ocorrer. A provisão é calculada a partir de metodologia 
definida em Nota Técnica Atuarial, data-base setembro de 2021. Para o cálculo leva-se em consideração: (i) o FIC (Fator de 
Insuficiência de Contraprestações), obtido através da soma dos eventos indenizáveis, acrescidos das despesas administrativas 
totais e de comercialização, divididos pela soma de contraprestações efetivas; (ii) A base de cálculo da provisão será o 
somatório das contraprestações efetivas dos 12 meses antecedentes à data-base de cálculo; (iii) todos os contratos médico-
hospitalares na modalidade de preço preestabelecido, segmentados entre individuais, coletivos por adesão e coletivos 
empresariais. Para o Tipo de Contratação dos planos individuais/familiares, a apuração do FIC contemplará o período de 24 
meses antecedentes ao mês de cálculo e, para os Tipos de Contratação Coletivos por Adesão e Coletivos Empresariais, serão 
considerados 36 meses. A definição por tais períodos tem como objetivo a redução do impacto das tendências de curto prazo 
(Efeitos da Pandemia por COVID-19) e sazonalidades na provisão. A constituição desta provisão passou a ser exigida a partir 
do ano de 2021, sendo amparada pela Resolução Normativa nº 442/18, da ANS; e
As outras provisões técnicas (OPT), para a carteira de saúde individual, são constituídas para as seguintes provisões:
• Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP): é calculada para fazer face às diferenças resultantes entre o valor presente 

esperado dos prêmios futuros e o valor presente esperado de indenizações e despesas relacionadas futuras, considerando-se 
a taxa de desconto de 3,6% (3,6% em dezembro de 2020) ao ano; e

• Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC): é calculada levando-se em consideração, além da taxa de 
desconto de 3,6% (3,6% em dezembro de 2020) ao ano, a expectativa de permanência dos titulares no plano até sua 
saída do grupo por falecimento e, a partir deste momento, os custos relacionados à permanência dos dependentes no 
plano por cinco anos, sem o correspondente pagamento de prêmios;

As provisões de PEONA, PMBaC, PMBC, PMBC-GBS e PIP, relacionadas acima, são calculadas segundo metodologias e 
premissas estabelecidas em notas técnicas atuariais, aprovadas junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

n. Teste de adequação de passivo (TAP)
Em atendimento aos requisitos contidos na Resolução Normativa 435/2018 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), 
a Companhia e suas controladas elaboraram o teste de adequação de passivos para todos os contratos vigentes na data-
base de avaliação, segregados para as carteiras Individual, Coletivo por Adesão e Coletivo Empresarial, para os contratos de 
seguro saúde e segregados entre as carteiras Empresarial, PME e Individual, para planos odontológicos nos quais assumem 
riscos de seguro.
Este teste é elaborado anualmente e considera a soma do saldo contábil das provisões técnicas de contratos de seguro 
saúde e odontológico, comparado ao valor esperado dos fluxos de caixa futuros, que decorram do cumprimento dos contratos 
comercializados de planos de saúde e odontológico, com preço preestabelecido.
O teste considerou a projeção dos riscos ocorridos e a ocorrer, a Tábua de Mortalidade BR-EMS 2015 e as estruturas a termo 
da taxa de juros (ETTJ) livre de risco prefixada, definidas pela ANBIMA (para descontar as estimativas correntes dos fluxos 
de caixa a valor presente), bem como as despesas administrativas, as despesas de comissão de corretagem e as despesas 
de PIS/COFINS.
O valor presente esperado, do fluxo de caixa relativo aos riscos ocorridos, foi comparado às provisões técnicas de sinistros: 
Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar (PESL) e Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA).
O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo aos riscos a ocorrer das apólices vigentes, acrescido das despesas 
administrativas e outras despesas referentes a produtos em run-off, foi comparado à soma das seguintes provisões: Provisão 
para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG); Provisão Matemática de Insuficiência de Prêmios (PIP); Provisão 
de Insuficiência de Contraprestações (PIC), quando aplicável; Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC) e 
Remissão - Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC).
Para os planos odontológicos e de saúde, a sinistralidade média projetada foi de 46,2 a 90,4% (49,7 a 83,95% em 31 de 
dezembro de 2020) para os planos Coletivos por Adesão e para os planos Coletivos Empresarias, de 35,3 a 78,6% (36,3 a 
74,82% em 31 de dezembro de 2020) para os ramos SPG e PME (pequenos grupos até 199 vidas); e de 91,9% (90,3% em 31 
de dezembro de 2020) para o ramo Empresarial Técnico (grandes grupos, a partir de 200 vidas).
O resultado do teste de adequação não apresentou insuficiência e, consequentemente, registro de provisões adicionais aos 
passivos já registrados na data-base.

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

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

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

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

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

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



10    l  Monitor MercantilSexta-feira, 25 de fevereiro de 2022Financeiro

continua

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

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

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

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

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

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

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

q. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável 
excedente a R$240 para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada, até junho de 2021, considerando 
a alíquota de 15%; nas controladas é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.
Em 01 de março de 2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 (“MP”), convertida na Lei nº 14.183, em 14 de julho 
de 2021, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL dos setores financeiro, segurador e 
cooperativas em cinco pontos percentuais, durante o período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis, não utilizadas quando é provável que sejam apurados lucros 
futuros sujeitos à tributação, contra os quais serão utilizados. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja 
um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social 
lançado pela mesma autoridade tributária, sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

r. Resultado
Os prêmios de seguro saúde e planos de assistência odontológica são registrados na conta de prêmios/contraprestação 
emitidas (resultado) ou provisão para prêmios/contraprestações não ganhas (PPCNG), conforme período de cobertura dos 
contratos vigentes na data do balanço.
As contraprestações e os eventos de planos de assistência à saúde, na modalidade de pós-pagamento, são reconhecidos 
a partir do aviso de cobrança dos serviços médico-hospitalares e odontológicos, realizados pelos prestadores de serviços.
As receitas relacionadas à taxa de administração dos planos de assistência à saúde são reconhecidas mensalmente, 
considerando as disposições contratuais.
As despesas com angariações, classificadas no grupo patrimonial “Despesas diferidas”, são diferidas e apropriadas ao resultado, 
de forma linear, pelo prazo de 24 meses para planos de assistência à saúde e 12 meses para planos de assistência odontológica.
As comissões sobre prêmios emitidos são reconhecidas no resultado de acordo com o prazo de vigência das parcelas das apólices.
A participação mínima dos funcionários no resultado é apurada com base na convenção coletiva firmada com o sindicato da 
categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de acordo com determinadas metas estipuladas 
pela Administração.
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos (incluindo ativos financeiros 
disponíveis para venda), receitas de dividendos, ganhos na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda, variações 
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, rendimentos auferidos na apuração 
do valor de custo dos títulos mantidos até o vencimento e reclassificações de ganhos previamente reconhecidos em outros 
resultados abrangentes. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem perdas em alienação de ativos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment), 
reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis).

s. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Novas normas ou alterações de normas e interpretações que são efetivas e ainda não aprovadas pela ANS, são como segue:
CPC 48 – Instrumentos Financeiros
Em vigor pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis desde 1º de janeiro de 2018, apresenta novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros 
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. O CPC 48 – Instrumentos Financeiros não 
foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), portanto, a Companhia e suas controladas continuaram a 
aplicação do IAS 39/CPC 38.
CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil
Aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o exercício de 2022, objetiva garantir que arrendatários e 
arrendadores forneçam informações relevantes de modo que representem fielmente essas transações. Esta norma altera de 
maneira mais substancial a contabilidade das entidades arrendatárias, sendo também requeridas certas divulgações no caso 
das entidades arrendadoras.
A Administração avaliou os impactos da adoção inicial da norma no patrimônio da Companhia, e identificou que os contratos 
de locação de imóveis atribuíveis à norma impactarão o patrimônio no montante aproximado de R$117.718 na controladora e 
R$164.456 no consolidado, em 31 de dezembro de 2021.
CPC 50 - Contratos de Seguros
O CPC 50 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro 
dentro do escopo da Norma. O objetivo do CPC 50 é assegurar que uma entidade forneça informações relevantes que 
representem fielmente esses contratos. Essas informações fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis 
avaliarem o efeito que os contratos de seguros têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 
da Companhia e suas controladas.
O CPC 50 entra em vigor para exercícios anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2023.
Os normativos, CPC 48 e CPC 50 estão sendo avaliados e serão aplicados quando referendados pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e, portanto, a Administração concluirá sua avaliação até a data de entrada em vigor.
Resolução Normativa RN 472, de 29 de setembro de 2021
A Resolução Normativa nº 472 começará a vigorar a partir 1º de janeiro de 2022 e dispõe sobre o Plano de Contas Padrão da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para as operadoras de planos de assistência à saúde e as administradoras 
de benefícios, a resolução normativa além de revogar diversas resoluções, aprovou o CPC 06 (R2) – Arrendamentos e CPC 
47 – Receita de Contrato com Cliente, alterando a forma de reconhecer as emissões de Prêmios e Contraprestações das 
operadoras de planos de assistência à saúde e as administradoras de benefícios dos produtos pós-pagamento, os valores de 
recuperação de sinistros eram registrados na Demonstração do Resultado do Exercício na rubrica Prêmios e Contraprestações 
emitidas, e passarão a ser registradas em rubrica de Sinistros . A administração avaliou os impactos da adoção inicial da norma 
e não identificou impactos relevantes.
Lei complementar Nº 157, DE 29 de dezembro de 2016 e Lei complementar Nº 175, de 23 de setembro de 2020
Em 2016, a Lei Complementar nº 157/2016, já havia determinado a mudança na cobrança do ISS para determinados 
segmentos, deixando de ser recolhido no município onde está sediado o prestador e passando para aquele de domicílio do 
tomador do serviço.
Em 2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5835 para suspender dispositivos da LC 157/2016 relativos ao local de incidência do ISS.
A Lei Complementar nº 175/2020 realizou alterações e inclusões na Lei Complementar nº 116/03 referente a competência 
territorial quanto ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para alguns tipos de serviços, dentre 
eles os serviços relacionados a planos de saúde descrito nos itens 4.22 e 4.23 da lista de serviços.
Há entendimentos de que a Lei Complementar 175/2020 também está suspensa pela ADI 5835 devido à suspensão dos 
efeitos da descentralização do ISS indicado na LC 157/2016.
Toda a operacionalização da referida lei está relacionada ao sistema eletrônico de padrão unificado e as definições mínimas 
para este sistema ainda estão em estudo pelo CGOA – Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS, e não há como o 
contribuinte aplicar tal legislação no momento.

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

A Companhia e suas controladas estão expostas aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, inerentes 
às suas operações e que podem afetar, em diferentes proporções, seus objetivos estratégicos e financeiros.
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações sobre estas exposições, bem como as políticas e os processos 
adotados pela Companhia e suas controladas, no gerenciamento de cada um dos riscos acima mencionados.
Estrutura de gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades da Companhia e suas controladas, tendo por finalidade adicionar 
valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento de suas atividades, maximizando a 
utilização de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas e das operações da Companhia e suas controladas. 
Diversos investimentos relacionados ao processo de gerenciamento de riscos são constantemente realizados, especialmente, 
na capacitação do quadro de colaboradores em todos os níveis hierárquicos. Estas iniciativas têm como objetivo proporcionar 
o aperfeiçoamento na eficiência operacional e disseminar o aculturamento dos colaboradores, e são, consequentemente, 
convertidas na elevação da qualidade do gerenciamento dos riscos e na garantia do foco necessário a estas atividades, que 
produzem forte valor agregado à Companhia e suas controladas.
No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 
desempenho da Companhia e suas controladas, e proteger os acionistas, investidores, clientes, colaboradores, fornecedores, 
etc., bem como agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à 
transparência e prestação de contas. Neste contexto, o processo de gerenciamento de riscos é permanentemente exercido e 
conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de Governança Corporativa, que abrange desde 
a Alta Administração até as diversas áreas de negócios e produtos. Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores 
práticas de mercado, contando com políticas, Comitês com funções específicas e estrutura diretiva, estabelecendo regras e 
normas, e provendo recursos humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.
O gerenciamento dos riscos inerentes às operações da Companhia e suas controladas é abordado de modo integrado e 
apoiado em uma estrutura sólida e independente (no que tange a regulamentos, normas e políticas internas). Esta abordagem 
proporciona o aperfeiçoamento contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que podem 
comprometer sua correta identificação e mensuração. A estrutura do processo de gerenciamento de riscos permite que 
os riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados 
e mitigados de modo unificado, e para assegurar uniformidade ao processo, há regularmente uma Comissão de Gestão 
de Riscos que avalia a adequação das provisões técnicas, aderência das premissas e possíveis impactos relacionados a 
alteração de premissas no cálculo das provisões técnicas, além de assuntos relacionados à Gestão de Capital com impacto 
na solvência ou no nível de apetite a riscos.
Refletindo o compromisso com o gerenciamento de riscos, um fórum de alto nível, denominado Comitê Executivo de Gestão 
de Riscos, estuda tais riscos, propõe limites de tolerância e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições, com o intuito 
de se obter sinergia entre estas atividades. Existem ainda Comitês Executivos para tratarem os assuntos relacionados ao 
risco de crédito, liquidez, mercado e operacional, que são submetidos ao Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação 
de Capital, que têm por atribuição assessorar o Conselho de Administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes 
operacionais e estabelecimento de limites de exposição a riscos.

b. Risco de subscrição
O risco de subscrição é o risco transferido por qualquer contrato de seguro onde haja a possibilidade futura de que o evento 
de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. O risco advém de 
uma situação econômica que contraria as expectativas da Companhia e suas controladas, no momento da elaboração de 
sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes, tanto na definição das premissas atuariais quanto na 
constituição das provisões técnicas, bem como para fins de precificação e cálculos de prêmios e contribuições. Em síntese, é 
o risco de que a frequência ou a severidade de sinistros ou benefícios ocorridos sejam maiores do que aqueles estimados pela 
Companhia e suas controladas. A experiência histórica demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de riscos similares, 
menor a variabilidade sobre os fluxos de caixa que a Companhia e suas controladas incorrem para fazer face aos eventos de 
sinistros. Deste modo, o processo de gerenciamento de riscos busca diversificar as operações de seguros, visando primar 
pelo balanceamento da carteira e se sustenta no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o 
impacto de riscos isolados.
O gerenciamento do risco de subscrição é realizado pela Superintendência Técnica e as políticas de subscrição e aceitação 
de riscos são, periodicamente, avaliadas.
Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros
Os sinistros são devidos à medida que ocorridos, e a Companhia e suas controladas devem efetuar a indenização de todos 
os sinistros cobertos, ocorridos durante a vigência do contrato, mesmo que o aviso ocorra após o fim de vigência deste. 
Todavia, os sinistros são avisados ao longo de um período, e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de 
Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA). O custo estimado de sinistros inclui as despesas diretas a serem incorridas na 
sua liquidação. Deste modo, considerando as incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões de sinistros, pode 

acontecer de a liquidação final mostrar-se diferente da provisão técnica inicialmente constituída.
Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)
A Companhia e suas controladas realizam periodicamente a análise dos fluxos de ativos e passivos mantidos em carteira, 
ALM (Asset Liability Management). A metodologia da análise compreende a observação de suficiência ou insuficiência do valor 
presente do fluxo de ativos em relação ao valor presente do fluxo de passivos, assim como a duração dos ativos em relação 
à duração dos passivos. O objetivo é verificar se a situação da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os 
compromissos futuros da Companhia e suas controladas com seus segurados.
As premissas atuariais utilizadas na geração do fluxo dos passivos estão em linha com as práticas atuariais internacionais e 
também com as características das carteiras de produtos da Companhia e suas controladas.
Gerenciamento de riscos por segmento de negócios
O monitoramento permanente da carteira de contratos de seguros permite o acompanhamento e a adequação das tarifas 
praticadas, bem como a avaliação de eventual necessidade de alterações. São consideradas, também, outras ferramentas de 
monitoramento: (i) análises de sensibilidade; e; (ii) verificação de algoritmos e alertas dos sistemas corporativos (de subscrição, 
emissão e sinistros).
Principais riscos associados aos planos de assistência à saúde e assistência odontológica
Os riscos associados aos planos de assistência à saúde e assistência odontológica incluem, entre outros:
• Flutuações na ocasião, frequência e gravidade dos sinistros e das indenizações de sinistros relativas às expectativas;
• Sinistros imprevistos resultantes de um risco isolado;
• Precificação incorreta ou subscrição inadequada de riscos; e
• Provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas;
Para os planos de assistência à saúde individual, onde algumas das suas provisões são calculadas com base na expectativa 
de fluxo de caixa futuro (diferença de sinistros esperados futuros e prêmios esperados futuros), além dos riscos citados acima, 
existe o risco biométrico, que inclui a experiência de mortalidade e longevidade, o risco de comportamento do segurado, que 
inclui a sua experiência de persistência e o risco de taxa de juros, que é gerenciado como parte do risco de mercado.
Gerenciamento dos riscos associados aos planos de assistência à saúde e assistência odontológica
A Diretoria de Gestão de Riscos monitora e avalia a exposição de risco, sendo responsável pelo desenvolvimento, 
implementação e revisão das políticas referentes à subscrição. A implementação dessas políticas, o tratamento de sinistros e 
constituição de provisões técnicas de seguros desses riscos são realizados pela Superintendência Técnica. A Superintendência 
Técnica desenvolveu mecanismos, tais como, análise de eventuais acúmulos de riscos com base em relatórios mensais, que 
identificam, quantificam e gerenciam exposições acumuladas para contê-las dentro dos limites definidos nas políticas internas.
O risco de longevidade é monitorado em relação aos mais recentes dados e às tendências do ambiente que a Companhia e 
suas controladas operam. A Administração monitora a exposição a este risco e as implicações de capital para gerenciar os 
possíveis impactos, bem como a captação de capital que os negócios poderão exigir. A Administração adota, para o cálculo 
das provisões técnicas, premissas de melhoria contínua na longevidade futura da população, de forma a se antever e assim 
estar coberta de possíveis impactos, gerados pela melhora da expectativa de vida da população segurada/assistida.
O risco de persistência é gerenciado por meio do monitoramento frequente da experiência histórica da Companhia e suas 
controladas. A Administração também estabeleceu diretrizes sobre o gerenciamento da persistência para monitorar e 
implementar iniciativas específicas para melhorar, quando for o caso, a retenção de apólices que possam prescrever.
O risco de um elevado nível de despesas é monitorado principalmente pela avaliação da rentabilidade das unidades de 
negócio e o monitoramento frequente dos níveis de despesa.
Concentração de risco
A Companhia e suas controladas atuam em todo território nacional, de modo que as potenciais exposições à concentração 
de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais, onde são observados os resultados dos contratos vendidos por região 
geográfica e segmentos de negócio. Os quadros abaixo mostram a concentração de riscos no âmbito do negócio por região e 
por segmento, baseada nos valores de prêmios emitidos líquidos:

 R$ mil - Distribuição do Prêmio Emitido Líquido 2021
Região Geográfica  Individual  Empresarial  Total
Centro-Oeste ................................................................................... 52.075 1.824.914 1.876.989
Nordeste .......................................................................................... 492.471 2.918.216 3.410.687
Norte ................................................................................................ 18.893 668.015 686.908
Sudeste............................................................................................ 1.365.727 20.642.213 22.007.940
Sul .................................................................................................... 69.608 975.659 1.045.267
Total (*) ............................................................................................ 1.998.774 27.029.017 29.027.791
(*)  Não inclui o montante de R$1.270.630 mil referente aos prêmios emitidos líquidos da Mediservice, pois a Companhia atua 

apenas com planos na modalidade administrada (pós-pagamento).
Os contratos empresariais representam, em 31 de dezembro de 2021, aproximadamente 93% da produção da Companhia e 
suas controladas. Os riscos relacionados a esses contratos são minimizados por constantes revisões do equilíbrio atuarial, que 
é aplicado na renovação dos mesmos ou até durante a vigência quando aportes são necessários. Embora aproximadamente 7% 
da produção seja representada por contratos individuais, o risco relacionado à ocorrência de sinistros vis-à-vis a precificação, 
que nesses produtos é balizada pela ANS, está suportado por constituição de provisão técnica.
Teste de sensibilidade
O objetivo do teste de sensibilidade é mensurar o impacto no resultado e patrimônio líquido da Companhia e suas controladas, 
caso ocorram alterações isoladas, razoavelmente possíveis, em premissas inerentes às suas operações, que possam ser 
afetadas devido ao processo de subscrição dos riscos e que sejam consideradas relevantes na data do balanço.
Como fator de risco, elegeu-se a seguinte premissa:
• Sinistralidade – é o principal indicador dos contratos de seguros e equivale à relação entre as despesas e as receitas 

recebidas pelo contrato. O teste avaliou o impacto de um aumento na sinistralidade.
Resultados do teste de sensibilidade
Para os planos de assistência à saúde e assistência odontológica, o quadro abaixo apresenta o resultado caso houvesse 
aumento na sinistralidade em 1 ponto percentual nos últimos doze meses da data-base do cálculo, movimento possível e 
observável em um mês de operação:
 R$ mil – 2021
Controladora .................................................................................................................................................... (133.167)
Consolidado ..................................................................................................................................................... (137.890)
Limitações das análises de sensibilidade
As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante, enquanto as outras 
premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se 
também ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados 
ou extrapolados a partir desses resultados.
As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados. 
Além disso, a posição financeira da Companhia e suas controladas poderão variar na ocasião em que qualquer movimentação 
no mercado ocorra. Por exemplo, a estratégia de gerenciamento de risco visa gerenciar a exposição a flutuações no mercado. 
À medida que os mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam 
incluir a venda de investimentos e mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.
Outras limitações nas análises de sensibilidade incluem o uso de movimentações hipotéticas no mercado para demonstrar 
o risco potencial, que somente representa a visão da Administração de possíveis mudanças no mercado no futuro próximo, 
que não podem ser previstas com qualquer certeza, além de considerar como premissa que todas as taxas de juros se 
movimentam de maneira idêntica.
Risco de flutuação dos custos odontológicos
Para os planos odontológicos, o modelo de negócio de assistência odontológica é baseado na cobrança de mensalidades ou 
anuidades aos clientes e está exposto a risco de seguro e de flutuação dos custos odontológicos, sendo que no setor de planos 
odontológicos, o risco é limitado à frequência de utilização e pelo baixo custo dos tratamentos realizados.
No desenvolvimento e estruturação de planos odontológicos, são levados em consideração os fatores:
Modelo de risco: determina quem arca com o custo do tratamento odontológico: (i) pré-pagamento, taxa mensal per capita 
incluindo a previsão atuarial de custos odontológicos, despesas administrativas e comerciais; e (ii) pós-pagamento, taxa 
mensal per capita incluindo as despesas administrativas e comerciais adicionadas da totalidade do custo dos tratamentos 
odontológicos quando de sua utilização.
Modelo de atendimento: de acordo com a cobertura contratual, define como o beneficiário receberá a assistência odontológica: 
(i) rede credenciada; (ii) livre escolha; (iii) unidades de atendimento próprias e (iv) consultórios odontológicos exclusivos no 
estabelecimento do cliente.
Modelo de adesão: determina se o grupo de beneficiários será vinculado de forma integral (compulsória) ou parcial (livre 
adesão) ao plano e como se dará o pagamento da taxa mensal per capita.
Coberturas: conjunto de tratamentos odontológicos cujo custeio está total ou parcialmente coberto pelo plano contratado; a 
ANS determina uma cobertura odontológica mínima.
Fatores moderadores de utilização: regras de uso e acesso aos serviços odontológicos cobertos que contribuem na definição 
do custeio e evitam o uso predatório e abusivo, sendo os mais utilizados: (i) coparticipação e (ii) carências.
Honorários: remunerações diferenciadas para os profissionais da rede credenciada e diversos patamares de reembolso de 
livre escolha.
Adicionalmente ao risco de seguros, o risco de flutuação dos custos odontológicos também tem impacto direto nos contratos de 
planos odontológicos, pois podem ser aumentados em decorrência do volume de utilização, legislação e elevação dos valores 
de materiais odontológicos.
Para gerenciar estes riscos, a Odontoprev possui um sistema próprio que permite a avaliação individual de todos os tratamentos 
realizados, monitorando os custos odontológicos e promovendo a governança clínica dos eventos realizados.
Os contratos coletivos possuem prazo médio de 24 meses, com cláusulas de multa por descumprimento contratual e de reajuste 
anual do valor das taxas praticadas através do índice de sinistralidade (custo de serviços dos últimos 12 meses dividido pela 
receita de vendas) e/ou pela inflação, conforme índice oficial contratualmente previsto. São também comercializados contratos 
individuais ou familiares, com prazo de vigência de 12 meses, renováveis automaticamente por tempo indeterminado, com 
cláusulas de multa por rescisão e de reajuste conforme índice oficial contratualmente previsto.
A Odontoprev efetua acompanhamento constante de seus contratos, para minimizar os riscos e garantir seu equilíbrio financeiro.
Geralmente é admitido que um índice de sinistralidade entre 40% e 60% que permite uma margem de contribuição 
(resultado bruto deduzido das despesas de comercialização dividido pela receita de vendas) capaz de suportar as despesas 
administrativas da Companhia.

c. Risco de crédito
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, 
de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras 
da contraparte.
Para os planos de assistência à saúde e assistência odontológica, este risco pode se materializar de diversas formas, entre outras:
• Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou de suas parcelas por parte dos segurados;
• Possibilidade de algum emissor de ativo financeiro não efetuar o pagamento previsto no vencimento ou as amortizações 

previstas para cada título; e
• Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos corretores quando as apólices forem canceladas.
Gerenciamento do risco de crédito
O gerenciamento do risco de crédito da Companhia e suas controladas é um processo contínuo e evolutivo de mapeamentos, 
desenvolvimentos, aferições e diagnósticos, através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau 
de disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. 
É um processo realizado de forma corporativa, mediante procedimentos internos estruturados, independentes, embasados 
em documentação e relatórios próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de riscos da Companhia e suas controladas e 
do Banco Bradesco, e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, visando à apuração, mensuração 
e cálculo do capital. Para mitigar o risco de crédito, atrelado ao risco do contas a receber, a Companhia e suas controladas 
adotam como prática o cancelamento dos beneficiários inadimplentes conforme prazo contratual.
No que se refere às aplicações financeiras, a Administração avalia o risco de crédito como baixo, pelo fato de que a maior parte 
da carteira está concentrada em títulos de renda fixa públicos e operações compromissadas com lastro em títulos públicos 
federais, como demonstrado nos quadros abaixo:

Controladora
2021

Ativos financeiros - Rating AAA(*) AA A BBB BB B Sem rating Total
Valor justo por meio do resultado ....... 1.980.577 1.222 - 658 16.499 24.075 10.448 2.033.479
Título de renda fixa público ..................... 1.864.447 - - - - - - 1.864.447
Título de renda fixa privado .....................  116.130 1.222 - 658 16.499 24.075 10.448 169.032
Disponíveis para venda ........................ 9.761.874 3.080 21.869 - 29.988 6.851 33.863 9.857.525
Título de renda fixa público ..................... 9.700.430 - - - - - - 9.700.430
Título de renda fixa privado ..................... 61.444 3.080 21.869 - 29.988 6.851 33.863 157.095
Mantido até o vencimento .................... 6.457.715 - - - - - - 6.457.715
Título de renda fixa público ..................... 6.454.353 - - - - - - 6.454.353
Título de renda fixa privado ..................... 3.362 - - - - - - 3.362

Consolidado
2021

Ativos financeiros - Rating AAA(*) AA A BBB BB B Sem rating Total
Valor justo por meio do resultado ....... 2.694.054 10.675 5.095 11.597 50.506 33.612 32.161 2.837.700
Título de renda fixa público ..................... 2.423.480 - - - - - - 2.423.480
Título de renda fixa privado ..................... 270.574 10.675 5.095 11.597 50.506 33.612 32.161 414.220
Disponíveis para venda ........................ 9.761.874 3.080 21.869 - 29.988 6.851 33.863 9.857.525
Título de renda fixa público ..................... 9.700.430 - - - - - - 9.700.430
Título de renda fixa privado ..................... 61.444 3.080 21.869 - 29.988 6.851 33.863 157.095
Mantido até o vencimento .................... 6.853.266 - - - - - - 6.853.266
Título de renda fixa público ..................... 6.849.904 - - - - - - 6.849.904
Título de renda fixa privado ..................... 3.362 - - - - - - 3.362
(*) Os títulos públicos classificados nessa coluna referem-se a títulos do tesouro brasileiro (risco soberano).
Trimestralmente, para os planos de assistência à saúde, são realizadas reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Riscos 
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e do Comitê Executivo de Investimentos e, mensalmente, Reunião Interna de Alocação de Ativos pela Área de Gestão 
de Investimentos, para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/ 
aprimoramento nos processos de gestão; para os planos de assistência odontológica, a política de crédito considera as 
peculiaridades das operações de planos odontológicos, mantendo a flexibilidade exigida pelas condições de mercado, com o 
monitoramento permanente do nível de suas contas a receber e a apuração de provisão para perdas sobre créditos.

d. Risco de liquidez
O risco de liquidez é a possibilidade da inexistência de recursos financeiros suficientes para a Companhia e suas controladas 
honrarem seus compromissos, em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes 
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações; em outras palavras, está relacionado tanto com a incapacidade 
da Companhia e suas controladas de liquidarem seus compromissos, como com as dificuldades ocasionadas na transformação 
de um ativo em caixa necessário para quitar uma obrigação.
O conhecimento e o acompanhamento deste risco são absolutamente cruciais, sobretudo, para que a Companhia e suas 
controladas possam liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.
Exposição ao risco de liquidez
O risco de liquidez é gerenciado, substancialmente, pela reconciliação do fluxo de caixa da Carteira de Títulos e Valores 
Mobiliários (CTVM) com os passivos atuariais. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos 
de contratos de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a capacidade de cobrirmos altas exigências de liquidez.
O quadro a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia e suas controladas estão expostas:

Controladora 2021 Consolidado 2021
Prazo estimado de realização Prazo estimado de realização

Fluxo de 
Ativos (i)

Fluxo de 
Passivos (ii)

Fluxo de 
Ativos (i)

Fluxo de 
Passivos (ii)

À vista ou sem vencimento definido ............................. 462.511 281.723 795.162 281.723
Fluxo de 0 a 3 meses ................................................... 2.091.685 7.759.634 2.755.212 8.350.616
Fluxo de 3 a 12 meses ................................................. 2.533.979 2.543.934 2.533.979 2.543.934
Fluxo de 12 a 60 meses ............................................... 6.675.262 2.067.387 6.877.202 2.067.387
Fluxo acima de 60 meses............................................. 50.974.750 15.948.113 51.176.806 15.948.113
Total  ............................................................................ 62.738.187 28.600.791 64.138.361 29.191.773
Os ativos financeiros foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais. As provisões técnicas foram distribuídas 
com base na expectativa de fluxo de caixa futuro (diferença de sinistros e prêmios esperados futuros), considerando o término 
de vigência dos contratos de seguros vigentes e a melhor expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. 
Esses fluxos foram estimados até a expectativa de pagamento e/ou recebimento.
(i) O fluxo de ativos considera o disponível, equivalentes de caixa, aplicações, títulos e créditos a receber, créditos das 

operações com seguros e resseguros. As aplicações financeiras são substancialmente constituídas de Títulos Públicos 
Federais que, apesar de terem vencimentos de longo prazo, aquelas classificadas nas categorias disponível para venda 
e valor justo por meio do resultado, podem ser convertidas em caixa a qualquer momento, de acordo com o fluxo de caixa 
da Companhia e suas controladas.

(ii) O fluxo de passivos considera os passivos de contas a pagar, provisões técnicas e os débitos das operações com 
seguros e resseguros.

Gerenciamento do risco de liquidez
O gerenciamento do risco de liquidez é exercido de forma corporativa, envolvendo um conjunto de controles, principalmente 
no que diz respeito ao estabelecimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posições assumidas e instrumentos 
financeiros utilizados.
A política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivo assegurar a existência de normas, critérios e 
procedimentos que garantam à Companhia e suas controladas o estabelecimento de reserva mínima de liquidez (RML), caixa 
líquido e disponível por empresa em excesso à RML estabelecida, indicador de liquidez de curto prazo (LCP), bem como a 
existência de uma governança específica para consumo do caixa e níveis do LCP, estratégia e planos de ação para situações 
de crise de liquidez.
Para os planos de assistência à saúde, o monitoramento ocorre diariamente e trimestralmente é realizada a reunião do Comitê 
Executivo de Gestão de Riscos para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento 
regulatório/aprimoramento nos processos de gestão; para os planos de assistência odontológica, a gestão do risco de liquidez 
visa monitorar os prazos de liquidação dos direitos e obrigações, com a elaboração de análises de fluxo de caixa projetado e 
a revisão periódica das obrigações assumidas, e os instrumentos financeiros utilizados, sobretudo os relacionados aos ativos 
garantidores das provisões técnicas.

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

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

Fator de Risco
Taxa Prefixada de 1 ano ........................... 11,81%
Cupom de IPCA de 1 ano.......................... 5,67%
Cupom de IGP-M de 1 ano........................ 5,02%
Os impactos, líquidos de efeitos fiscais, desse cenário sobre as posições seriam os seguintes:

Fatores de riscos

Taxa de juros em Reais Índices de preços
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Consolidado ............... (87) (7.276) (7.363) (7.416)
Controladora .............. (44) (7.268) (7.312) (7.394)

Exposições sujeitas a variações 
de taxas de juros prefixadas e 

cupons de taxas de juros

Exposições sujeitas à variação  
da taxa dos cupons de  

índices de preços  
Adicionalmente, cabe mencionar que, para os planos de assistência odontológica, a política de aplicação, em fundos de curto 
prazo e títulos públicos federais, obedece a critérios de avaliação interna e limites estabelecidos com base em informações 
qualitativas e quantitativas, e inclui a necessidade de alocação de recursos em conformidade com a RN 392/2015, e alterações 
posteriores, emitidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para a garantia das provisões técnicas. A carteira 
de aplicações financeiras da Companhia e de suas Controladas está, em sua quase totalidade, exposta à flutuação das taxas 
de juros no mercado doméstico.

f. Risco operacional
O risco operacional é a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos 
decorrentes de decisões estratégicas e a imagem da Companhia e suas controladas.
Gerenciamento do risco operacional
A Companhia e suas controladas abordam o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 
visando acompanhar a evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a 
qualidade deste gerenciamento.
Todo o processo de Governança Corporativa, para gerenciamento do risco operacional, é acompanhado trimestralmente pelos 
comitês executivos do Banco Bradesco, possuindo, dentre outras, as seguintes atribuições:
• Avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 

identificados e sua mitigação;
• Desenvolvimento do Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO), para reporte de prejuízos decorrentes de eventos 

de riscos operacionais e implantação de ações corretivas;
• Treinamento e disseminação da cultura de controles internos;
• Garantir o cumprimento das políticas de gestão de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia e 

suas controladas;
• Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia 

e suas controladas;
• Aprovar e revisar as definições e critérios, modelagens matemáticas e estatísticas e cálculos referentes ao montante da 

alocação de capital;
• Avaliar e submeter à validação do Comitê Executivo de Gestão de Riscos, com reporte aos comitês específicos, a política, 

estrutura, papéis, procedimentos e responsabilidades das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões 
executadas anualmente; e

• Padrões éticos.
Dentro deste cenário, a Companhia e suas controladas dispõem de mecanismos de avaliação do seu sistema de Controle 
Interno, para prover segurança razoável quanto ao alcance de seus objetivos, a fim de evitar a possibilidade de perda 
ocasionada pela inobservância, violação ou não conformidade com as normas e instruções internas. O ambiente de controles 
internos também contribui para a gestão do risco operacional, em que o mapa de riscos é atualizado regularmente, com base 
nas autoavaliações de riscos e controles.
Procedimentos de controle e monitoramento contínuo
• Identificar, junto às dependências interna e externa da Companhia e suas controladas, os eventos de perdas decorrentes 

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

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

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

4 Aplicações financeiras
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras

Controladora
2021 % 2020 %

Valor justo por meio do resultado ....................................................... 2.033.479 11,08 3.449.082 18,37
Títulos de renda fixa - fundos de investimento ........................................ 2.033.479 11,08 3.449.082 18,37
Disponível para venda .......................................................................... 9.857.525 53,72 9.490.221 50,54
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional.................................... 9.698.204 52,85 9.479.780 50,48
Debêntures .............................................................................................. 157.095 0,86 - -
Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro - judicial ................. 2.226 0,01 10.441 0,06
Mantidos até o vencimento .................................................................. 6.457.715 35,20 5.840.725 31,09
Títulos de renda fixa - fundos de investimento ........................................ 3.578.317 19,50 3.236.123 17,23
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional.................................... 2.879.398 15,70 2.604.602 13,86
Total ........................................................................................................ 18.348.719 100,00 18.780.028 100,00

Consolidado
2021 % 2020 %

Valor justo por meio do resultado ....................................................... 2.837.700 14,51 4.614.089 23,12
Títulos de renda fixa - fundos de investimento ........................................ 2.837.407 14,51 4.459.665 22,34
Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro................................ - - 119.844 0,60
Títulos de renda fixa - letras financeiras.................................................. - - 21.817 0,11
Títulos de renda fixa - certificado de depósito bancário .......................... 293 - 12.763 0,07
Disponível para venda .......................................................................... 9.857.525 50,43 9.490.221 47,54
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional.................................... 9.698.204 49,61 9.479.780 47,49
Títulos de renda fixa - debêntures ........................................................... 157.095 0,80 - -
Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro - judicial ................. 2.226 0,02 10.441 0,05
Mantidos até o vencimento .................................................................. 6.853.266 35,06 5.856.992 29,34
Títulos de renda fixa - fundos de investimento ........................................ 3.578.317 18,30 3.236.123 16,21
Títulos de renda fixa - notas do tesouro nacional.................................... 3.271.945 16,74 2.620.869 13,13
Títulos de renda fixa - letras do tesouro nacional.................................... 3.004 0,02 - -
Total ........................................................................................................ 19.548.491 100,00 19.961.302 100,00

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

Controladora
2021

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a  
180 dias

181 a 
360 dias

Acima 
de 360 

dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Valor justo por meio do resultado .... 110.484 343.253 316.589 1.263.153 2.033.479 2.036.211 (2.732)
Letras financeiras do tesouro ............... - 342.193 315.030 1.190.873 1.848.096 1.846.957 1.139
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) ................. 105.468 - - - 105.468 105.468 -
Debêntures ........................................... - - 1.444 29.476 30.920 32.466 (1.546)
Letras financeiras - emissores privados - 1.060 115 18.023 19.198 20.268 (1.070)
Notas do tesouro nacional .................... - - - 16.349 16.349 17.293 (944)
Certificados de recebíveis imobiliários . - - - 8.432 8.432 8.743 (311)
Cotas de fundos de investimento ......... 3.239 - - - 3.239 3.239 -
Letras do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) ................. 1.777 - - - 1.777 1.777 -
Disponível para venda ....................... - - - 9.857.525 9.857.525 10.632.321 (774.796)
Notas do tesouro nacional .................... - - - 9.698.204 9.698.204 10.468.646 (770.442)
Debêntures ........................................... - - - 157.095 157.095 161.454 (4.359)
Letras financeiras do tesouro - judicial . - - - 2.226 2.226 2.221 5
Mantidos até o vencimento (**) ......... 3.362 - 1.212.126 5.242.227 6.457.715 6.457.716 (1)
Notas do tesouro nacional .................... - - 1.212.126 5.242.227 6.454.353 6.454.354 (1)
Notas do tesouro nacional- operação 

compromissada/outros (*) e (***) ....... 3.362 - - - 3.362 3.362 -
Total ..................................................... 113.846 343.253 1.528.715 16.362.905 18.348.719 19.126.248 (777.529)

Controladora
2020

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a  
180 dias

181 a 
360 dias

Acima 
de 360 

dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Valor justo por meio do resultado ......... 97.218 3.628 2.324.354 1.023.882 3.449.082 3.451.368 (2.286)
Letras financeiras do tesouro ............... - 3.106 2.324.062 1.002.452 3.329.620 3.332.265 (2.645)
Letras do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) ................. 97.217 - - - 97.217 97.217 -
Notas do tesouro nacional .................... - - - 16.051 16.051 15.780 271
Letras financeiras - emissores priva-

dos .....................................................  -  522  292  2.324  3.138  3.139  (1)
Debêntures ...........................................  -  -  -  1.787  1.787  1.770  17 
Certificados de recebíveis imobiliários .  -  -  -  1.268  1.268  1.196  72 
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) .................  1  -  -  -  1  1  - 
Disponíveis para venda ........................ 262.179 - 10.441 9.217.601 9.490.221 8.214.536 1.275.685
Notas do tesouro nacional .................... 262.179 - - 9.217.601 9.479.780 8.204.089 1.275.691
Letras financeiras do tesouro - judicial . - - 10.441 - 10.441 10.447 (6)
Mantidos até o vencimento (**) ......... 2.575 - - 5.838.150 5.840.725 5.840.725 -
Notas do tesouro nacional .................... - - - 5.838.150 5.838.150 5.838.150 -
Letras do tesouro nacional - operação 

compromissada /outros (*) e (***) ...... 2.575 - - - 2.575 2.575 -
Total ..................................................... 361.972 3.628 2.334.795 16.079.633 18.780.028 17.506.629 1.273.399

Consolidado
2021

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a  
180 dias

181 a 
360 dias

Acima 
de 360 

dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Valor justo por meio do resultado .... 278.436 516.069 343.895 1.699.300 2.837.700 2.840.314 (2.614)
Letras financeiras do tesouro ............... - 509.406 336.062 1.558.695 2.404.163 2.403.040 1.123
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) ................. 119.388 - - - 119.388 119.388 -
Letras do tesouro nacional- operação 

compromissada/outros (*) ................. 113.383 - - - 113.383 113.383 -
Letras financeiras - emissores 

privados ............................................. - 1.307 2.853 64.325 68.485 69.430 (945)
Debêntures ........................................... - 681 4.284 45.608 50.573 52.071 (1.498)
Letras financeiras do tesouro - 

operação compromissada/outros (*)  31.556 - - - 31.556 31.556 -
Cotas de fundos de investimento ......... 13.966 2.481 - 293 16.740 16.740 -
Notas do tesouro nacional .................... - - - 16.349 16.349 17.293 (944)
Certificados de recebíveis imobiliários . - - - 8.432 8.432 8.743 (311)
Notas comerciais .................................. - 2.151 - 1.859 4.010 3.995 15
Letras do tesouro nacional ................... - - - 2.968 2.968 3.016 (48)
Depósito em garantia especial ............. - 43 560 485 1.088 1.087 1
Certificados de depósito bancário ........ 143 - 136 286 565 572 (7)
Disponíveis para venda ..................... - - - 9.857.525 9.857.525 10.632.321 (774.796)
Notas do tesouro nacional .................... - - - 9.698.204 9.698.204 10.468.646 (770.442)
Debêntures ........................................... - - - 157.095 157.095 161.454 (4.359)
Letras financeiras do tesouro - judicial . - - - 2.226 2.226 2.221 5
Mantidos até o vencimento (**) ......... 3.362 - 1.212.126 5.637.778 6.853.266 6.850.263 3.003
Notas do tesouro nacional .................... - - 1.212.126 5.634.774 6.846.900 6.846.901 (1)
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) e (***) ....... 3.362 - - - 3.362 3.362 -
Letras do tesouro nacional ................... - - - 3.004 3.004 - 3.004
Total ..................................................... 281.798 516.069 1.556.021 17.194.603 19.548.491 20.322.898 (774.407)

Consolidado
2020

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a  
180 dias

181 a 
360 dias

Acima 
de 360 

dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Valor justo por meio do resultado ... 390.390 199.570 2.656.372 1.367.757 4.614.089 4.618.581 (4.492)
Letras financeiras do tesouro .............. - 167.339 2.638.725 1.257.175 4.063.239 4.067.083 (3.844)
Letras do tesouro nacional- operação 

compromissada/outros (*) ................ 358.488 - - - 358.488 358.488 -
Letras financeiras - emissores 

privados ............................................ 348 14.643 2.424 47.020 64.435 64.931 (496)
Debêntures .......................................... 20.132 4.618 8.186 26.721 59.657 59.804 (147)
Notas do tesouro nacional ................... - - - 16.051 16.051 15.780 271
Certificados de depósito bancário ....... - 9.693 6.249 - 15.942 15.950 (8)
Letras do tesouro nacional .................. - - - 13.923 13.923 14.277 (354)
Notas comerciais ................................. 2.793 3.277 - 3.769 9.839 9.878 (39)
Cotas de fundos de investimento ........ 8.628 - - - 8.628 8.575 53
Depósito em garantia especial ............ - - 788 1.830 2.618 2.618 -
Certificados de recebíveis imobiliários - - - 1.268 1.268 1.196 72
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) ................ 1 - - - 1 1 -
Disponíveis para venda .................... 262.179 - 10.441 9.217.601 9.490.221 8.214.536 1.275.685
Notas do tesouro nacional ................... 262.179 - - 9.217.601 9.479.780 8.204.089 1.275.691
Letras financeiras do tesouro - judicial - - 10.441 - 10.441 10.447 (6)
Mantidos até o vencimento (**) ........ 2.575 - - 5.854.417 5.856.992 5.856.992 -
Notas do tesouro nacional ................... - - - 5.854.417 5.854.417 5.854.417 -
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada/outros (*) e (***) ......... 2.575 - - - 2.575 2.575 -
Total .................................................... 655.144 199.570 2.666.813 16.439.775 19.961.302 18.690.109 1.271.193
(*)  Outros inclui contas a pagar/tesouraria.
(**)  Para os títulos classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento” equivale ao valor de curva. O valor de mercado está 

apresentado na nota 4d.
(***) Referem-se ao movimento do fluxo de caixa dos FIEs, classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento”, decorrente 

dos resgates de cupons efetuados no exercício.
Em função da capacidade financeira da Companhia, a Administração decidiu no exercício de 2013, pela reclassificação do 
montante de R$3.984.406 mil, relativo a títulos classificados na categoria “Disponível para Venda”, para a categoria “Mantido 
até o Vencimento”. A menos valia, correspondente ao ajuste ao valor justo dos títulos reclassificados na data da reclassificação, 
foi mantida no Patrimônio Líquido e está em processo de amortização no resultado pelo prazo de vencimento remanescente 
dos títulos. O montante remanescente a amortizar, em 31 de dezembro de 2021, é de R$760.517 mil.

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

Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Total das provisões técnicas ............................................................... 14.271.416 13.009.570 14.830.719 13.547.207
Provisão de prêmios e contribuições não ganhas – PPCNG (*) ............. (1.541.807) (1.394.146) (1.747.890) (1.579.314)
Total a ser coberto (A) .......................................................................... 12.729.609 11.615.424 13.082.829 11.967.893
Quotas de Fundos de Investimento......................................................... 3.574.583 3.236.123 3.880.372 3.480.420
Títulos públicos ....................................................................................... 10.223.860 9.716.949 10.401.360 9.853.060
Títulos privados ....................................................................................... - - - 34.580
Total dado em cobertura (B) ................................................................. 13.798.443 12.953.072 14.281.732 13.368.060
Suficiência (B) - (A) ............................................................................... 1.068.834 1.337.648 1.198.905 1.400.167
(*)  De acordo com a Resolução Normativa ANS n° 392/2015 e alterações subsequentes, não há obrigatoriedade de vinculação 

de ativos garantidores para cobertura do montante contabilizado a título de PPCNG.
d. Hierarquia do valor justo

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

(preços) ou indiretamente (derivado de preços);
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Controladora
2021 2020

 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ........................ 1.867.684 165.795 2.033.479 3.345.671 103.411 3.449.082
Letras financeiras do tesouro ................................... 1.848.096 - 1.848.096 3.329.620 - 3.329.620
Notas do tesouro nacional – operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 105.468 105.468 - 1 1
Debêntures ............................................................... - 30.920 30.920 - 1.787 1.787
Letras financeiras - emissores privados ................... - 19.198 19.198 - 3.138 3.138
Notas do tesouro nacional ........................................ 16.349 - 16.349 16.051 - 16.051
Certificados de recebíveis imobiliários ..................... - 8.432 8.432 - 1.268 1.268
Cotas de fundos de investimento ............................. 3.239 - 3.239 - - -
Letras Financeiras do Tesouro - operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 1.777 1.777 - - -
Letras do Tesouro Nacional - operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - - - - 97.217 97.217
Disponível para venda ........................................... 9.700.430 157.095 9.857.525 9.490.221 - 9.490.221
Notas do tesouro nacional ........................................ 9.698.204 - 9.698.204 9.479.780 - 9.479.780
Debêntures ............................................................... - 157.095 157.095 - - -
Letras financeiras do tesouro - judicial ..................... 2.226 - 2.226 10.441 - 10.441
Mantidos até o vencimento (**) ............................. 7.173.808 3.362 7.177.170 7.987.031 2.575 7.989.606
Notas do tesouro nacional ........................................ 7.173.808 - 7.173.808 7.987.031 - 7.987.031
Notas do tesouro nacional- operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 3.362 3.362 - - -
Letras Financeiras do Tesouro - operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - - - - 2.575 2.575
Total ......................................................................... 18.741.922 326.252 19.068.174 20.822.923 105.986 20.928.909

Consolidado
2021 2020

 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ........................ 2.334.548 503.152 2.837.700 4.101.841 512.248 4.614.089
Letras financeiras do tesouro ................................... 2.298.491 105.672 2.404.163 4.063.239 - 4.063.239
Notas do tesouro nacional – operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 119.388 119.388 - 1 1
Letras do tesouro nacional - operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 113.383 113.383 - 358.488 358.488
Letras financeiras - emissores privados ................... - 68.485 68.485 - 64.435 64.435
Debêntures ............................................................... - 50.573 50.573 - 59.657 59.657
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 31.556 31.556 - - -
Cotas de fundos de investimento ............................. 16.740 - 16.740 8.628 - 8.628
Notas do tesouro nacional ........................................ 16.349 - 16.349 16.051 - 16.051
Certificados de depósito bancário ............................ - 8.432 8.432 - 15.942 15.942
Notas comerciais ...................................................... - 4.010 4.010 - 9.839 9.839
Letras do tesouro nacional ....................................... 2.968 - 2.968 13.923 - 13.923
Depósito em garantia especial ................................. - 1.088 1.088 - 2.618 2.618
Certificados de recebíveis imobiliários ..................... - 565 565 - 1.268 1.268
Disponível para venda ........................................... 9.700.430 157.095 9.857.525 9.490.221 - 9.490.221
Notas do tesouro nacional ........................................ 9.698.204 - 9.698.204 9.479.780 - 9.479.780
Debêntures ............................................................... - 157.095 157.095 - - -
Letras financeiras do tesouro - judicial ..................... 2.226 - 2.226 10.441 - 10.441
Mantidos até o vencimento (**) ............................. 7.569.359 3.362 7.572.721 8.005.112 2.575 8.007.687
Notas do tesouro nacional ........................................ 7.566.355 - 7.566.355 8.005.112 - 8.005.112
Notas do tesouro nacional- operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - 3.362 3.362 - - -
Letras do tesouro nacional  ...................................... 3.004 - 3.004 - - -
Letras financeiras do tesouro - operação 

compromissada/outros (*) ..................................... - - - - 2.575 2.575
Total ......................................................................... 19.604.337 663.609 20.267.946 21.597.174 514.823 22.111.997
(*)  Outros inclui contas a pagar/tesouraria.
(**)  Refere-se ao valor justo (mercado) na data-base indicada.

e. Movimentação das aplicações financeiras
Controladora

2021
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda

Mantido até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 01 de janeiro  ........................................ 3.449.082 9.490.221 5.840.725 18.780.028
(+) Aplicações ..................................................................... 9.285.022  2.405.290 - 11.690.312
(-) Resgates ........................................................................  (10.816.047)  (1.272.752) (416.313) (12.505.112)
(+) Rendimentos .................................................................  115.422  1.285.247 1.033.303 2.433.972
(+/-) Ajuste a valor justo  .................................................... -  (2.050.481) - (2.050.481)
Saldo final em 31 de dezembro ....................................... 2.033.479 9.857.525 6.457.715 18.348.719

Controladora
2020

Valor justo por 
meio do resultado

Disponível 
para venda

Mantido até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 01 de janeiro ......................................... 961.876 9.336.975 5.585.584 15.884.435
(+) Aplicações ..................................................................... 13.506.937  1.390.188 - 14.897.125
(-) Resgates ........................................................................ (11.090.225)  (1.701.370) (354.150) (13.145.745)
(+) Rendimentos ................................................................. 70.494  732.657 609.291 1.412.442
(+/-) Ajuste a valor justo  .................................................... -  (268.229) - (268.229)
Saldo final em 31 de dezembro ....................................... 3.449.082 9.490.221 5.840.725 18.780.028

Consolidado
2021

Valor justo por 
meio do resultado

Disponível 
para venda

Mantido até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 01 de janeiro  ........................................ 4.614.089 9.490.221 5.856.992 19.961.302
(+) Aplicações ..................................................................... 11.439.838 2.405.290 371.649 14.216.777
(-) Resgates ........................................................................ (13.370.122) (1.272.752) (436.791) (15.079.665)
(+) Rendimentos ................................................................. 153.895 1.285.247 1.061.416 2.500.558
(+/-) Ajuste a valor justo  .................................................... - (2.050.481) - (2.050.481)
Saldo final em 31 de dezembro ....................................... 2.837.700 9.857.525 6.853.266 19.548.491

Consolidado
2020

Valor justo por 
meio do resultado

Disponível 
para venda

Mantido até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 01 de janeiro  ........................................ 1.860.414 9.336.975 5.601.197 16.798.586
(+) Aplicações ..................................................................... 15.584.876 1.390.188 - 16.975.064
(-) Resgates ........................................................................ (12.928.449) (1.701.370) (354.754) (14.984.573)
(+) Rendimentos ................................................................. 97.248 732.657 610.549 1.440.454
(+/-) Ajuste a valor justo  .................................................... - (268.229) - (268.229)
Saldo final em 31 de dezembro ....................................... 4.614.089 9.490.221 5.856.992 19.961.302
(*)  As movimentações realizadas na categoria “Mantidos até o Vencimento” correspondem ao vencimento e ao fluxo de 

recebimento de cupons dos títulos.
f. Desempenho e taxas médias contratadas

A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de 
rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2021, o desempenho global dos 
ativos financeiros que compõem a carteira de aplicações financeiras, sem considerar o ajuste ao valor justo dos investimentos 
classificados na categoria “disponível para venda”, atingiu 299,37% no acumulado do exercício na controladora e 201,82% 
no consolidado, em relação ao referido benchmark, e as taxas médias contratadas das aplicações, por indexador, foram 
IGPM 5,29% na controladora e consolidado, IPCA 5,14% na controladora e consolidado, 8,66% PRÉ (títulos prefixados) na 
controladora e consolidado e 100% da SELIC na controladora e no consolidado (títulos pós-fixados).

5 Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2021, apenas a Controladora possuía contratos futuros em fundos de investimentos cujos diferenciais 
a pagar ou a receber (ajustes) são liquidados diariamente. Conforme determina a regulamentação vigente, as operações 
com contratos derivativos podem ser realizadas nas carteiras e fundos de investimentos da Companhia, desde que tenham 
como objetivo a proteção das carteiras, podendo, também, realizar operações de síntese de posição do mercado à vista, 
não podendo, todavia, gerar, cumulativamente com as posições detidas à vista, exposição superior a uma vez o respectivo 
patrimônio líquido de cada fundo de investimento.
No caso dos contratos futuros de DI (Contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de 1 dia), realizamos 
operações de síntese de posição do mercado à vista e proteção contra os efeitos da variação dos preços das Letras do 
Tesouro Nacional e das Notas do Tesouro Nacional (séries F e B).
Considerando o que determina a legislação vigente, as operações com derivativos realizadas nas carteiras e fundos de 
investimento têm por objetivo a proteção das carteiras, não gerando perdas ou ganhos devido à contrapartida do resultado do 
ativo objeto da proteção.
Em 31 de dezembro de 2021, o diferencial a pagar/receber registrado em conta de passivo dos fundos totalizava R$11 na 
controladora (R$8 em 31 de dezembro de 2020 na controladora), conforme demonstrativo abaixo:
Valor dos instrumentos financeiros derivativos

Controladora 2021
Valor de referência Valor líquido (*) Custo atualizado Valor de mercado

Contratos futuros
Compromissos de compra .............. 16.028 16.028 11 11
Mercado interfinanceiro ...................... 16.028 16.028 11 11
Total ................................................... 16.028 16.028 11 11

Controladora 2020
Valor de referência Valor líquido (*) Custo atualizado Valor de mercado

Contratos futuros
Compromissos de compra .............. 14.563 14.563 8 8
Mercado interfinanceiro ...................... 14.563 14.563 8 8
Total ................................................... 14.563 14.563 8 8
(*)  Refere-se ao valor líquido dos contratos de compra e venda.

a. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por vencimento
 Controladora 2021

Custo 
atualizado

Valor de 
mercado %

Acima de 
360 dias (*) Total

Ajuste a receber - futuros (A) ............................................ 13 13 100 13 13
Ajuste a pagar - futuros (B) ............................................... (2) (2) 100 (2) (2)
Total do ativo (A+B) ........................................................ 11 11 100 11 11
 Controladora 2020

Custo 
atualizado

Valor de 
mercado %

Acima de 
360 dias (*) Total

Ajuste a receber - futuros .................................................. 8 8 100 8 8
Total do ativo (A) ............................................................. 8 8 100 8 8
(*)  Para efeitos de classificação nas faixas de vencimentos dos derivativos, tanto para o notional quanto para os ajustes, é 

considerado a data de vencimento dos contratos.
b. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por valor de referência

Controladora
181 a 360 Dias Acima de 360 Dias Total

Contratos futuros em 2021 .............................................................. 419 15.609 16.028
Contratos futuros em 2020 .............................................................. - 14.609 14.609

6 Prêmios a receber
a. Ramos

Controladora 
 2021 2020
Coletivo............................................................................................................................................... 1.663.748 1.669.501
Individual ............................................................................................................................................ 29.460 26.509
Total ................................................................................................................................................... 1.693.208 1.696.010

Consolidado
2021 2020

Coletivo............................................................................................................................................... 1.935.409 1.927.107
Individual ............................................................................................................................................ 62.119 76.041
Total ................................................................................................................................................... 1.997.528 2.003.148

b. Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber
Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
A vencer:
Até 30 dias...............................................................................................  1.470.365 1.536.723 1.740.737 1.811.925
De 31 a 120 dias .....................................................................................  34.600 32.583 35.000 33.234
Acima de 121 dias ...................................................................................  122 2 122 2
Total a vencer ........................................................................................ 1.505.087 1.569.308 1.775.859 1.845.161
Vencidos:
Até 30 dias...............................................................................................  131.468 102.116 159.050 130.659
De 31 a 120 dias .....................................................................................  53.788 39.891 74.155 61.521
Acima de 121 dias ...................................................................................  239.919 222.521 275.702 254.052
Total de vencidos .................................................................................. 425.175 364.528 508.907 446.232
Provisão para risco sobre crédito ............................................................ (237.054) (237.826) (287.238) (288.245)
Total ........................................................................................................ 1.693.208 1.696.010 1.997.528 2.003.148

c. Movimentação das contraprestações pecuniárias/prêmios a receber
Controladora Consolidado

Saldo em 1º de janeiro de 2021 ................................................................................................. 1.696.010 2.003.148
(+) Prêmios emitidos .................................................................................................................... 27.598.295 30.530.033
(+) Taxa de administração/implantação ....................................................................................... - 60.420
(+) IOF .......................................................................................................................................... 654.202 654.202
(-) Recebimentos  ......................................................................................................................... (28.256.071) (31.250.821)
Reversão (líquida de constituição) de provisão para perda sobre crédito ................................... 772 546
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ........................................................................................... 1.693.208 1.997.528

Controladora Consolidado
Saldo em 1º de janeiro de 2020 ................................................................................................. 1.797.907 2.124.034
(+) Prêmios emitidos .................................................................................................................... 25.296.858 28.041.667
(+) Taxa de administração/implantação ....................................................................................... - 53.462
(+) IOF .......................................................................................................................................... 599.907 599.907
(-) Recebimentos  ......................................................................................................................... (26.050.825) (28.885.721)
Reversão (líquida de constituição) de provisão para perda sobre crédito ................................... 52.163 69.799
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................................... 1.696.010 2.003.148

6.1 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Em 2020 compreende substancialmente os valores a receber relativos à cobrança suspensa dos reajustes dos meses de 
setembro a dezembro de 2020, no montante de R$163.742, líquido de provisão para perda sobre crédito, em atendimento ao 
comunicado nº 85 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não recorrente, pois foi cobrado em 2021.

7 Despesas de comercialização diferidas
Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
Saldo em 1º de janeiro .......................................................................... 470.910 443.576 496.175 468.159
(+) Constituição ....................................................................................... 559.921 470.836 633.678 528.657
(-) Reversões ........................................................................................... (513.010) (443.502) (581.870) (500.641)
Saldo em 31 de dezembro .................................................................... 517.821 470.910 547.983 496.175

8 Ativos e passivos fiscais
a. Ativos fiscais diferidos e créditos tributários e previdenciários líquidos

Controladora
2021 2020

 Circulante
Não 

Circulante Total Circulante
Não 

Circulante Total
Ativo fiscal diferido (8 b-i) ............................ - 1.220.646 1.220.646 - 737.843 737.843
Impostos a compensar ................................ 551.768 1.235 553.003 656.169 1.200 657.369
Obrigações fiscais diferidas (8 b-ii) ............. - (80.658) (80.658) - (302.106) (302.106)
Total  ........................................................... 551.768 1.141.223 1.692.991 656.169 436.937 1.093.106

Consolidado
2021 2020

 Circulante
Não 

Circulante Total Circulante
Não 

Circulante Total
Ativo fiscal diferido (8 b-i) ............................ - 1.293.764 1.293.764 - 806.734 806.734
Impostos a compensar ................................ 570.035 1.235 571.270 708.511 1.200 709.711
Obrigações fiscais diferidas (8 b-ii) ............. - (110.883) (110.883) - (321.402) (321.402)
Outros Créditos tributários e Previdenciários  - - - - 20.408 20.408
Total  ........................................................... 570.035 1.184.116 1.754.151 708.511 506.940 1.215.451

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

Controladora
Saldo em 

2020 Constituição Realização
Saldo em 

2021
Ativos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias  
Provisão para riscos de crédito ........................................................... 236.505 - (75.391) 161.114
Provisão para contingências cíveis ..................................................... 297.628 154.212 (110.725) 341.115
Provisão para contingências fiscais  ................................................... 46.916 2.590 - 49.506
Provisão para contingências trabalhistas  ........................................... 1.048 133 (66) 1.115
Outros .................................................................................................. 155.746 6.297 (108.373) 53.670
Total dos ativos fiscais diferidos ..................................................... 737.843 163.232 (294.555) 606.520
Ajuste a valor justo - títulos disponíveis para venda ........................... - 762.851 (148.725) 614.126
Total dos ativos fiscais diferidos ..................................................... 737.843 926.083 (443.280) 1.220.646

Controladora
Saldo em 

2019 Constituição Realização
Saldo em 

2020
Ativos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias  
Provisão para riscos de crédito ............................................................ 152.469 110.227 (26.191) 236.505
Provisão para contingências cíveis ...................................................... 214.360 112.345 (29.077) 297.628
Provisão para contingências fiscais  .................................................... 73.809 2.208 (29.101) 46.916
Provisão para contingências trabalhistas  ............................................ 793 364 (109) 1.048
Outros ................................................................................................... 55.523 110.231 (10.008) 155.746
Total dos ativos fiscais diferidos ...................................................... 496.954 335.375 (94.486) 737.843

Consolidado
Saldo em 

2020 Constituição Realização
Saldo em 

2021
Ativos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias
Provisão para riscos de crédito ............................................................ 253.802 937 (76.275) 178.464
Provisão para contingências cíveis ...................................................... 301.891 154.902 (111.271) 345.522
Provisão para contingências fiscais  .................................................... 48.314 2.816 - 51.130
Provisão para contingências trabalhistas  ............................................ 13.647 8.716 (71) 22.292
Outros ................................................................................................... 189.080 7.180 (114.030) 82.230
Total dos ativos fiscais diferidos ...................................................... 806.734 174.551 (301.647) 679.638
Ajuste a valor justo - títulos disponíveis para venda ............................ - 762.851 (148.725) 614.126
Total dos ativos fiscais diferidos ...................................................... 806.734 937.402 (450.372) 1.293.764

Consolidado
Saldo em 

2019 Constituição Realização
Saldo em 

2020
Ativos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias  
Provisão para riscos de crédito ............................................................ 175.608 111.351 (33.157) 253.802
Provisão para contingências cíveis ...................................................... 218.564 113.125 (29.798) 301.891
Provisão para contingências fiscais  .................................................... 75.024 2.523 (29.233) 48.314
Provisão para contingências trabalhistas  ............................................ 7.919 5.986 (258) 13.647
Outros ................................................................................................... 83.611 115.826 (10.357) 189.080
Total dos ativos fiscais diferidos ...................................................... 560.726 348.811 (102.803) 806.734
(ii) Obrigações fiscais diferidas

Controladora
Saldo em 

2020 Constituição Realização
Saldo em 

2021
Atualização de depósito judicial ........................................................... 35.533 6.088 (1.247) 40.374
Ajuste a valor de mercado – Títulos Disponíveis para venda  ............. 266.573 577.053 (803.342) 40.284
Total dos créditos tributários ............................................................ 302.106 583.141 (804.589) 80.658

Controladora
Saldo em 

2019 Constituição Realização
Saldo em 

2020
Atualização de depósito judicial ........................................................... 33.840 2.866 (1.173) 35.533
Ajuste a valor de mercado – Títulos Disponíveis para venda  ............. 378.817 580.593 (692.837) 266.573
Total dos créditos tributários ............................................................ 412.657 583.459 (694.010) 302.106

Consolidado
Saldo em 

2020 Constituição Realização
Saldo em 

2021
Atualização de depósito judicial ........................................................... 35.533 6.088 (1.247) 40.374
Ajuste a valor de mercado – Títulos Disponíveis para venda  ............. 266.573 577.053 (803.342) 40.284
Outros ................................................................................................... 19.296 10.929 - 30.225
Total dos créditos tributários ............................................................ 321.402 594.070 (804.589) 110.883

Consolidado
Saldo em 

2019 Constituição Realização
Saldo em 

2020
Atualização de depósito judicial ........................................................... 33.840 2.866 (1.173) 35.533
Ajuste a valor de mercado – Títulos Disponíveis para venda  ............. 378.817 580.593 (692.837) 266.573
Outros ................................................................................................... 9.147 10.149 - 19.296
Total dos créditos tributários ............................................................ 421.804 593.608 (694.010) 321.402

c. Previsão de realização dos ativos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias
Controladora

 Diferenças temporárias
 Imposto de renda Contribuição social Total
2022................................................................................................. 85.126 51.099 136.225
2023................................................................................................. 56.614 33.991 90.605
2024................................................................................................. 44.611 26.782 71.393
2025................................................................................................. 37.258 22.358 59.616
2026................................................................................................. 74.399 44.648 119.047
2027 a 2029..................................................................................... 53.852 32.324 86.176
2030 a 2031..................................................................................... 27.158 16.300 43.458
Total ................................................................................................ 379.018 227.502 606.520

Consolidado
Diferenças temporárias

 Imposto de renda Contribuição social Total
2022.................................................................................................. 96.567 55.219 151.786
2023.................................................................................................. 67.011 37.734 104.745
2024.................................................................................................. 54.531 30.354 84.885
2025.................................................................................................. 46.937 25.843 72.780
2026.................................................................................................. 83.937 48.082 132.019
2027 a 2029...................................................................................... 55.217 32.815 88.032
2030 a 2031...................................................................................... 28.580 16.811 45.391
Total ................................................................................................. 432.780 246.858 679.638
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A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor presente dos ativos fiscais diferidos, calculados considerando a taxa média de captação, 
líquida dos efeitos tributários, monta a R$552.212 na controladora e R$639.308 no consolidado referente a diferenças temporárias.

9 Depósitos judiciais e fiscais
Controladora

 2021 2020
Cíveis e trabalhistas ........................................................................................................................... 66.846 118.807
INSS ................................................................................................................................................... 100.850 94.753
Sinistros .............................................................................................................................................. 19.205 12.560
Garantia fiscal..................................................................................................................................... 135.834 -
Total ................................................................................................................................................... 322.735 226.120

Consolidado
 2021 2020
Cíveis e trabalhistas ............................................................................................................................ 75.832 125.787
INSS .................................................................................................................................................... 100.850 94.753
Sinistros ............................................................................................................................................... 19.825 13.002
Garantia fiscal...................................................................................................................................... 135.834 -
Outros .................................................................................................................................................. 18.368 14.286
Total .................................................................................................................................................... 350.709 247.828

10 Participações societárias
a. Participação em controladas

Mediservice Operadora de 
Planos de Saúde S.A.

OdontoPrev 
S.A. (a) Controladora

Dados 31 de dezembro de 2021
Capital Social............................................................................. 360.518 851.017
Quantidade de ações possuídas:
ON ............................................................................................. 95.630.217 265.648.397
Percentual de participação ........................................................ 100,00% 50,01%
Total de ativos ........................................................................... 696.230 1.910.542
Total de passivos líquidos de provisões judiciais ...................... 220.251 657.265
Provisões Judiciais .................................................................... 19.068 83.961
Patrimônio líquido  ..................................................................... 456.911 1.169.316
Total das receitas ...................................................................... 1.292.215 1.995.132
Lucro líquido do período ............................................................ 20.964 401.300
Saldo em 1º de janeiro de 2020 .............................................. 420.227 548.738 968.965
Outorga/recompra  de ações reflexa ......................................... - (5.296) (5.296)
Ações em tesouraria reflexa ...................................................... 3.340 3.340
Dividendos e juros sobre capital próprio ................................... (153) (135.342) (135.495)
Resultado de equivalência patrimonial ...................................... 16.072 178.173 194.245
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ........................................ 436.146 589.613 1.025.759
Outorga/recompra  de ações reflexa ......................................... - 489 489
Ações em tesouraria reflexa ...................................................... - (75.453) (75.453)
Dividendos e juros sobre capital próprio ................................... (199) (131.579) (131.778)
Resultado de equivalência patrimonial ...................................... 20.964 201.707 222.671
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ........................................ 456.911 584.777 1.041.688
(a) Equivalência patrimonial com base no Balanço de 30 de novembro 2021

b.  Participações em coligadas
Brasil Dental Operadora de 

Planos Odontológicos (a) Consolidado
Dados 31 de dezembro de 2020
Capital Social......................................................................................................... 9.500
Quantidade de ações possuídas:
ON ......................................................................................................................... 190.000
PN.......................................................................................................................... 190.000
Percentual de participação .................................................................................... 25,00%
Total de ativos ....................................................................................................... 45.414
Patrimônio líquido  ................................................................................................. 19.472
Total das receitas .................................................................................................. 67.263
Lucro líquido do período ........................................................................................ 21.020
Saldo em 1º de janeiro de 2020 .......................................................................... 4.913 4.913
Dividendos e juros sobre capital próprio ............................................................... (5.250) (5.250)
Resultado de equivalência patrimonial .................................................................. 6.046 6.046
Saldo em 31 de dezembro de 2020 .................................................................... 5.709 5.709
Dividendos e juros sobre capital próprio ............................................................... (6.096) (6.096)
Resultado de equivalência patrimonial .................................................................. 5.255 5.255
Saldo em 31 de dezembro de 2021 .................................................................... 4.868 4.868
(a) Equivalência patrimonial com base no Balanço de 30 de novembro 2021

11 Imobilizado
Controladora

Saldo em 
2020

Aquisição/
(Baixa) Depreciação

Saldo em 
2021

Bens móveis ......................................................................................... 6.727 4.776 (2.045) 9.458
Outras imobilizações ............................................................................ 49.454 5.341 (3.042) 51.753
Total ..................................................................................................... 56.181 10.117 (5.087) 61.211

Controladora
Saldo em 

2019
Aquisição/

(Baixa) Depreciação
Saldo em 

2020
Bens móveis ......................................................................................... 4.219 3.887 (1.379) 6.727
Outras imobilizações (*) ....................................................................... 52.365 - (2.911) 49.454
Total ..................................................................................................... 56.584 3.887 (4.290) 56.181

Consolidado
Saldo em 

2020
Aquisição/

(Baixa) Depreciação
Saldo em 

2021
Terrenos e imóveis ............................................................................... 6.812 - (289) 6.523
Bens móveis ......................................................................................... 20.607 9.742 (7.066) 23.283
Outras imobilizações ............................................................................ 56.934 6.905 (5.161) 58.678
Total ..................................................................................................... 84.353 16.647 (12.516) 88.484

Consolidado
Saldo em 

2019
Aquisição/

(Baixa) Depreciação
Saldo em 

2020
Terrenos e imóveis ............................................................................... 7.101 - (289) 6.812
Bens móveis ......................................................................................... 17.005 11.747 (8.145) 20.607
Outras imobilizações (*) ....................................................................... 62.439 (44) (5.461) 56.934
Total ..................................................................................................... 86.545 11.703 (13.895) 84.353
(*)  Referem-se, principalmente, a investimento no imóvel Port Corporate nova sede social da Bradesco Saúde S.A.

12 Intangível
Controladora

Saldo em 
2020

Aquisição/ 
(Baixa) Amortização

Saldo em 
2021

Sistema de computação ....................................................................... 140.428 51.960 (38.086) 154.302
Total ..................................................................................................... 140.428 51.960 (38.086) 154.302

Controladora
Saldo em 

2019
Aquisição/ 

(Baixa)(*) Amortização
Saldo em 

2020
Sistema de computação ....................................................................... 171.429 8.966 (39.967) 140.428
Outros intangíveis ................................................................................ 5.532 (5.532) - -
Total ..................................................................................................... 176.961 3.434 (39.967) 140.428

Consolidado
Saldo em 

2020
Aquisição/ 

(Baixa) Amortização
Saldo em 

2021
Sistema de computação (desenvolvido internamente)......................... 226.560 97.429 (52.893) 271.096
Ágio ...................................................................................................... 647.390 23.802 - 671.192
Outros intangíveis ................................................................................ 34.065 (1) (8.249) 25.815
Total ..................................................................................................... 908.015 121.230 (61.142) 968.103

Consolidado
Saldo em 

2019
Aquisição/ 

(Baixa)(*) Amortização
Saldo em 

2020
Sistema de computação (desenvolvido internamente)......................... 245.749 31.394 (50.583) 226.560
Ágio ...................................................................................................... 647.390 - - 647.390
Outros intangíveis ................................................................................ 47.098 (5.636) (7.397) 34.065
Total ..................................................................................................... 940.237 25.758 (57.980) 908.015
(*) Na controladora em continuidade ao aperfeiçoamento e configuração dos ativos considerados intangíveis, utilizando-se do 

processo de gestão orçamentária e de portfólio de projetos, denominado Otimize, a Companhia realizou reavaliação na 
qual concluiu que determinados ativos não resultariam mais em benefícios econômicos futuros; sendo assim, foi efetuado 
a baixa no montante de R$43.397, em contrapartida à rubrica de despesas patrimoniais, no resultado do exercício de 2020.

a. Ágio (Goodwill) na aquisição de investimentos da Odontoprev S.A.(controlada indireta)
O ágio (Goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago pela aquisição de um negócio e o montante líquido 
do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. É alocado às unidades de negócio (UN) para fins de teste de 
impairment, as quais se beneficiam da combinação de negócios que originou o ágio.
O ágio, (Goodwill) registrado no valor de R$671.192, refere-se principalmente às Unidades Geradoras de Caixa (UGC) 
Bradesco Dental, no montante de R$409.640 e Odonto System no montante de R$145.793 (ambas incorporadas). O valor 
remanescente de R$115.759 corresponde às demais Unidades Geradoras de Caixa (UGC), que individualmente não são 
significativas em comparação ao valor contábil do total do ágio.
Anualmente é realizado o teste de impairment do ágio, aplicando-se a abordagem de renda através da metodologia do fluxo 
de caixa descontado, com abordagem baseada na natureza da unidade geradora de caixa avaliada, na existência de controle 
financeiro e operacional histórico, baseado em fontes internas e externas, na disponibilidade de projeções financeiras e em 
discussões com a Administração da investida.
A seguir relacionamos as premissas utilizadas para realização do último teste de impairment da controlada Odontoprev S.A.

Período de apuração:
5 anos e 4 meses, compreendendo o período entre 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2026, e perpetuidade;

Moeda de projeção: .................. Reais (R$) em termos nominais, considerando o efeito inflacionário;
Taxa de desconto: .................... 13,3% de acordo com a metodologia CAPM (*);
Taxa de crescimento na 

perpetuidade: ......................... 3,2 a.a baseada na taxa de inflação (IPCA) de longo prazo
Premissas macroeconômicas:.. Variação do PIB, Inflação - IPCA e Câmbio (BRL/USD) e IGP-M
(*)  Capital Asset Pricing Model (CAPM) leva em conta o risco específico da companhia através dos fatores beta. Tais fatores 

representam uma figura de ponderação para a sensibilidade do retorno da companhia comparada com a tendência de 
todo o mercado. Eles são, portanto, medidas de volatilidade do risco sistêmico. Quanto maior for a diferença positiva entre 
o beta e número um, maior será a volatilidade. Quanto maior for a diferença negativa entre o beta e o número um, menor a 
volatilidade com relação à média do mercado. Fatores beta são idealmente determinados com referência a todo mercado 
de capitais, desde que o conceito de risco sistêmico e específico exija que ações individuais sejam medidas com relação 
ao portfólio do mercado.

Adicionalmente são realizadas avaliações contínuas quanto a eventuais existências de indicativos de perda do valor 
recuperável do ágio por expectativa de rentabilidade futura, o qual é baseado em premissas que consideram, entre outras, 
análise de desempenho das ações da investida, crescimento das operações frente às projeções efetuadas e análises de 
índices operacionais. Para a data-base em questão, não foi identificada nenhuma existência de indicativo de perda no valor 
recuperável desses ativos.

13 Provisões técnicas
a. Composição

Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Provisão de eventos / sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)  ..... 4.441.677 3.451.593 4.542.206 3.544.987
Provisão de sinistros a liquidar ............................................................... 3.115.924 3.261.564 3.357.565 3.507.469
Provisão de prêmios ou contribuições não ganhas (PPCNG)................ 1.541.807 1.394.146 1.747.890 1.579.314
Provisão para remissão  ......................................................................... 695.210 612.835 695.210 612.835
Provisão de sinistros a liquidar para SUS  ............................................. 16.464 19.984 16.464 19.984
Outras provisões técnicas  ..................................................................... 4.460.334 4.269.448 4.471.384 4.282.618
Total  ...................................................................................................... 14.271.416 13.009.570 14.830.719 13.547.207

b. Movimentação das provisões técnicas
Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
Saldo em 1º de janeiro .......................................................................... 13.009.570 10.622.350 13.547.207 11.132.260
Sinistros avisados líquidos de glosa (*) ................................................... 24.892.641 20.687.254 26.712.110 22.443.815
Sinistros pagos ........................................................................................ (25.050.703) (20.289.987) (26.875.837) (22.190.617)
Constituição de provisões (PPCNG, PMBaC, PMBC, PEONA e outras) 1.411.005 1.986.374 1.438.336 2.158.170
Atualização monetária ............................................................................. 8.903 3.579 8.903 3.579
Saldo em 31 de dezembro  ................................................................... 14.271.416 13.009.570 14.830.719 13.547.207
(*)  O valor de sinistros avisados inclui a participação dos beneficiários em sinistros indenizados, no montante de R$359.117 na 

controladora e R$359.657 no consolidado (R$273.010 na controladora e R$273.422 no consolidado em dezembro de 2020).
14 Tributos e encargos sociais a recolher

Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Imposto sobre operações financeiras...................................................... 43.826 46.069 43.826 46.069
Retenções de impostos e contribuições .................................................. 40.841 29.944 54.832 44.686
COFINS e PIS ......................................................................................... 9.921 16.820 15.474 21.581
Outros impostos e contribuições a recolher ............................................ 44.883 8.156 89.399 47.528
Total ........................................................................................................ 139.471 100.989 203.531 159.864

15 Débitos diversos
Controladora Consolidado

Circulante 2021 2020 2021 2020
Depósitos de terceiros (i)......................................................................... 9.553 16.710 13.206 18.116
Valores a pagar a partes relacionadas (*) ............................................... 43.075 297.130 43.417 297.614
Obrigações com pessoal ......................................................................... 59.635 42.952 111.871 88.240
Fornecedores .......................................................................................... 18.375 42.107 37.322 54.407
Outros débitos ......................................................................................... 31.001 80.154 120.361 239.310
Total ........................................................................................................ 161.639 479.053 326.177 697.687
Não circulante ........................................................................................
Contas a pagar - SUS ............................................................................. 15.910 38.858 15.910 38.858
Outros débitos ......................................................................................... 1.609 2.028 60.655 58.983
Total ........................................................................................................ 17.519 40.886 76.565 97.841
(*)  Refere-se substancialmente a dividendos a pagar ao controlador.
(i) Aging de depósitos de terceiros

Controladora
2021

 Até 30 dias 31 a 180 dias 181 a 365 dias Total
Depósitos de terceiros ........................................................... 8.899 647 7 9.553
Total ...................................................................................... 8.899 647 7 9.553

Controladora
2020

 Até 30 dias 31 a 180 dias Total
Depósitos de terceiros ..................................................................................... 16.194 516 16.710
Total ................................................................................................................ 16.194 516 16.710

Consolidado
2021

 Até 30 dias 31 a 180 dias 181 a 365 dias Total
Depósitos de terceiros ........................................................... 11.494 1.705 7 13.206
Total ...................................................................................... 11.494 1.705 7 13.206

Consolidado
2020

 Até  30 dias 31 a 180 dias Total
Depósitos de terceiros ..................................................................................... 16.945 1.171 18.116
Total ................................................................................................................ 16.945 1.171 18.116

16 Provisões para ações judiciais
A Administração entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face a eventuais perdas decorrentes dos 
respectivos processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até a definição da ação.
(i) Obrigações legais – Fiscais, previdenciárias e outras
 A Companhia e suas controladas vêm discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e 

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

médicos referenciados, instituída, inicialmente, pela LC nº 84/1996, após, pela Lei nº 9.876/1999 (nova redação dada 
ao artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991), à alíquota de 20% e adicional de 2,5%, sob o argumento de que os serviços 
não são prestados às seguradoras, mas aos segurados, estando desta forma fora do campo de incidência da referida 
contribuição. Todos os processos aguardam julgamento nas instâncias superiores. A Companhia deposita e provisiona 
os valores mensalmente. O saldo provisionado em 31 de dezembro de 2021 monta a R$100.083 (R$94.048 em 31 de 
dezembro de 2020) e depósitos judiciais montam a R$100.826 (R$94.048 em 31 de dezembro de 2020).

 Taxa de Saúde Suplementar por Plano de Assistência à Saúde (TSS) – As controladas Mediservice Administradora de 
Planos de Saúde e Odontoprev pleiteiam, através de ação judicial distribuída em julho de 2017, a desconstituição da 
obrigatoriedade da Taxa de Saúde Suplementar por Plano de Assistência à Saúde (TSS), autorizada pelo artigo 20, inciso 
I, da Lei n° 9.961/2000, bem como a compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos. Já foi proferida decisão 
concedendo a tutela de urgência (liminar) para determinar a suspensão da exigibilidade da TSS. Em 2021 permanece 
provisionado o montante de R$47.410 (R$36.528 em 31 de dezembro de 2020), enquanto o processo aguarda julgamento.

(ii) Processos trabalhistas
 Referem-se a ações judiciais ajuizadas por ex-empregados, cujas pretensões se resumem na obtenção de indenizações 

em pedidos de “horas extras”. As horas extraordinárias realizadas são controladas por sistema eletrônico e pagas durante 
o curso normal do contrato de trabalho, dessa forma, as ações promovidas por ex-empregados não têm, individualmente, 
valores relevantes.

 A constituição da provisão trabalhista na controladora e sua controlada Mediservice, entre outros fatores, considera a data 
da entrada do processo (antes e após a reforma trabalhista ocorrida em novembro/2017); ela é formada com base no 
valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas ações encerradas nos últimos 12 meses. Após apuração, a média é 
corrigida monetariamente com a adição de juros de 1% ao mês.

 Na controlada Odontoprev a avaliação é baseada no risco de perda do processo (remota, possível e provável), sendo que 
apenas são provisionados os casos de perda provável, onde 100% do valor pretendido, é provisionado. O valor pretendido 
é baseado no valor do pedido, decisões já prolatadas ou com valores pagos em processos semelhantes (jurisprudência).

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

figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a 
expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivadas, se 
necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes avaliados como 
risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e totalizam para processos cíveis R$33.680 na controladora 
e R$117.915 no consolidado (R$30.181 em 31 de dezembro de 2020 na controladora e R$107.002 no consolidado), e 
para os processos fiscais R$608.563 na controladora e R$674.163 no consolidado (R$540.229 em 31 de dezembro de 
2020 na controladora e R$580.956 no consolidado).

 Os principais processos classificados como perda possível são os seguintes e, para todos, foram apresentadas defesas, 
que se encontram pendentes de julgamento:

 a) Autuação proposta pela Fazenda Nacional na controladora relativa à multa regulamentar por atraso na entrega de 
arquivo magnético, cujo valor envolvido monta a R$69.407 (R$68.096 em dezembro de 2020), objeto de Execução Fiscal 
já garantida por seguro garantia e de Mandado de Segurança visando a sua desconstituição.

 b) Execuções fiscais propostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro na controladora para cobrança de Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, sobre suas atividades operacionais e na retenção de pagamentos de serviços de saúde, 
nos períodos de agosto de 2000 a janeiro de 2001 e maio de 1999 a junho de 2000, nos montantes atualizados, para 31 
de dezembro de 2021, de R$68.515 e R$104.709, respectivamente, (R$63.027 e R$96.321 em dezembro de 2020).

 c) Autos de infração lavrados pela Prefeitura de Salvador na controladora para cobrança de Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, sobre retenção de pagamentos de serviços de saúde e de pagamentos a corretores, nos períodos 
de maio de 2008 a março de 2013 e maio de 2008 a dezembro de 2012, nos montantes de R$54.383 e de R$14.495 
(R$50.027 e R$13.334 em dezembro de 2020), respectivamente.

 d) Auto de infração de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, do período de janeiro/2012 a novembro/2016, 
lavrado pela Prefeitura do Rio contra a Bradesco Saúde cuja exigência decorre do entendimento de que a atividade 
desenvolvida pelas companhias seguradoras de saúde, estaria equiparada às operadoras no valor de R$192.013. Perante 
a esfera administrativa, o caso finalizou desfavoravelmente, restando a discussão na esfera judicial.

 e) Autuação fiscal de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Serviços Médicos relativa ao período de janeiro/2004 
a agosto/2008, lavrada contra a Bradesco Saúde pela Prefeitura de Campinas, no valor de R$19.122 (R$17.590 em 
dezembro 2020). Atualmente aguarda julgamento dos embargos à execução.

 f) Autuação fiscal de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Serviços Médicos relativa ao período de junho/2009 
a dezembro/2013, lavrada contra a Bradesco Saúde pela Prefeitura de Recife, no valor de R$16.016 (R$14.733 em 
dezembro 2020). Atualmente, aguarda julgamento na esfera administrativa.

 g) Auto de infração na controlada Odontoprev, referente as contribuições previdenciárias relativas aos anos-calendários 
de 2010, 2011 e 2012, acumuladas com juros de mora e multa de ofício, atualizados monetariamente para o exercício 
de 2021, no montante de R$31.961 (contribuição da empresa e GILRAT/SAT) e R$5.160 (terceiros). Impugnação 
apresentada, sobreveio Acórdão da 9ª Turma da DRJ/Ribeirão Preto-SP, dando parcial provimento à impugnação, 
no sentido de reconhecer o caráter remuneratório. Mantido o crédito tributário lançado, com a exclusão da parcela do 
benefício correspondente às ações sujeitas ao lock-up da base de cálculo. Ambas as partes recorreram ao CARF. Em 
outubro de 2019 a Companhia foi intimada da decisão do recurso, a qual não foi favorável, com reforma, inclusive, para 
reincluir a parcela referente ao lock-up anteriormente ganho. Ainda em outubro de 2019 a Companhia opôs Embargos 
de Declaração, os quais não foram admitidos pela turma recursal, tendo a Companhia tomado ciência de tal decisão em 
17 de janeiro de 2020. Os autos encontram-se no CARF aguardando julgamento do recurso especial da Companhia. A 
probabilidade julgada pela Administração, baseada na representação de seus assessores jurídicos, é avaliada como de 
perda possível.

 h) Auto de infração na controlada Odontoprev, referente a multa isolada, em razão da suposta falta de retenção do Imposto 
de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012, no valor total de R$20.923 
atualizados monetariamente para o exercício de 2021. Impugnação apresentada, sobreveio Acórdão da 3ª Turma da DRJ/
Ribeirão Preto-SP, dando parcial provimento à impugnação, no sentido de reconhecer o caráter remuneratório. Mantido o 
crédito tributário lançado, com a exclusão da parcela do benefício correspondente às ações sujeitas ao lock-up da base de 
cálculo. Ambas as partes recorreram ao CARF. Em outubro de 2019 a Companhia foi intimada da decisão do recurso, a 
qual não foi favorável, com reforma, inclusive, para reincluir a parcela referente ao lock-up anteriormente ganho. Ainda em 
outubro de 2019 a Companhia opôs Embargos de Declaração, os quais não foram admitidos de modo que a Odontoprev 
apresentou recurso especial junto ao CARF em janeiro de 2020. Os autos encontram-se no CARF aguardando julgamento 
do recurso especial da Companhia. A probabilidade julgada pela Administração, baseada na representação de seus 
assessores jurídicos, é avaliada como de perda possível.

 i) Ação ordinária na controlada Mediservice, objetivando a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre os 
valores pagos a médicos, dentistas e demais profissionais de saúde, no montante de R$41.832 (R$38.481 em 31 de 
dezembro de 2020). A perspectiva de perda é classificada como “possível” e o valor não está provisionado.

(iv) Processos cíveis
 Referem-se à estimativa global de perdas com ações que versam sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento normal 

da atividade comercial da Companhia e de suas controladas, que possuem, como objeto, questões como: devolução de 
contribuições/prêmios, alcance de coberturas e cobrança de benefícios ou indenizações.

 As provisões de contingências cíveis são atualizadas monetariamente utilizando-se da variação monetária do IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
acrescidas de juros de 1% a.m, e quanto aos processos administrativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, a atualização é com base na indexação da taxa de juros Selic.

(v) Movimentação das provisões judiciais constituídas
Controladora

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2021 ......................................................... 110.164 2.618 779.186 891.968
Constituição líquida de reversões ........................................................ 3.243 7 117.244 120.494
Pagamentos ......................................................................................... - (165) (100.779) (100.944)
Atualização monetária .......................................................................... 3.031 325 65.660 69.016
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ................................................... 116.438 2.785 861.311 980.534

Controladora
Fiscais Trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 1º de janeiro de 2020 ......................................................... 177.783 1.981 584.915 764.679
Constituição líquida de reversões ........................................................ (69.667) 695 251.488 182.516
Pagamentos ......................................................................................... - (273) (86.592) (86.865)
Atualização monetária .......................................................................... 2.048 215 29.375 31.638
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ................................................... 110.164 2.618 779.186 891.968
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continua

Consolidado

Fiscais Trabalhistas Cíveis
Outras 

provisões Total
Saldo em 1º de janeiro de 2021 ................................... 114.273 5.561 799.935 54.248 974.017
Constituição líquida de reversões .................................. 14.705 (124) 116.211 9.683 140.475
Pagamentos ................................................................... - (180) (102.385) - (102.565)
Atualização monetária .................................................... 3.186 403  68.047 - 71.636
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ............................. 132.164 5.660 881.808 63.931 1.083.563

Consolidado

Fiscais Trabalhistas Cíveis
Outras 

provisões Total
Saldo em 1º de janeiro de 2020 ................................... 181.355 4.378 614.870 29.150 829.753
Constituição líquida de reversões .................................. (69.854) 1.678 243.489 25.098 200.411
Pagamentos ................................................................... - (710) (88.716) - (89.426)
Atualização monetária .................................................... 2.772 215 30.292 - 33.279
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ............................. 114.273 5.561 799.935 54.248 974.017

17 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

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

2021 2020
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................... 993.834 1.044.067
Constituição da reserva legal ............................................................................................................. (49.692) (52.203)
Base de cálculo dos dividendos ..................................................................................................... 944.142 991.864
Dividendos a distribuir ........................................................................................................................ - 247.966
Dividendos pagos ............................................................................................................................... 300.250 -
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício .......................................................... 31,80% 25,00%

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

c. Reserva estatutária
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é efetuada 
ao final de cada exercício social, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das 
operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do Capital Social integralizado, 
estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.

18 Patrimônio líquido ajustado e capital regulatório  
 2021
Patrimônio líquido contábil ................................................................................................................................... 8.244.631
(-) Participações societárias diretas em empresas financeiras ................................................................................ (1.041.688)
(-) Despesas antecipadas......................................................................................................................................... (1.517)
(-) Despesas de comercialização diferidas............................................................................................................... (517.821)
(-) Intangível ............................................................................................................................................................. (154.302)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ........................................................................................................................ 6.529.303
Capital regulatório (Maior entre capital base, margem de solvência e capital baseado em riscos) .............. 5.708.730
Capital base ............................................................................................................................................................ 9.727
Margem de solvência (percentual fixo de 75% da margem de solvência, apurada conforme Seção II do 

Capítulo II da RN Nº 451/2020)
(A) 0,20 vezes a soma dos prêmios dos últimos 12 meses (*) ................................................................................ 4.900.399
(B) 0,33 vezes a média dos sinistros dos últimos 36 meses (*) ............................................................................... 6.610.324
75% do maior valor entre (A) e (B) ........................................................................................................................ 4.957.743
Margem de solvência (valor apurado em março de 2020, para a margem de solvência, conforme o § 3º 

do art. 11 e Anexo II da RN Nº 451/2020)
(A) maior valor entre 0,20 vezes a média dos prêmios dos últimos 36 meses e 0,33 vezes a média dos sinistros 

dos últimos 60 meses ............................................................................................................................................ 5.699.604
(B) maior valor entre 0,20 vezes a soma dos prêmios dos últimos 12 meses e 0,33 vezes a média dos sinistros 

dos últimos 36 meses (*) ....................................................................................................................................... 5.717.856
(X) Parcela mínima a ser observada apenas para as Seguradoras Especializadas em Saúde, que iniciaram 

suas atividades antes de 22 de dezembro de 2009. (**) Em março/2020 equivale a: .......................................... 79,74%
Maior entre (A+50%*(B-A)) e (X*B) ........................................................................................................................ 5.708.730
Capital baseado em riscos (Valor apurado conforme a Seção III do Capítulo II da RN Nº 451/2020, e 

alterações posteriores) ....................................................................................................................................... 3.536.468
Risco de subscrição ................................................................................................................................................. 2.448.656
Risco de crédito ........................................................................................................................................................ 370.688
Risco operacional ..................................................................................................................................................... 882.977
Suficiência .............................................................................................................................................................. 820.573
(*)  Os montantes de prêmios e sinistros consideram o percentual de ponderação de 10% para os planos administrados, na 

modalidade de preço pós-estabelecido, conforme Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS.
(**)  Percentual definido no Anexo II da RN 451/2020.
Em março de 2020 a Bradesco Saúde optou pela adoção antecipada do modelo padrão de Capital Baseado em Riscos na 
apuração do seu Capital Regulatório e, portanto, conforme critérios previstos no artigo 15º e parágrafo 2º da Seção IV do 
Capítulo III da RN Nº 451, de 06 de março de 2020, e alterações posteriores, a apuração do Capital Regulatório, até dezembro 
de 2022, deverá considerar o maior valor entre os valores de Capital Base, Margem de Solvência fixa em março de 2020 (valor 
da Margem de Solvência apurado em março de 2020, conforme o § 3º do art. 11 e Anexo II da RN Nº 451/2020), 75% da 
Margem de Solvência (percentual fixo de 75% da Margem de Solvência, apurada conforme Seção II do Capítulo II da RN Nº 
451/2020) e Capital Baseado em Riscos.
Atualmente, o Capital Baseado em Riscos considera o Risco de Subscrição, o Risco de Crédito e o Risco Operacional/Legal. 
O Risco de Mercado possui previsão de normatização para dezembro de 2022. O Risco de Mercado, bem como a estrutura de 
dependência entre riscos, somente deverão ser utilizados no cálculo do CBR quando seus procedimentos de cálculo estiverem 
regulamentados pela ANS ou vigentes. A partir de janeiro de 2023, a apuração do Capital Regulatório deverá considerar o 
maior valor entre os valores de Capital Base e Capital Baseado em Riscos.

19  Benefícios nas investidas
(i) Pagamento baseado em ações
  Odontoprev S.A., controlada da Bradesco Saúde, concede opções de compra de ações (stock options), que são exercidas 

em data futura após um período de carência, cujo exercício da opção é sujeito à permanência do beneficiário por um 
período determinado de tempo prestando serviços para a Odontoprev (condição denominada como vesting condition pelo 
CPC 10 (R1) /IFRS 2). O programa de opção de compra de ações (stock options) segue vigente, na forma como aprovado 
em Assembleia de Acionistas, tendo a última outorga sido efetuada em 2016.

 A cada data de outorga da opção, a Odontoprev calcula o valor justo de cada opção segundo a metodologia financeira, 
amplamente conhecida, “Black & Scholes”, levando em consideração diversos fatores, como volatilidade das ações, 
preço de exercício da ação, preço de mercado das ações, período de carência, taxa de desconto livre de risco, entre 
outros fatores. A despesa do programa de opções de compra de ações é registrada segundo o período de competência 
e conforme o beneficiário presta serviços para a Odontoprev, até a data em que o instrumento de capital poderá ser 
adquirido pelo beneficiário.

 A Companhia implementou em 2019 o Programa de Incentivo de Longo Prazo (Programa ILP), o qual estabelece os 
critérios para o pagamento de bônus em dinheiro, correspondente a múltiplos de salários, a ser feito pela Companhia e 
suas Controladas aos beneficiários elegíveis após o período de apuração, desde que cumpridas as metas e condições 
estabelecidas nos termos e para as finalidades.

 O período de apuração corresponde a 3 anos e o pagamento fica condicionado ao atingimento de metas de performance 
corporativa preestabelecidas pelo Conselho de Administração e à condição de serviço.

 Em caráter excepcional, para a primeira e segunda concessões do Programa ILP, foi considerado período de apuração o 
exercício social de 2019 para desembolso em 2020, e os exercícios sociais de 2019 e 2020 acumulados, para pagamento 
em 2021, e assim sucessivamente, mantendo-se as demais condições estabelecidas.

(ii) Reserva reflexa de opções de ações
 As reservas reflexas oriundas de benefício a empregados concedidos pela Controlada Odontoprev S.A., em 31 de 

dezembro de 2021, são de (R$29.416) e ((R$29.905) em 31 de dezembro de 2020), constituídas por:
a. Opções outorgadas/provisão de vendas de ações (R$17.782) ((R$18.269) em 31 de dezembro de 2020);

Capital adicional integralizado, (R$11.634), (R$ (11.636) em 31 de dezembro de 2020).
20 Transações e saldos com partes relacionadas

Controladora
Ativo Passivo

 2021 2020 2021 2020
Banco Bradesco S.A. (controlador final) (i) ........................................................... 137.043 99.823 - -
Bradesco Seguros S.A. (empresa ligada) (ii) ........................................................ 4 3.750 43.075 49.175
Bradseg Participações S.A (controladora) (vii)...................................................... - - - 247.966
Mediservice – Operadora de Planos de Saúde S.A. (controlada direta) (vii) ........ 199 153 - -
Fleury S.A. (empresa ligada) (iii) e (v) ................................................................... 9 445 78.990 77.611
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (empresa ligada) (iii) ............. 556 520 - -
Fleury CPMA (empresa ligada) (v) ........................................................................ - - 1.043 163
Novamed Gestão de Clínicas Ltda. (empresa ligada) (v)...................................... - - 71 120
Diagmax Diagnósticos por Imagem Ltda . (empresa ligada) (v) ........................... - - 313 420
Instituto de Radiologia de Natal Ltda. (empresa ligada) (v) .................................. - - 175 355
INLAB - Investigação Laboratorial Ltda. (empresa ligada) (v)............................... - - 435 634
Lafe Serviços Diagnósticos Ltda. (empresa ligada) (v) ......................................... - - - 820
Centro de Patologia Clínica Ltda. (empresa ligada) (v)......................................... - - 40 54
CEDIRE - Centro de Endoscopia Digestiva do Recide Ltda (empresa ligada) (v) - - 13 -
Laboratório Pretti Ltda (empresa ligada) (v) .......................................................... - - 289 -
Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha S.A. (empresa ligada) (v) .............................. - - 228 -
CIP - Centro de Infusões Pacaembu Ltda (empresa ligada) (v)............................ - - 4.161 -
Laboratório Bioclínico Ltda. (empresa ligada) (v) .................................................. - - 280 -
Total ...................................................................................................................... 137.811 104.691 129.113 377.318

Receita Despesa
 2021 2020 2021 2020

Banco Bradesco S.A. (controlador final) (iv) ......................................................... - - (720) (671)
Bradesco Seguros S.A. (empresa ligada) (ii) ........................................................ - - (441.145) (444.397)
Fleury S.A (empresa ligada) (iii) e (v) .................................................................... 1.581 70.169 (645.351) (530.842)
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (empresa ligada) (iii) ............. 7.111 6.831 - -
IRB Brasil Resseguros S.A (iii) (*) ......................................................................... - 1.395 - -
Guilher Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Medicamentos e 

Tecnologia para Saúde Ltda. (empresa ligada) (iii) e (v) ........................................... - - (4.487) (3.266)
Serdil Serviço Especial em Rad. Ltda. (empresa ligada) (iii) e (v) ........................ - 118 - (212)
Instituto de Radiologia de Natal Ltda. (empresa ligada) (v) .................................. - - (2.129) (1.664)
INLAB - Investigação Laboratorial Ltda. (empresa ligada) (v)............................... - - (5.768) (7.195)
Bradescor Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada) (v) ................................ - - (786) (774)
Alelo S.A. (empresa ligada) (v).............................................................................. - - (27.213) (26.615)
BSP Empreendimentos Imobiliários Ltda. (empresa ligada) (vi) ........................... - - (24.806) (20.015)
Prevsaúde Comercial de Produtos e de Benefícios de Farmácia Ltda.  

(empresa ligada) (v) ........................................................................................... - - (1.789) (1.647)
Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (empresa ligada) (v)...................... - - (107.736) (85.988)
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) (v)......... - - (952) (1.667)
Odontoprev S.A. (controlada) (vii) ......................................................................... 32.751 27.429 - -
Santecorp Holding Ltda. (empresa ligada) (v) ....................................................... - - (21.822) (16.503)
Lafe Serviços Diagnósticos Ltda. (empresa ligada) (v) ......................................... - - (5.207) (4.136)
Centro de Patologia Clínica Ltda. (empresa ligada) (v)......................................... - - (510) (512)
Novamed Gestão de Clínicas Ltda. (empresa ligada) (v)...................................... - - (927) (1.272)
Fleury CPMA (empresa ligada) (iii) e (v) ............................................................... 69 7 (2.247) (524)
Diagmax Diagnósticos por Imagem Ltda. (empresa ligada) (v) ............................ - - (2.673) (2.425)
CEDIRE - Centro de Endoscopia Digestiva do Recide Ltda (empresa ligada) (v) - - (69) -
Laboratório Pretti Ltda (empresa ligada) (v) .......................................................... - - (1.046) -
Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha S.A. (empresa ligada) (v) .............................. - - (803) -
CIP - Centro de Infusões Pacaembu Ltda (empresa ligada) (v)............................ 350 - (11.997) -
Laboratório Bioclínico Ltda. (empresa ligada) (v) .................................................. - - (273) -
Total ...................................................................................................................... 41.862 105.949 (1.310.456) (1.150.325)

Consolidado
Ativo Passivo

 2021 2020 2021 2020
Banco Bradesco S.A. (controlador final) (i) ........................................................... 337.182 408.627 - -
Bradseg Participações S.A. (controladora) (vii)..................................................... - - - 247.966
NCF Participações S.A. (empresa ligada) (viii) ..................................................... 2.530 20.490 - -
Tecban - Tecnologia Bancária S.A. (empresa ligada) (viii) ................................... 772 1.530 - -
Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (empresa ligada) (v)........ - 4.073 - -
Fleury S.A. (empresa ligada) (v)............................................................................ 9 445 84.603 81.960
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (empresa ligada) (iii) ............. 556 520 - -
Bradesco Seguros S.A. (empresa ligada) (ii) ........................................................ 4 3.844 43.417 49.499
Bradseg Promotora de Vendas S.A. (empresa ligada) (v) .................................... 861 1.320 - -
Novamed Gestão de Clinicas (empresa ligada) (v) ............................................... - - 75 125
Alelo S.A. (empresa ligada) (v).............................................................................. - - - 79
Fleury CPMA (empresa ligada) (iii) e (v) ............................................................... - - 1.043 163
Instituto de Radiologia de Natal Ltda (empresa ligada) (v) ................................... - - 180 360
Lafe Serviços Diagnósticos Ltda (empresa ligada) (v) .......................................... - - - 842
Centro de Patologia Clínica Ltda. (empresa ligada) (v)......................................... - - 42 54
INLAB - Investigação Laboratorial Ltda. (empresa ligada) (v)............................... - - 445 637
Diagmax Diagnósticos por Imagem Ltda. (empresa ligada) (v) ............................ - - 325 426
CEDIRE - Centro de Endoscopia Digestiva do Recide Ltda (empresa ligada) (v) - - 14 -
Laboratório Pretti Ltda (empresa ligada) (v) .......................................................... - - 300 -
Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha S.A. (empresa ligada) (v) .............................. - - 252 -
CIP - Centro de Infusões Pacaembu Ltda (empresa ligada) (v)............................ - - 4.309 -
Laboratório Bioclínico Ltda. (empresa ligada) (v) .................................................. - - 295 -
Total ...................................................................................................................... 341.914 440.849 135.300 382.111

Receita Despesa
 2021 2020 2021 2020

Banco Bradesco S.A. (controlador final) (i) e (iv) .................................................. 56.677 58.982 (4.273) (3.442)
NCF Participações S.A. (empresa ligada) (viii)  .................................................... 192 246 - -
Bradesco Seguros S.A. (empresa ligada) (ii) ........................................................ - - (444.542) (447.259)
Tecban - Tecnologia Bancária S.A. (empresa ligada) (viii) ................................... 63 23 - -
Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (empresa ligada) (v)........ - 51.510 - -
Fleury S.A. (empresa ligada) (v) e (iii) ................................................................... 1.581 70.171 (678.404) (560.394)
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (empresa ligada) (iii) ............. 7.112 6.831 (128) (79)
Bradseg Promotora de Vendas S.A. (empresa ligada) (v) .................................... - - (22.746) (20.030)
Novamed Gestão de Clínicas (empresa ligada) (v)............................................... - - (984) (1.327)
Alelo S.A. (empresa ligada) (v).............................................................................. - - (36.011) (35.220)
Fleury CPMA (empresa ligada) (v) e (iii) ............................................................... 69 7 (2.247) (523)
Instituto de Radiologia de Natal Ltda. (empresa ligada) (v) .................................. - - (2.167) (1.688)
Lafe Servicos Diagnósticos Ltda. (empresa ligada) (v) ......................................... - - (5.327) (4.249)
Centro de Patologia Clínica Ltda. (empresa ligada) (v)......................................... - - (519) (517)
INLAB - Investigação Laboratorial Ltda. (empresa ligada) (v)............................... - - (5.816) (7.241)
Diagmax Diagnosticos por Imagem Ltda. (empresa ligada) (v) ............................ - - (2.778) (2.496)
Santecorp Holding Ltda. (empresa ligada) (v) ....................................................... - - (23.664) (18.350)
Fundação Bradesco (empresa ligada) (ix) ............................................................ - - (844) (871)
Braspag -Tecnologia em Pagamento Ltda. (empresa ligada) (v) .......................... - - (18) (47)
BSP Empreendimento Imobiliário Ltda. (empresa ligada) (vi)............................... - - (26.527) (21.412)
Bradescor Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada) (v) ................................ - - (869) (944)
Banco Bradescard S.A. (empresa ligada) (v) ........................................................ - - (3.655) (6.982)
IBI Promotora de Vendas Ltda. (empresa ligada) (v) ............................................ - - - (231)
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) (v)......... - - (952) (1.667)
Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (empresa ligada) (v)...................... - - (112.034) (89.719)
Guilher Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Medicamentos e 

Tecnologia para Saúde Ltda. (empresa ligada) (v) ............................................ - - (4.487) (3.266)
Prevsaúde Comercial de Produtos e de Benefícios de Farmácia Ltda.  

(empresa ligada) (v) ........................................................................................... - - (1.875) (1.743)
Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S.A. (empresa ligada) (v) ............. - - (3.675) (2.940)
Serdil Servico Especial em Rad Ltda. (empresa ligada) (iii) e (v) ......................... - 118 - (216)
IRB Asset Management (iii) (*) .............................................................................. - 3 - -
IRB Brasil Resseguros S.A. (iii) (*) ........................................................................ - 6.967 - -
CIP - Centro de Infusões Pacaembu Ltda (empresa ligada) (v)............................ 350 - (12.612) -
CEDIRE - Centro de Endoscopia Digestiva do Recide Ltda. (empresa ligada) (v) - - (73) -
Laboratório Pretti Ltda. (empresa ligada) (v) ......................................................... - - (1.063) -
Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha S.A. (empresa ligada) (v) .............................. - - (848) -
Laboratório Bioclínico Ltda. (empresa ligada) (v) .................................................. - - (281) -
Total ...................................................................................................................... 66.044 194.858 (1.399.419) (1.232.853)
(*)  O IRB deixou de ser considerado uma parte relacionada a partir de maio de 2020, em decorrência da perda da 

influência significativa.
(i) Refere-se a saldo em conta corrente e operações compromissadas.
(ii) O rateio das despesas administrativas compartilhadas é efetuado a partir de aplicações de percentuais de alocação 

para cada sociedade filiada, sobre o total de despesas incorridas pela sociedade de comando da Companhia, no 
desenvolvimento de atividades de: a) administração financeira; b) tecnologia da informação; c) administração; d) jurídico; 
e) recursos humanos; f) marketing e; g) corporativo, percentuais estes definidos com base em medidores de atividades e 
critérios estabelecidos na Convenção da Companhia.

(iii) Refere-se a prêmios.
(iv) Despesas com taxa de custódia, tarifas bancárias e serviços de ações escriturais.
(v) Refere-se a sinistros, assistência 24 horas, call center, alimentação, comissão, assistência médica e TI.
(vi) Despesas com aluguéis.
(vii) Dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio.
(viii)  Aplicação financeira.
(ix) Doações.
Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fixados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é aprovada em Reunião de Diretoria, conforme 

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

Previdência destinado aos Funcionários e Administradores da Companhia.
Em 2021, foi determinado o valor máximo de R$41.650 na controladora e R$59.513 no consolidado (R$74.720 em 2020 na 
controladora e R$86.008 no consolidado), líquido de encargos sociais, para remuneração dos Administradores, e R$29.500 
(R$31.600 em 2020) na controladora, para custear planos de previdência complementar de contribuição definida.

Controladora Consolidado
Benefícios a Administradores 2021 2020 2021 2020
Proventos ................................................................................................ 34.000 22.446 51.863 33.614
Planos de previdência complementar de contribuição definida .............. 29.500 31.600 29.500 31.600
Encargos sociais ..................................................................................... 7.650 5.050 7.650 7.563
Total  ....................................................................................................... 71.150 59.096 89.013 72.777
A Controladora e suas controladas não possuem benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração 
baseada em ações, para seu pessoal-chave da Administração.

21 Principais ramos de atuação
Controladora

2021
Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Coletivo ................................................................................. 25.043.674 93,50 5,08
Individual  .............................................................................. 1.792.951 120,36 0,29
Total ...................................................................................... 26.836.625

Controladora
2020

Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Coletivo ................................................................................. 23.315.312 82,35 4,89
Individual  .............................................................................. 1.123.187 185,66 0,91
Total ...................................................................................... 24.438.499

Consolidado
2021

Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Coletivo ................................................................................. 27.755.125 90,75 5,09
Individual  .............................................................................. 2.270.032 99,89 2,54
Total ...................................................................................... 30.025.157

Consolidado
2020

Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Coletivo ................................................................................. 25.827.207 80,72 4,95
Individual  .............................................................................. 1.599.702 137,21 3,92
Total ...................................................................................... 27.426.909

22 Detalhamento das contas de resultado
a. Outras despesas operacionais com plano de Assistência à Saúde

Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Despesas com seguros ........................................................................... (147.073) (502.938) (169.639) (556.143)
Constituição de provisão para contingências cíveis ................................ (125.750) (243.255) (124.687) (243.670)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças ... (8.563) (8.209) (19.904) (17.915)
Reversão/ constituição de provisão para perdas sobre créditos (*) ........ 119.488 (221.263) 72.891 (273.059)
Despesas com confecção de carteira e livro de credenciamento ........... (24.104) (25.610) (28.866) (27.299)
Total ........................................................................................................ (186.002) (1.001.275) (270.205) (1.118.086)
(*)  Refere-se substancialmente a redução ao valor recuperável de outros créditos relacionados a suspensão dos reajustes de 

planos de assistência à saúde.
b. Despesas de comercialização

Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Despesas de agenciamento  ................................................................... (579.185) (503.271) (657.413) (555.480)
Comissões sobre prêmios emitidos......................................................... (593.660) (560.458) (706.813) (695.339)
Despesas com encargos sociais  ............................................................ (3.446) (3.473) (3.980) (4.121)
Outras despesas de comercialização...................................................... (101.967) (83.547) (101.967) (86.537)
Total ........................................................................................................ (1.278.258) (1.150.749) (1.470.173) (1.341.477)

c. Despesas administrativas
Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
Despesas com pessoal próprio  .............................................................. (437.104) (411.771) (606.640) (566.255)
  Honorários da Administração............................................................... (34.510) (22.601) (44.330) (28.919)
  Ordenados ........................................................................................... (219.701) (206.235) (344.014) (286.973)
  INSS/FGTS .......................................................................................... (85.098) (77.305) (116.447) (109.436)
  Planos de previdência privada (nota 19a) ........................................... (35.127) (35.514) (35.234) (35.575)
  Alimentação ao trabalhador ................................................................. (27.213) (27.069) (28.277) (27.882)
  Despesas com transporte de empregados .......................................... (631) (2.678) (666) (2.943)
  Outras .................................................................................................. (34.824) (40.369) (37.672) (74.527)
Despesas com localização e funcionamento .......................................... (225.017) (208.574) (258.945) (251.033)
Despesas com serviços de terceiros ....................................................... (138.965) (196.640) (191.102) (302.648)
Despesas com publicidade e propaganda institucional........................... (51.195) (50.103) (67.445) (51.702)
Despesas com donativos e contribuições ............................................... (14.507) (19.346) (16.143) (20.373)
Despesas administrativas diversas ......................................................... (3.317) (3.975) (75.995) (14.782)
Subtotal .................................................................................................. (870.105) (890.409) (1.216.270) (1.206.793)
Despesas com tributos ............................................................................
  Despesas com COFINS ...................................................................... (75.044) (185.042) (75.044) (185.042)
  Despesas com taxa de saúde suplementar  ........................................ (1.560) (1.820) (2.250) (3.064)
  Despesas com PIS .............................................................................. (12.195) (30.069) (12.195) (30.069)
  Impostos federais/estaduais/municipais .............................................. (13.217) (2.890) (13.272) (2.947)
Subtotal .................................................................................................. (102.016) (219.821) (102.761) (221.122)
Total ........................................................................................................ (972.121) (1.110.230) (1.319.031) (1.427.915)
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d. Resultado financeiro líquido
Controladora Consolidado

Receitas financeiras 2021 2020 2021 2020
Receitas com títulos de renda fixa .......................................................... 2.456.707 1.479.720 2.523.293 1.540.540
Atualização monetária de depósitos judiciais e fiscais ............................ 15.220 7.165 15.603 7.539
Receitas com títulos de renda variável.................................................... - 38 - 38
Outras receitas financeiras ...................................................................... 88.340 104.140 93.499 131.464
Subtotal .................................................................................................. 2.560.267 1.591.063 2.632.395 1.679.581
Despesas financeiras ............................................................................
Despesas com títulos de renda fixa ........................................................ (22.735) (67.278) (22.735) (100.086)
Tributação sobre operações financeiras ................................................. (92.296) (41.510) (102.493) (74.475)
Atualização monetária de contingências passivas .................................. (69.016) (31.638) (71.636) (33.279)
Outras despesas financeiras ................................................................... (12.516) (8.159) (14.259) (35.711)
Subtotal .................................................................................................. (196.563) (148.585) (211.123) (243.551)
Total ........................................................................................................ 2.363.704 1.442.478 2.421.272 1.436.030

e. Despesas de imposto de renda e contribuição social
Controladora Consolidado

Impostos diferidos 2021 2020 2021 2020
Constituição/ reversão no período sobre adições temporárias ............... (136.164) 239.197 (142.866) 233.654
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos...................................... (452.186) (790.145) (634.892) (949.176)
Imposto de renda e contribuição social devidos ............................... (588.350) (550.948) (777.758) (715.522)

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

2021 2020 2021 2020
Resultado antes dos impostos e participações ................................. 1.610.859 1.614.018 2.025.312 1.940.881
Adições .................................................................................................... 172.298 808.142 200.354 830.529
Exclusões ................................................................................................ (749.181) (416.598) (777.929) (447.487)
Lucro tributável ..................................................................................... 1.033.976 2.005.562 1.447.737 2.323.923
Tributos corrente ..................................................................................... (465.289) (802.225) (647.991) (961.959)
Tributos diferidos ..................................................................................... (136.164) 239.197 (142.866) 234.167
PAT.......................................................................................................... 2.508 4.060 2.623 4.182
Incentivos fiscais ..................................................................................... 7.894 8.876 7.998 8.944
Ajuste efetuado na declaração de rendimentos  ..................................... 2.701 (856) 2.478 (856)
Total tributos .......................................................................................... (588.350) (550.948) (777.758) (715.522)
Alíquota efetiva ...................................................................................... 36,52% 34,14% 38,40% 36,87%

24 Informações complementares
Conciliação do lucro líquido com as atividades operacionais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício .................................................................... 993.834 1.044.067 1.194.607 1.192.204
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa
(+) Depreciações e amortizações ............................................................ 43.173 44.257 64.576 71.875
(+) Perda ou ganho na alienação ou baixa de investimentos, 

imobilizado e intangível ........................................................................ 1.744 49.018 2.891 49.078
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial ............................................ (222.671) (194.245) (5.255) (6.046)
(+) Outros (PLR) ...................................................................................... 22.001 22.835 42.879 42.450
(+/-) Variação das aplicações ............................................................... 431.309 (2.895.593) 412.768 (3.162.716)
(+/-) Aplicações garantidoras de provisões técnicas ............................... (845.371) (2.067.317) (914.548) (1.999.451)
(+/-) Aplicações livres .............................................................................. 1.276.680 (828.276) 1.327.316 (1.163.265)
(+/-) Variação dos créditos de operações com planos de 

assistência à saúde ............................................................................ 108.962 (69.870) 107.467 (51.859)
(+/-) Contraprestação pecuniária/prêmios a receber ............................... 2.802 101.897 5.620 120.886
(+/-) Participação de beneficiários em eventos/ sinistros indenizáveis ... (7.479) 1.460 (13.259) (123)
(+/-) Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde . 113.639 (173.227) 115.106 (172.622)
(+/-) Variação das despesas diferidas ..................................................... (46.911) (27.334) (51.808) (28.016)
(+/-) Variação de créditos tributários e previdenciários ........................... (599.885) (484.356) (538.700) (440.515)
(+/-) Variação de bens e títulos a receber ............................................... 118.647 (73.511) 117.921 (79.162)
(+/-) Variação de despesas antecipadas ................................................. 135 116 (518) (2.089)
(+/-) Variação de depósitos judiciais e fiscais ......................................... (96.615) (2.683) (102.881) (4.297)
(+/-) Variação das provisões técnicas de operações de assistência à 

saúde .................................................................................................... 1.261.846 2.387.220 1.281.792 2.414.947
(+/-) Variação de débitos de operações de assistência à saúde ............. (263.905) 234.443 (266.957) 233.793
(+/-) Variação de provisões para ações judiciais ..................................... 88.566 127.289 109.546 144.264
(+/-) Variação de tributos e encargos sociais a recolher ......................... 38.482 (8.145) 45.794 9.678
(+/-) Variação de débitos diversos ........................................................... (92.815) (29.554) (144.237) (7.516)
(+/-) Variação de ajustes de TVM (PL) .................................................... (1.260.622) (168.366) (1.260.622) (168.366)
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais...... 525.275 (44.412) 1.009.263 207.707

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Bradesco Saúde S.A., referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados das respectivas 
Notas Explicativas, e, com base: (i) no Relatório sem ressalvas da KPMG  Auditores Independentes, emitido em 23 de fevereiro de 2022; (ii) nas reuniões com os Auditores Independentes; (iii) no Relatório do Comitê de Auditoria; (iv) nas análises de documentos e, 
substancialmente, nas informações recebidas; e (v) nas reuniões periódicas com os administradores e gestores da Bradesco Saúde e do Grupo Segurador, concluiu que os documentos examinados refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira 
em 31 de dezembro de 2021, e as atividades desenvolvidas pela Bradesco Saúde durante o exercício. 
Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Bradesco Saúde.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022

Sergio Moreno
Presidente do Conselho Fiscal

Gilberto de Oliveira Lameira
Conselheiro

Sebastião de Paula Nogueira
Conselheiro

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos Membros do Conselho de Administração da Bradesco Saúde S.A.
Rio de Janeiro - RJ
O Comitê de Auditoria (“Comitê”) da Bradesco Saúde S.A. (“Companhia”) funciona em conformidade com o Estatuto Social da 
Companhia e com o seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
Compete ao Comitê apoiar o Conselho de Administração da Companhia em suas atribuições de zelar pela qualidade e integridade 
das demonstrações contábeis, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade 
dos trabalhos dos auditores independentes e da auditoria interna, e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos 
e de gerenciamento de riscos. 
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Comitê desenvolveu suas atividades com base em plano de 
trabalho elaborado nos termos do seu regimento interno, que incluiu 43 reuniões ordinárias com a alta administração e com os 
seus principais gestores. Também, efetuamos o acompanhamento e monitoramento dos trabalhos das áreas responsáveis pela 
elaboração das demonstrações contábeis, pelo sistema de controles internos, pelas atividades de gestão de riscos e pela função de 
compliance; a avaliação do planejamento,  do escopo e da efetividade dos trabalhos executados pela  auditoria interna; a avaliação 
do escopo, desempenho, efetividade e independência dos auditores independentes; a avaliação da estrutura, funcionamento e 
efetividade dos sistemas de controles internos e compliance e de gerenciamento de riscos, bem como da qualidade e integridade 
das demonstrações contábeis; e, por fim o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia para o contínuo 
enfrentamento dos efeitos da crise gerada pela COVID-19.
A responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, é da Administração da Companhia. 
Também é de sua responsabilidade o estabelecimento de procedimentos que assegurem a qualidade das informações e processos 
utilizados na preparação das demonstrações contábeis, o gerenciamento dos riscos das operações e a implementação e supervisão 
das atividades de controle interno e compliance. 
A auditoria independente é responsável por examinar as demonstrações contábeis e emitir relatório sobre sua adequação em 
conformidade com as normas brasileiras de auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A auditoria interna tem a responsabilidade pela avaliação da eficácia dos controles internos e do gerenciamento de riscos, e 
dos processos que assegurem a aderência às normas e procedimentos estabelecidos pela Administração e às normas legais e 
regulamentares aplicáveis às atividades da Companhia. 
O Comitê atua mediante reuniões, citadas acima, 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 estabeleceu com os auditores contábeis independentes canal regular de comunicação, tendo tomado ciência do plano 
anual de trabalho e dos trabalhos realizados e seus resultados. O Comitê também avaliou a aderência dos auditores independentes 
às políticas e normas que tratam da manutenção e do monitoramento da objetividade e independência com que essas atividades 
devem ser exercidas.
O Comitê avaliou os processos de elaboração das demonstrações contábeis, do o ano em questão, e debateu com a Administração 
e com os auditores contábeis independentes as práticas contábeis relevantes utilizadas e as informações divulgadas.
O Comitê manteve nas reuniões regulares com os membros da Diretoria Executiva, e outros membros da diretoria do Grupo 
Segurador e, nessas reuniões, teve a oportunidade de conhecer os principais fluxos operacionais, revisões de compliance e gestão 
de riscos.
O Comitê, não tomou ciência da ocorrência de evento, denúncia, descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou 
omissão por parte da Administração ou evidência de fraude que, por sua relevância, colocassem em risco a continuidade da 
Companhia ou a fidedignidade de suas demonstrações contábeis.
Com base nos trabalhos, avaliações, revisões e discussões acima mencionadas, e considerando o contexto e o escopo de 
suas atribuições, o Comitê de Auditoria recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações contábeis 
da Bradesco Saúde S.A e da Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A., devidamente auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022

Alexandre da Silva Glüher – Coordenador
Paulo Pereira Ferreira - Membro

Leonardo de Assis Portugal – Membro
Paulo Sérgio Rodrigues - Membro

Aos Administradores e ao Conselho da Administração da
Bradesco Saúde S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Bradesco Saúde S.A. (“Companhia”), identificadas 
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Bradesco Saúde S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos - Demonstração consolidada do valor adicionado 
A demonstração consolidada do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada 
sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis consolidadas da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis 
consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado 
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
é consistente em relação às demonstrações contábeis consolidadas tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório dos auditores 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda
CRC SP014428/O-6

Cláudio Rogélio Sertório
Contador CRC 1SP212059/O-0
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Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
CNPJ Nº 92.682.038/0001-00

continuacontinua

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores 
Independentes e do Parecer dos Atuários Auditores Independentes.

Inovações em Produtos e Serviços

Visando oferecer maior comodidade ao corretor e melhor proteção para o patrimônio dos seus segurados, a Bradesco Auto/RE 
busca inovar e aperfeiçoar continuamente seus produtos e serviços. No exercício de 2021, destacam-se as seguintes ações:

• Bradesco Seguro Empresarial: sofreu alteração na sua segmentação, tornando o produto muito mais completo e capaz de 
melhor atender às necessidades dos clientes de acordo com sua área de atuação;

• Bradesco Seguro Auto Lar: a pandemia levou as pessoas a repensarem a importância de segurar suas casas. Agora a 
residência e o trabalho estão sob o mesmo teto. A Bradesco Auto/RE observou essa tendência e criou coberturas no seu 
seguro residencial, que pode ser ofertado, também, em um combo com o seguro de automóveis, oferecendo serviços e 
assistências de modo prático e descomplicado em uma única contratação;

• Bradesco Seguro Proteção Digital: produto criado para quem quer se proteger de transações indevidas (TED, DOC, PIX, 
pagamentos de boletos e recargas de celulares) realizadas por terceiros no aplicativo do Banco Bradesco, em caso de coação 
e em ocasiões de perda, furto (simples e qualificado) ou roubo do dispositivo móvel;

• Seguro Auto Light Rede Referenciada: aliada as diretrizes da SUSEP e visando oferecer opções cada vez mais completas aos 
seus clientes, o seguro Auto Light foi reformulado com o nome Seguro Auto Light Rede Referenciada. Agora os consumidores 
serão beneficiados com uma gama maior de coberturas, serviços e assistências em uma única apólice.

Desempenho das Operações de Seguros

A Bradesco Auto/RE apresentou, no exercício de 2021, faturamento de R$ 6,269 bilhões (R$ 5,449 bilhões no exercício de 2020), 
crescimento de 14,87%. No ramo de automóveis, a Companhia manteve a política de tarifação pela característica individual de cada 
segurado, sofisticando sua subscrição através de modelagem estatística e ferramentas mais adequadas de tarifação. Nos Ramos 
Elementares, atuou em seguros massificados, onde manteve uma expressiva carteira de seguros residenciais, atingindo cerca de 
1,2 milhão de residências seguradas.

Resultado do Exercício

A Bradesco Auto/RE apresentou, no exercício de 2021, Lucro Líquido de R$ 324,525 milhões (R$ 283,477 milhões no exercício 
de 2020), crescimento de 14,48% em relação ao montante auferido no mesmo período do ano anterior, representando uma 
rentabilidade de 19,50% sobre o Patrimônio Líquido Médio.

A Bradesco Auto/RE, assim como a maioria das empresas, manteve a maior parte do trabalho em home office de forma a preservar 
a saúde de seus funcionários. Após pequena fase de adaptação, nos orgulhamos de ter conseguido operar nesse cenário sem 
perda da qualidade e eficiência nos processos operacionais e de atendimento dos nossos segurados.

A Bradesco Auto/RE manteve o pessoal com segurança, conseguindo atender com eficiência corretores, clientes e parceiros de 
negócios de forma substancialmente remota.

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

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

O Estatuto prevê, ainda, o pagamento aos acionistas da Bradesco Auto/RE, do mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, a título 
de dividendos, respeitadas as deduções e distribuições previstas.

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

Aplicações Financeiras

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

Responsabilidade Socioambiental

A Bradesco Auto/RE vem alinhando os seus negócios com as melhores práticas de sustentabilidade promovidas pela Companhia.

Programa Auto Reciclagem: projeto pioneiro, de abrangência nacional, que destina peças sinistradas irrecuperáveis e materiais 
automotivos para a reciclagem. Essas peças são doadas a empresas que possuem o Certificado de Destinação Final, um documento 
que comprova a coleta e o tratamento dos resíduos, conferidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), pela norma ISO 14001, entre outros certificados que garantem o correto gerenciamento desses materiais 
automotivos, evitando possíveis impactos ambientais.

A Companhia disponibiliza consulta a um sistema on-line, ferramenta que permite a empresa credenciada, verificar em quais 
oficinas há material disponível para reciclagem, visando planejar a logística de coleta. Nesta linha, pode-se acompanhar toda a 
cadeia de reciclagem, evitando que peças de automóveis sejam depositadas em margens de rios ou em terrenos baldios. Desde o 
surgimento da iniciativa em 2009, foram destinados à reciclagem mais de19 mil toneladas de materiais automotivos. 

Bradesco Seguro Residencial – Assistência Sustentável: serviço disponível para clientes que possuem o produto Bradesco Seguro 
Residencial, que possibilita o descarte ecologicamente correto de bens em desuso como móveis, colchões e equipamentos 
eletrodomésticos, além de proporcionar ao segurado, dicas de economia de água, energia e reciclagem de lixo doméstico. O 
serviço é acionado por meio da Central de Atendimento, agendando data e hora para retirada dos materiais que são desmontados e 
separados para o aproveitamento ou o descarte correto. Desde a sua criação, em 2015, cerca de 80 toneladas tiveram a destinação 
ecologicamente correta.

Anjo da Guarda: paralelamente à solicitação de reboque por parte de nossos segurados, são acionados motociclistas denominados 
“Anjos da Guarda” para auxiliá-los em consertos de pequena complexidade, evitando o reboque, o que reduz o consumo de 
combustível e a emissão de gases poluentes. O serviço também garante maior agilidade no atendimento e tem condições de 

chegar muito rapidamente para dar conforto e segurança ao segurado, enquanto aguarda a chegada do guincho. São 102 “Anjos 
da Guarda” que atuam no País. No exercício de 2021, o serviço registrou um crescimento de 65%, devido à inatividade dos carros 
durante a pandemia.

Kit de Apólices ao Segurado 100% Digital nos Produtos de Ramos Elementares: Desde setembro de 2021, os segurados que 
contratam os produtos de Ramos Elementares, passam a contar, exclusivamente, com a versão digital de suas apólices, que são 
enviadas para o endereço de e-mail cadastrado na proposta. Com mais essa iniciativa inovadora, a Bradesco Auto/RE reafirma seu 
compromisso socioambiental.

Gestão de Riscos

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

O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de governança 
corporativa, que abrange, desde a Alta Administração, até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação e gestão 
dos riscos. Possui comitês com funções específicas, permitindo que os riscos, tais como subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados.

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

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros observa as definições e requisitos apresentados na Resolução CNSP 416/2021, 
assegurando a conformidade com a legislação vigente.

Controles Internos

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

Compliance

O Grupo Bradesco Seguros, do qual a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros faz parte, possui estrutura própria para 
monitoramento do atendimento tempestivo às demandas dos Órgãos Reguladores que supervisionam suas atividades. Neste 
sentido, a Área de Compliance atua na captação, divulgação e devido acompanhamento das regulamentações aplicáveis, para 
assegurar a aderência. 

O Grupo mantém o compromisso contínuo de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento ao Terrorismo e 
as Fraudes, por meio de processos e controles consistentes, aplicados no devido monitoramento das operações, apoiando 
outros esforços governamentais locais e internacionais contra possíveis situações criminosas e mantendo disponíveis os canais 
de denúncia aos administradores, funcionários, estagiários, aprendizes e ao público externo para receber relatos de indícios de 
práticas ilícitas ou irregulares.

A aplicação dos princípios de conduta, estabelecidos pela Organização Bradesco e pelo Grupo Bradesco Seguros nas relações com 
os clientes, parceiros, fornecedores e demais partes relacionadas, também faz parte da atuação da Área de Compliance, através 
do acompanhamento contínuo e ações periódicas para o aculturamento dos públicos envolvidos (interno e externo), contribuindo 
para uma melhor jornada e experiência com nossos produtos e serviços. 

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

Governança de Dados e Segurança da Informação

Considerando os requerimentos definidos pelos Órgãos Reguladores, a exigência de implementação da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e o incremento na velocidade de transformação digital que estamos vivenciando, a Bradesco Auto/RE Companhia de 
Seguros reafirma o compromisso com a disponibilidade, integridade, segurança, confidencialidade e privacidade das informações 
organizacionais e de seus clientes, com ênfase especial à privacidade, segurança da informação e governança de dados (pessoais 
e sensíveis), dentro e fora da Organização. Sendo assim, a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros tem acompanhado de forma 
bastante presente as demandas dos reguladores e as necessidades dos clientes, apoiando-se nas boas práticas de mercado para 
melhoria da qualidade, transparência e proteção aos dados por meio de processos consistentes e confiáveis, que endereçam os 
requerimentos legais durante todo o ciclo de tratamento, consumo e expurgo de dados e, com isso, permitem um foco especial à 
governança de dados e segurança da informação.

Premiações

No exercício de 2021, a Bradesco Auto/RE recebeu reconhecimentos do mercado à sua atuação, destacando-se: 

Pela terceira vez, foi eleita a “Escolha Certa” entre seguros de automóvel pela pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste). Destaque para o serviço “Assistência 24h”, “Cobertura em âmbito territorial” e “Escolha da Oficina”; e

Pelo 11º ano consecutivo lidera o ranking sobre seguro residencial da pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 
(Proteste). A Bradesco Auto/RE foi indicada como a melhor do teste e escolha certa, pois foi a única da amostra que obteve a 
pontuação final superior a 65 pontos, entre as principais companhias do Brasil.

Agradecimentos 

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

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.

Diretoria

ATIVO Nota 2021 2020
CIRCULANTE ......................................................................................................................... 3.714.957 3.309.965 
Disponível .............................................................................................................................  12.865  10.570 
Caixa e bancos ..................................................................................................................... 12.865 10.570 

Aplicações ............................................................................................................................ 4  520.864  632.230 
Créditos das operações com seguros e resseguros ....................................................... 2.070.962 1.760.150 
Prêmios a receber  ............................................................................................................... 6 2.063.482 1.751.734 
Operações com seguradoras  .............................................................................................. 2.088 1.163 
Operações com resseguradoras  ......................................................................................... 7 5.392 7.253 

Outros créditos operacionais .............................................................................................  279.531  103.878 
Ativos de resseguro - provisões técnicas ......................................................................... 7  28.433  29.849 
Títulos e créditos a receber ................................................................................................  54.309  142.098 
Títulos e créditos a receber  ................................................................................................. 7.716 5.851 
Créditos tributários e previdenciários  .................................................................................. 9a 45.600 135.189 
Outros créditos .....................................................................................................................  993 1.058 

Outros valores e bens .........................................................................................................  193.378  130.242 
Bens à venda  ....................................................................................................................... 8a  145.103 79.669 
Outros valores  ..................................................................................................................... 8b i 48.275 50.573 

Despesas antecipadas ........................................................................................................  26.138  25.087 
Custos de aquisição diferidos ............................................................................................ 18c  528.477  475.861 
Seguros ................................................................................................................................  528.477 475.861 

ATIVO NÃO CIRCULANTE .................................................................................................... 3.803.463 3.511.679 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........................................................................................... 3.527.830 3.343.578 
Aplicações ............................................................................................................................ 4 3.209.595 3.238.490 
Créditos das operações com seguros e resseguros ....................................................... 266 248 
Operações com seguradoras ...............................................................................................  266  248 

Ativos de resseguro - provisões técnicas ......................................................................... 7  11.153  13.810 
Títulos e créditos a receber ................................................................................................  213.620  56.828 
Títulos e créditos a receber  ................................................................................................. 10.470 1.921 
Créditos tributários e previdenciários  .................................................................................. 9a  162.975 11.971 
Depósitos judiciais e fiscais  ................................................................................................. 10 35.984 38.329 
Outros créditos ..................................................................................................................... 4.191 4.607 

Outros valores e bens .........................................................................................................  88.189  26.239 
Bens à venda  ....................................................................................................................... 8b i 12.716 26.239 
Ativos de direito de uso  ....................................................................................................... 8d 75.473  - 

Despesas antecipadas ........................................................................................................ 2 12 
Custos de aquisição diferidos ............................................................................................ 18c  5.005  7.951 
Seguros ................................................................................................................................ 5.005 7.951 

INVESTIMENTO ......................................................................................................................  97.460  1.156 
Participações societárias  ..................................................................................................... 96.246  - 
Outros investimentos ............................................................................................................ 1.214 1.156 

IMOBILIZADO ......................................................................................................................... 12  32.454  32.216 
Bens móveis  ........................................................................................................................ 4.948 5.835 
Outras imobilizações  ........................................................................................................... 27.506 26.381 

INTANGÍVEL ........................................................................................................................... 13  145.719  134.729 
Outros intangíveis .................................................................................................................  145.719 134.729 

 TOTAL DO ATIVO .................................................................................................................. 7.518.420 6.821.644 

PASSIVO Nota 2021 2020

CIRCULANTE  ........................................................................................................................ 4.901.508 4.333.813 

Contas a pagar  ....................................................................................................................  265.892  294.886 

Obrigações a pagar  ............................................................................................................. 14 82.802 138.175 

Impostos e encargos sociais a recolher  .............................................................................. 15  150.686 127.678 

Encargos trabalhistas  .......................................................................................................... 6.178 5.824 

Impostos e contribuições  ..................................................................................................... 16 10.228 11.523 

Outras contas a pagar  ......................................................................................................... 15.998 11.686 

Débitos de operações com seguros e resseguros  ..........................................................  356.492  186.945 

Prêmios a restituir  ................................................................................................................ 3.696 6.502 

Operações com seguradoras  .............................................................................................. 11.516 9.432 

Operações com resseguradoras  ......................................................................................... 7c 29.499 21.474 

Corretores de seguros e resseguros  ...................................................................................  301.003 139.173 

Outros débitos operacionais  ................................................................................................ 10.778 10.364 

Depósitos de terceiros  ....................................................................................................... 17  13.278  15.196 

Provisões técnicas - seguros ............................................................................................. 18 4.251.554 3.835.186 

Danos ................................................................................................................................... 4.251.554 3.835.186 

Outros débitos  ....................................................................................................................  14.292  1.600 

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

Passivo de arrendamento  .................................................................................................... 19b 12.692  - 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ...............................................................................................  918.318  797.940 

Provisões técnicas - seguros  ............................................................................................ 18  818.740  760.239 

Danos ...................................................................................................................................  818.740 760.239 

Outros débitos  ....................................................................................................................  99.578  37.701 

Provisões judiciais  ............................................................................................................... 19a 31.383 34.234 

Outros débitos  ..................................................................................................................... 1.867 3.467 

Passivos de arrendamento  .................................................................................................. 19b 66.328  - 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ......................................................................................................... 21 1.698.594 1.689.891 

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

Aumento de capital em aprovação  ....................................................................................... 95.063  - 

Reservas de lucros  ...............................................................................................................  785.139 601.614 

Ajustes de avaliação patrimonial  ..........................................................................................  (162.619) 107.266 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................... 7.518.420 6.821.644 
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 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais) 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

continua

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

1 Contexto operacional
 A Companhia é integrante do Grupo Bradesco Seguros, sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela Superintendência 

de Seguros Privados (SUSEP) a operar em todas as modalidades de seguros de danos e pessoas em todo o território nacional. 
O endereço registrado da sede da Companhia é Avenida Rio de Janeiro nº 555, salas 501, 601, 701, 170, Caju, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20931-675.

 A Companhia é controlada direta da Bradesco Seguros S.A. e em última instância do Banco Bradesco S.A.
 As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco Seguros, atuando de 

forma integrada no mercado, sendo os custos das estruturas operacional e administrativa comuns absorvidos segundo a 
praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.

 Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração e pelo Conselho de Administração da Bradseg 
Participações S.A. (controladora da Bradesco Seguros) em 22 de fevereiro de 2022.

2 Resumo das principais políticas contábeis
 As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os exercícios apresentados nas demonstrações contábeis.
a. Base de preparação
 Em consonância à Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações subsequentes, as demonstrações contábeis foram preparadas 

em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular.

 A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, 
a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a 
capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio 
de continuidade.

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional
 As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo com o princípio do 

custo histórico, com exceção para ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ativos financeiros 
disponíveis para venda mensurados pelo valor justo.

 A moeda funcional da Companhia é o Real. 
c. Uso de estimativas e julgamentos
 A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, 

estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer exercícios futuros afetados. As notas explicativas: 2e - Classificação dos contratos de seguros; 4 - Aplicações; 
8b - Outros valores - Salvados não disponíveis para venda – Estimados; 18 - Provisões técnicas - seguros e 19 - Provisões 
judiciais, incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos 
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas 
e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício contábil.

d. Segregação entre circulante e não circulante
 A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante e não circulante a cada data de 

elaboração das demonstrações contábeis, com o objetivo de classificar adequadamente os ativos e passivos de acordo com 
a expectativa de realização, mantendo no não circulante os montantes cuja expectativa de realização ultrapasse o prazo de 
12 meses subsequentes à respectiva data-base. Os títulos e valores mobiliários a “valor justo por meio do resultado” estão 
apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento (conforme nota explicativa 4b).

 Ativos e/ou passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos são classificados no Ativo ou Passivo Não Circulante, 
e os sem vencimento definido tiveram seus valores registrados como Circulante, exceto os depósitos judicias e passivos 
contingentes que possuem características de longo prazo em virtude da dependência de trâmites judiciais. Os passivos de 
provisões técnicas acompanham suas características contratuais segmentados conforme fluxos futuros projetados.

e.	 Classificação	dos	contratos	de	seguros
 A Companhia classifica os contratos emitidos como contratos de seguro quando os contratos transferem risco significativo 

de seguro. Como guia geral, define-se risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais 
significativos ao segurado na ocorrência de um acontecimento futuro incerto específico que possa afetá-lo de forma 
adversa. Os contratos de resseguro também são tratados sob a ótica de contratos de seguros por transferirem risco de 
seguro significativo.

f.	 Aplicações	e	instrumentos	financeiros
 A Companhia e suas controladas efetuam a avaliação de seus instrumentos financeiros em consonância aos Pronunciamentos 

Técnicos, CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, cujos critérios de reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação estão 
descritos a seguir:

 (i) Disponível e Equivalentes de Caixa
  São representados por depósitos bancários sem vencimento que apresentam risco insignificante de mudança de valor 

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

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

	 (iii)	 Ativos	financeiros	disponíveis	para	venda
  Compreendem os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Os investimentos em 

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

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

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

divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
	 	 Ações	e	Fundos	Imobiliários
  Os títulos de renda variável e os fundos de investimentos imobiliários tiveram seus valores de mercado obtidos a partir da 

última cotação publicada pela Brasil Bolsa e Balcão (B3).
 (v) Títulos	privados	–	Certificado	de	Recebíveis	Imobiliários	e	Letras	Financeiras
  A metodologia de marcação a mercado para Certificados de Recebíveis Imobiliários e Letras Financeiras adotada pela 

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

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

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

Nota 2021 2020
Prêmios emitidos .................................................................................................................. 25a  6.269.267 5.449.456 
Variação das provisões técnicas de prêmios ..................................................................... (401.115)  88.819 
Prêmios ganhos..................................................................................................................... 24  5.868.152 5.538.275 
Sinistros ocorridos................................................................................................................ 25b  (3.078.646) (2.783.180)
Custos de aquisição.............................................................................................................. 25c  (1.095.941)  (991.444)
Outras receitas e (despesas) operacionais ........................................................................ 25d (406.738)  (575.535)
Resultado com resseguro .................................................................................................... 25e (17.863)  (3.545)
Receita com resseguro .......................................................................................................... 14.046  42.071 
Despesa com resseguro ........................................................................................................ (31.909)  (45.616)

Despesas administrativas .................................................................................................... 25f (851.011)  (846.224)
Despesas com tributos ......................................................................................................... 25g (136.458)  (140.736)
Resultado	financeiro ............................................................................................................. 25h 255.088  303.841 
Receitas Financeiras ............................................................................................................. 425.822  370.191 
Despesas Financeiras ........................................................................................................... (170.734)  (66.350)

Resultado patrimonial ........................................................................................................... 1.183 - 
Resultado operacional .......................................................................................................... 537.766  501.452 
Ganhos e perdas com ativos não correntes ....................................................................... 2.248  (59.383)
Resultado antes dos impostos e participações ................................................................. 540.014  442.069 
Imposto de renda ................................................................................................................... 25i (120.642)  (93.053)
Contribuição social ................................................................................................................. 25i (83.025)  (58.087)
Participações sobre o resultado ............................................................................................. (11.822)  (7.452)

Lucro líquido do exercício .................................................................................................... 324.525  283.477 
Quantidade de ações .............................................................................................................. 234.226  221.002 
Lucro por ação - R$ .................................................................................................................  1.385,52 1.282,69 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Aumento  Reservas de lucros  Ajustes
 Capital  de capital  Reserva  Reserva  de avaliação  Lucros 
 social  em aprovação  legal  estatutária  patrimonial  acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ......................................................................................................................... 981.011  - 116.326  401.811 102.752 - 1.601.900 
Ajustes com títulos e valores mobiliários  ............................................................................................................. - - -  - 4.514 -  4.514 
Dividendos pagos por conta de reservas (R$ 452,48 por ação)  .......................................................................... - - - (100.000) - (100.000)
Lucro líquido do exercício  .................................................................................................................................... - -   - - 283.477  283.477 
Dividendos pagos (R$ 203,62 por ação)  ............................................................................................................. - - -  - -  (45.000) (45.000)
Juros sobre capital próprio pagos (R$ 248,87 por ação)  ..................................................................................... - - -  - -  (55.000) (55.000)
Proposta para destinação do lucro líquido  ........................................................................................................... - - 14.174  169.303 -  (183.477)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 ................................................................................................................... 981.011  - 130.500  471.114 107.266 - 1.689.891 
Aumentos de capital: 
AGE de 07/12/2021  ............................................................................................................................................. -  95.063 -  - - -  95.063 
Ajustes com títulos e valores mobiliários  ............................................................................................................. - - -  -  (269.885) - (269.885)
Lucro líquido do exercício  .................................................................................................................................... - - -  - - 324.525  324.525 
Dividendos pagos (R$ 426,94 por ação)  ............................................................................................................. - - -  - -  (100.000) (100.000)
Juros sobre capital próprio pagos (R$ 175,04 por ação) ...................................................................................... - - -  - -  (41.000) (41.000)
Proposta para destinação do lucro líquido  ........................................................................................................... - - 16.226  167.299 -  (183.525)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 ................................................................................................................... 981.011  95.063 146.726  638.413  (162.619) - 1.698.594 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2021 2020 
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................ 324.525 283.477 
Ajuste a valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda: ..................................................... (449.808) 7.523 
Efeitos dos impostos ........................................................................................................................... 179.923 (3.009)
Total do resultado abrangente do exercício ................................................................................... 54.640 287.991 
Atribuível ao controlador .................................................................................................................. 54.640 287.991 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2021 2020
Atividades operacionais
Resultado antes dos impostos e participações ............................................................................. 540.014  442.069 
Ajustes para:
 - Depreciações e amortizações ........................................................................................................ 53.114  36.095 
 - Resultado positivo de equivalência patrimonial  .............................................................................  (1.183) - 
 - Perda na alienação de outros valores e bens  ............................................................................... (58) - 
 - Perda ou ganho na alienação ou baixa de imobilizado e intangível ...............................................  541  62.243 
 - Despesas antecipadas ...................................................................................................................  (1.041)  9.982 
 - Custos de aquisição diferida ...........................................................................................................  (49.670)  (39.519)
 - Ativos de resseguros provisões técnicas ........................................................................................  (85.153)  9.790 
 - Variações das provisões técnicas ...................................................................................................  4.217.092 2.878.089 
 - Provisão para riscos sobre créditos  ...............................................................................................  (54.922)  58.530 
 - Juros e variação monetária  ........................................................................................................... 197.504  (4.783)

Lucro líquido ajustado do exercício ................................................................................................  4.816.238 3.452.496 
Variações nas contas patrimoniais (aumento)/redução:
 - Aplicações - títulos a valor justo por meio do resultado .................................................................. 111.520  111.920 
 - Créditos das operações de seguros e resseguros .........................................................................  (321.759)  (320.503)
 - Outros créditos operacionais ..........................................................................................................  (163.134)  123.980 
 - Títulos e créditos a receber ............................................................................................................  (71.532)  (36.335)
 - Outros valores e bens ..................................................................................................................... 7.510  (75.021)
 - Contas a pagar ............................................................................................................................... 120.781  99.143 
 - Débitos das operações de seguros e resseguros .......................................................................... 169.547  (56.547)
 - Depósitos de terceiros ....................................................................................................................  (1.918)  (13.721)
 - Provisões técnicas - seguros  ......................................................................................................... (3.847.093) (3.215.498)
 - Outros débitos ................................................................................................................................  (1.480)  (11.084)

Caixa líquido consumido pelas operações ..................................................................................... (3.997.558) (3.393.666)
 - Imposto de renda sobre o lucro pago  ............................................................................................  (109.139)  (140.998)
 - Contribuição de renda sobre o lucro pago  .....................................................................................  (75.922)  (86.933)

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais.................................................. 633.619  (169.101)
Atividades de investimento
 - Aquisição de títulos disponíveis para a venda ................................................................................  (805.942)  (776.830)
 - Alienação/vencimentos e juros de títulos disponíveis para a venda ............................................... 384.875 1.301.552 
 - Aquisição de imobilizado ................................................................................................................  (4.458)  (2.741)
 - Ativo intangível desenvolvido internamente  ...................................................................................  (44.975)  (61.861)

Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades de investimentos ..........................................  (470.500)  460.120 
Atividades	de	financiamento
 - Pagamentos de arrendamento .......................................................................................................  (19.824) - 
 - Dividendos e juros sobre capital próprios pagos ............................................................................  (141.000)  (288.378)
Caixa	líquido	(consumido)	nas	atividades	de	financiamento  (160.824)  (288.378)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  ......................................................................... 2.295  2.641 
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  ........................................................................ 10.570  7.929 
 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício  .......................................................................... 12.865  10.570 

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  ......................................................................... 2.295  2.641 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

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

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

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

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

 (viii) Recebíveis
  Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos determináveis, que não são cotados em um 

mercado ativo. Os recebíveis da Companhia compreendem os valores registrados nas rubricas “Crédito das operações 
com seguros e resseguros”, “Títulos e créditos a receber” e “Outros créditos a receber” que são contabilizados pelo custo 
amortizado decrescidos de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.

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

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

 Para as operações a recuperar com resseguradores, a redução ao valor recuperável é feita quando o período de inadimplência 
superar 180 dias a partir do registro da restituição de sinistros pagos.

 No caso das recuperações de cosseguro, a constituição de redução ao valor recuperável se dará para todos os créditos 
vencidos com data superior a 60 dias.

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

custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
 Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da 

alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dos custos de transação no resultado do exercício.
 Gastos subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos futuros associados e possam ser 

avaliados com confiabilidade. 
 Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do exercício à medida que são incorridos. Gastos com 

reformas e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo imobilizado. 
 A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear considerando as seguintes taxas anuais 

para o exercício corrente e comparativo: 10% para móveis, utensílios, máquinas e equipamentos e 20% para equipamentos de 
informática, veículos e benfeitoria em imóveis de terceiros.

i. Intangível
 Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por 

impairment. A taxa de amortização é de 20% ao ano.
 Despesas de desenvolvimento interno de software são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar sua intenção e 

capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos softwares de modo que gere benefícios 
econômicos futuros. Os custos capitalizados de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente 
atribuíveis ao desenvolvimento, deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil e são testados por impairment, 
caso haja indicativo de perda.

 Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo específico a que se referem. Todos os demais custos são contabilizados como despesas à medida que 
são incorridos.

j. Outros valores e bens 
 (i) Salvados a venda
  Refere-se ao estoque de bens salvados recuperados. Esses ativos são avaliados ao valor recuperável deduzidos dos 

custos de vendas dos bens. É reconhecida a perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu após o seu reconhecimento inicial. A Companhia avalia anualmente o estoque utilizando como 
base os salvados na data de entrada (data em que foram abertos no estoque), até o momento em que foram vendidos ou 
mantidos em estoque, até completarem dois anos sem venda, com isso, é calculada a média entre as probabilidades de 
venda de três em três meses, até doze meses, acima de doze meses até vinte e quatro meses, e assumimos que a partir 
de dois anos os itens que permanecem no estoque serão considerados como perdas, conforme o CPC 01 - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos.

 (ii) Ativo estimado de salvados
  O ativo estimado é composto pelo valor esperado a receber referente aos salvados e/ou ressarcimentos resultantes dos 

sinistros liquidados e para os quais existe o direito a salvados/ressarcimento, porém ainda não há a posse física do bem, 
ou ainda por não ter acordado o valor devido em ressarcimento.

	 (iii)	 Ativos	de	direito	de	uso
  Em 22 de setembro de 2020 foi publicada a circular SUSEP 615 que altera a circular 517 de 30 de julho de 2015, 

aprovando as disposições do CPC 06 (R2) efetuando principalmente definições de contas específicas para registros das 
operações de Arrendamento Mercantil com entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

  Para as operações de arrendamento mercantil a Companhia avaliou a existência de contratos que transferem ao cliente 
o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Sendo assim, a 
Companhia como arrendatária em contratos de imóveis possui o direito de obter substancialmente todos os benefícios 
econômicos do uso destes ativos, e o direito de direcionar o uso deles.

  No início de um arrendamento é reconhecido um passivo de arrendamento e um ativo de direito de uso. As despesas com juros 
sobre o passivo de arrendamento e as despesas de depreciação do ativo de direito de uso são reconhecidas separadamente. 

  O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo e subsequentemente deduzido da depreciação acumulada e de 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. O direito de uso também será corrigido em 
caso de remensuração do passivo de arrendamento. A depreciação é calculada de maneira linear pelo prazo dos arrendamentos. 

  A taxa incremental aplicada pela Companhia leva em consideração a taxa de captação livre de risco ajustada pelo spread 
de crédito.

  A Companhia adotou o CPC 06 (R2) utilizando a abordagem retrospectiva modificada simplificada, a qual não requer a 
divulgação de informações comparativas, os impactos da adoção inicial estão na nota explicativa 8d.

k. Ativos de resseguros
 A cessão de resseguros é efetuada no curso normal das atividades da Companhia com o propósito de limitar sua perda 

potencial, por meio da diversificação de riscos. As provisões técnicas da Companhia são apresentadas brutas de recuperações 
de resseguro, cujos montantes se encontram registrados no ativo, uma vez que a existência do contrato não exime as 
obrigações da Companhia para com os segurados.

 Conforme determinado pelo órgão regulador, as empresas de resseguro sediadas no exterior devem possuir rating mínimo, de 
acordo com agência classificadora de risco, para operar no país, sendo as demais operações efetuadas com resseguradores 
locais. Desta forma, a Administração entende que os riscos de perdas são reduzidos. No caso de serem identificados indícios de 
que os valores a recuperar não serão realizados pelos montantes registrados, estes ativos são ajustados ao seu valor recuperável.

l. Custos de aquisição diferidos
 Custos de aquisição diferidos compreendem os custos com despesas de comissão relativos à comercialização de apólices de 

seguros, sendo a apropriação ao resultado realizada, pelo período de vigência das respectivas apólices.
m. Redução ao valor recuperável	(impairment)	de	ativos	não	financeiros
 Os valores dos ativos não financeiros da Companhia, são revistos no mínimo anualmente para determinar se há alguma 

indicação de perda, que pode ser reconhecida no resultado do exercício se o valor contábil de um ativo exceder seu valor. 
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n. Provisões técnicas
 A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia, com base nos prêmios líquidos de cessão de cosseguros 

e brutos de cessão de resseguro, e é constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos 
contratos de seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes mas não emitidos, é 
constituída na PPNG-RVNE. 

 No seguro de Automóvel, a provisão para sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) é constituída com base nos sinistros 
ocorridos e ainda não pagos (IBNP) subtraindo o saldo da provisão de sinistros a liquidar (PSL) na data-base do cálculo. Para 
apurar o IBNP é calculada a estimativa final de sinistros já ocorridos e ainda não pagos com base em triângulos de run-off 
semestrais, que consideram o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos nos últimos 10 semestres, para estabelecer 
uma projeção futura por período de ocorrência e considera ainda a estimativa dos sinistros ocorridos e não suficientemente 
avisados (IBNER), refletindo a expectativa de alteração do montante provisionado ao longo do processo de regulação. Já nos 
demais seguros de Danos, o IBNR é calculado com triângulos também de 10 semestres, porém projetando apenas os novos 
avisos, ou seja, não há estimativa de IBNER nesses seguros. 

 A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída com base nas estimativas de pagamentos de indenizações, considerando 
todos os sinistros administrativos e judiciais existentes na data do balanço atualizados e corrigidos monetariamente, líquidos 
da parcela correspondente da expectativa de recebimento de salvados e ressarcidos.

 A provisão complementar de cobertura (PCC) deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, 
conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP), de acordo com as determinações especificadas na 
regulamentação em vigor. 

 A provisão de despesas relacionadas (PDR) é constituída mensalmente para a cobertura das despesas relacionadas às 
indenizações e está dimensionada para abranger tanto as despesas atribuídas individualmente a cada sinistro como também 
as despesas de sinistros não discriminadas, ou seja, aquelas agrupadas para toda carteira.

	 (i)	 Teste	de	adequação	de	passivo	(TAP)
  A Companhia elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição de um contrato de 

seguro segundo o CPC 11 – Contratos de Seguros e que estão vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado 
semestralmente e considera a soma do saldo contábil das provisões técnicas de contratos de seguro bruto de resseguro, 
deduzido da despesa de comercialização diferida (Custos de aquisição diferidos) e os ativos intangíveis relacionados, 
comparado ao valor esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos e certificados comercializados.

  O teste considerou a projeção dos sinistros ocorridos e a ocorrer, as despesas administrativas, as despesas alocáveis 
relacionadas aos sinistros, salvados e ressarcimentos e despesas diretamente relacionadas aos contratos de seguros.

  Para o cálculo do valor presente dos fluxos projetados, a Companhia utilizou as taxas a termo livres de risco definidas pela SUSEP.
  O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos, já refletido pela expectativa de despesas 

alocáveis a sinistros e salvados, foi comparado às provisões técnicas de sinistros ocorridos (PSL e IBNR).
  O valor presente esperado do fluxo relativo a sinistro a ocorrer, relativo a apólices vigentes, acrescido das despesas 

administrativas e outras despesas referentes a produtos em run-off foi comparado à soma da PPNG e PPNG-RVNE, 
deduzindo o Custo de Aquisição Diferidos e os Ativos Intangíveis.

  A sinistralidade média projetada no estudo desta Companhia foi de 45,07%, incluímos neste cálculo a estimativa de 
prêmio futuro da carteira de seguro habitacional, cuja característica é baixa sinistralidade e prazos longos de vigência, pois 
acompanha o período de financiamento do imóvel.

  O resseguro médio projetado no estudo desta Companhia, calculado com base nos sinistros avisados foi de 6,85%.
  O resultado do teste de adequação não apresentou insuficiência e, consequentemente, não houve necessidade de 

registro de provisões adicionais aos passivos de seguro já registrados na data-base.
o.	 Ativos	e	passivos	contingentes	e	obrigações	legais	-	fiscais	e	previdenciárias	
 (i) Ativos contingentes 
  São reconhecidos contabilmente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 

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

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

anteriores, complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são 
reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente relevantes, e 
os passivos contingentes classificados como remotos não são divulgados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q. Imposto de renda e contribuição social
 O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável 

excedente a R$ 240 para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada, até junho de 2021 a alíquota de 
15% sobre o lucro tributável.

 Em 01 de março de 2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 (“MP”), convertida na Lei nº 14.183, em 14 de julho 
de 2021, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL dos setores financeiro, segurador e 
cooperativas em cinco pontos percentuais, durante o período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

 A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre lucro tributável do exercício calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que sejam apurados lucros futuros 
sujeitos à tributação contra os quais serão utilizados. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social 
lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

r. Resultado
 O resultado é apurado pelo regime de competência.
 Os prêmios de seguros e cosseguros aceitos, deduzidos dos prêmios cedidos em cosseguros, e as comissões correspondentes 

são registrados quando da emissão das respectivas apólices/certificados/endossos e faturas, ou pelo início de vigência do risco 
para os casos em que o risco tem início antes da emissão, e apropriados, em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência 
das apólices, por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos custos de aquisição diferidos.

 As receitas de prêmios e os custos de aquisição diferidos, relativos aos riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas 
apólices, são reconhecidos ao resultado no início da cobertura do risco, em bases estimadas.

 Os custos de aquisição relativos à comissão de seguros são diferidos e apropriados ao resultado proporcionalmente ao 
reconhecimento do prêmio ganho.

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

 As operações de resseguro são registradas quando da emissão da apólice e avisos de sinistros, os quais são incluídos em 
prestações de contas que estão sujeitas a análise pelos resseguradores. O diferimento dos prêmios de resseguros cedidos de 
contratos proporcionais é realizado de forma consistente com o respectivo prêmio de seguro relacionado, enquanto o diferimento 
dos prêmios de contratos não proporcionais é realizado em função do período de vigência dos respectivos contratos.

 A participação mínima dos funcionários no resultado é apurada com base na convenção coletiva firmada com o sindicato da 
categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de acordo com metas estipuladas pela Administração. 

 As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis 
para venda), receitas de dividendos, ganhos na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda, variações no valor justo 
de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, e reclassificações de ganhos previamente reconhecidos 
em outros resultados abrangentes. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

 As despesas financeiras abrangem perdas em alienação de ativos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) 
reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis).

s. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
 Novas normas ou alterações de normas e interpretações que são efetivas e ainda não aprovadas pela SUSEP, são como segue:
 CPC 48 – Instrumentos Financeiros
 Em vigor pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis desde 1º de janeiro de 2018, apresenta novos modelos para a 

classificação e mensuração de instrumentos financeiros, mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros 
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A Companhia optou por aplicar a isenção 
temporária do CPC 48 e continuará a aplicar o IAS 39/CPC 48 até a data efetiva do CPC 50 de Contratos de Seguros. 

 CPC 50 – Contratos de Seguros 
 O CPC 50 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro dentro 

do escopo da Norma. O objetivo do CPC 50 é assegurar que uma entidade fornece informações relevantes que representam 
fielmente esses contratos. Essas informações fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis avaliarem o 
efeito que os contratos de seguros têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da companhia.

 O CPC 50 entra em vigor para exercícios anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2023.
 Os normativos, CPC 48 e CPC 50, serão aplicáveis quando referendados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

e, portanto, a Administração concluirá sua avaliação até a data de entrada em vigor.
 Circular SUSEP Nº 648, de 12 de novembro de 2021 e Resolução CNSP Nº 432, de 12 de novembro de 2021
 A Circular SUSEP nº 648/2021 e a Resolução CNSP nº 432/2021 revogaram diversas normas dentre elas a Circular SUSEP 

nº 517/2015 e Resolução CNSP nº 321/2015, que dispõem de provisões técnicas; teste de adequação de passivos; ativos 
redutores; capital de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; patrimônio líquido ajustado; capital mínimo requerido; 
limite de retenção constituição de banco de dados de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, 
custódia e movimentação de ativos; critérios para a realização de investimentos; títulos e valores mobiliários garantidores das 
provisões técnicas; Formulário de Informações Periódicas – FIP/SUSEP; Normas Contábeis e auditoria contábil independente, 
auditoria atuarial independentes e Comitê de Auditoria das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, 
sociedades de capitalização e resseguradores; exame de certificação e educação profissional continuada do auditor contábil 
independente e sobre os Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. A administração 
avaliou os impactos da adoção das normas e não identificou impactos relevantes.

3 Gerenciamento de riscos 
a. Introdução
 A Companhia está exposta aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, inerentes às suas operações e 

que podem afetar, em diferentes proporções, seus objetivos estratégicos e financeiros. 
 A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações sobre estas exposições, bem como as políticas e os processos 

adotados pela Companhia, no gerenciamento de cada um dos riscos acima mencionados.
 A Companhia observa as definições e requisitos apresentados na Resolução CNSP nº 416/2021, assegurando a conformidade 

com a legislação vigente.
 Estrutura de gerenciamento de riscos
 O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades da Companhia, tendo por finalidade adicionar valor ao negócio 

à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento de suas atividades, maximizando a utilização 
de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas e das operações da Companhia. Diversos investimentos 
relacionados ao processo de gerenciamento de riscos são constantemente realizados, especialmente, na capacitação do 
quadro de colaboradores em todos os níveis hierárquicos. Estas iniciativas têm como objetivo proporcionar o aperfeiçoamento 
na eficiência operacional e disseminar o aculturamento dos colaboradores, e são, consequentemente, convertidas na elevação 
da qualidade do gerenciamento dos riscos e na garantia do foco necessário a estas atividades, que produzem forte valor 
agregado a Companhia.

 No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 
o desempenho da Companhia e proteger os acionistas, investidores, clientes, colaboradores, fornecedores, etc., bem como 
agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação 
de contas. Neste contexto, o processo de gerenciamento de riscos é permanentemente exercido e conta com a participação 
de todas as camadas contempladas pelo escopo de Governança Corporativa que abrange desde a Alta Administração até as 
diversas áreas de negócios e produtos. Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando 
com políticas, Comitês com funções específicas e estrutura diretiva, estabelecendo regras e normas, provendo recursos 
humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.

 O gerenciamento dos riscos inerentes às operações da Companhia é abordado de modo integrado e apoiado em uma 
estrutura sólida e independente (no que tange a regulamentos, normas e políticas internas). Esta abordagem proporciona o 

aperfeiçoamento contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que podem comprometer sua 
correta identificação e mensuração. A estrutura do processo de gerenciamento de riscos permite que os riscos de subscrição, 
crédito, liquidez, mercado e operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo 
unificado, e para assegurar uniformidade ao processo, há regularmente uma Comissão de Gestão de Riscos da Companhia 
que avalia a adequação das provisões técnicas, aderência das premissas e possíveis impactos relacionados a alteração de 
premissas no cálculo das provisões técnicas, além de assuntos relacionados à Gestão de Capital com impacto na solvência ou 
no nível de apetite a riscos. 

 Refletindo o compromisso com o gerenciamento de riscos, um fórum de alto nível denominado Comitê Executivo de Gestão de 
Riscos do Grupo Bradesco Seguros estuda tais riscos, propõe limites de tolerância e elabora planos de mitigação, entre outras 
atribuições com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Existem ainda os Comitês Executivos definidos pelo Banco 
Bradesco para tratar os assuntos relacionados ao risco de crédito, liquidez, mercado e operacional, que são submetidos ao 
Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, que têm por atribuição assessorar o Conselho de Administração 
na aprovação de políticas institucionais, diretrizes operacionais e estabelecimento de limites de exposição a riscos.

b. Risco de seguro/subscrição 
 O risco de subscrição é o risco transferido por qualquer contrato de seguro onde haja a possibilidade futura de que o evento 

de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. O risco advém de uma 
situação econômica que contraria as expectativas da Companhia no momento da elaboração de sua política de subscrição 
no que se refere às incertezas existentes, tanto na definição das premissas atuariais quanto na constituição das provisões 
técnicas, bem como para fins de precificação e cálculos de prêmios e contribuições. Em síntese, é o risco de que a frequência 
ou a severidade de sinistros ou benefícios ocorridos sejam maiores do que aqueles estimados pela Companhia. A experiência 
histórica demonstra que, quanto maior o grupo de contratos de riscos similares, menor a variabilidade sobre os fluxos de caixa 
que a Companhia incorre para fazer face aos eventos de sinistros. Deste modo, o processo de gerenciamento de riscos busca 
diversificar as operações de seguros visando primar pelo balanceamento da carteira e se sustenta no agrupamento de riscos 
com características similares, de forma a reduzir o impacto de riscos isolados.

 O gerenciamento do risco de subscrição é realizado pela Superintendência Técnica e as políticas de subscrição e aceitação 
de riscos são, periodicamente, avaliadas.

 Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros
 Os sinistros são devidos à medida que ocorridos, e a Companhia deve efetuar a indenização de todos os sinistros cobertos, 

ocorridos durante a vigência do contrato, mesmo que o aviso ocorra após o fim de vigência deste. Todavia, os sinistros são 
avisados ao longo de um período, e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros Ocorridos 
mas Não Avisados (IBNR). O custo estimado de sinistros inclui as despesas diretas a serem incorridas na sua liquidação. 
Deste modo, considerando as incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões de sinistros, pode acontecer da 
liquidação final mostrar-se diferente da provisão técnica inicialmente constituída.

 Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)
 A Companhia realiza periodicamente a análise dos fluxos de ativos e passivos mantidos em carteira, ALM (Asset Liability 

Management). A metodologia da análise compreende a observação de suficiência ou insuficiência do valor presente do fluxo 
de ativos em relação ao valor presente do fluxo de passivos, assim como a duração dos ativos em relação à duração dos 
passivos. O objetivo é verificar se a situação da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos 
futuros da Companhia com seus segurados.

 As premissas atuariais utilizadas na geração do fluxo dos passivos estão em linha com as práticas atuariais internacionais e 
também com as características da carteira de produtos da Companhia.

 Gerenciamento de riscos por segmento de negócios
 O monitoramento permanente da carteira de contratos de seguros permite o acompanhamento e a adequação das tarifas 

praticadas, bem como a avaliação de eventual necessidade de alterações. São consideradas, também, outras ferramentas de 
monitoramento: (i) análises de sensibilidade; e; (ii) verificação de algoritmos e alertas dos sistemas corporativos (de subscrição, 
emissão e sinistros).

 Principais riscos associados aos seguros de bens 
 Os riscos associados aos seguros de bens incluem, entre outros:
 • Flutuações na ocasião, frequência e gravidade dos sinistros e das indenizações de sinistros relativas às expectativas;
 • Sinistros imprevistos resultantes de um risco isolado;
 • Precificação incorreta ou subscrição inadequada de riscos;
 • Políticas de resseguro ou técnicas de transferência de riscos inadequadas; e
 • Provisões técnicas insuficientes ou supervalorizadas.
  A natureza dos seguros subscritos pela Companhia, em geral, é de curta duração. As estratégias e metas de subscrição são 

ajustadas pela Administração e divulgadas por meio das políticas internas e manuais de práticas e procedimentos. 
  A seguir apresentamos um resumo dos principais riscos inerentes às principais linhas de negócios da Companhia:
 • Seguro de automóveis inclui, entre outros, danos físicos, perda do veículo segurado, seguro de responsabilidade de 

terceiros para automóveis e acidentes pessoais passageiros;
 • Seguros empresariais, residenciais e diversos incluem, entre outros, riscos de incêndio (ex.: incêndio, explosão e interrupção 

do negócio), desastres naturais (ex.: terremoto, vendaval e enchente) e seguro de responsabilidades.
 Gerenciamento dos riscos de seguro de bens
 A Diretoria de Gestão de Riscos monitora e avalia a exposição de risco sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação 

e revisão das políticas referentes à subscrição. A implementação dessas políticas, o tratamento de sinistros, resseguros e 
constituição de provisões técnicas de seguros desses riscos são realizados pela Superintendência Técnica. A Superintendência 
Técnica desenvolveu mecanismos, tais como, análise de eventuais acúmulos de riscos com base em relatórios mensais, que 
identificam, quantificam e gerenciam exposições acumuladas para contê-las dentro dos limites definidos nas políticas internas.

 Concentração de riscos
 A Companhia atua em todo território nacional, de modo que as potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas 

por relatórios gerenciais onde são observados os resultados dos contratos vendidos por região geográfica e segmentos de 
negócio. Os quadros abaixo mostram a concentração de riscos no âmbito do negócio por região e por segmento, baseada nos 
valores de prêmios emitidos líquidos de resseguro:

Líquido de Resseguro R$ mil – 2021
Região	Geográfica Auto Ramos Elementares Total 
Sudeste ....................................................................................................... 1.861.029 1.197.804 3.058.833
Sul ............................................................................................................... 1.034.147 255.984 1.290.131
Nordeste ...................................................................................................... 827.733 99.083 926.816
Centro-Oeste ............................................................................................... 644.982 106.615 751.597
Norte ............................................................................................................ 153.514 40.957 194.471
Total (*) ....................................................................................................... 4.521.405 1.700.443 6.221.848

Líquido de Resseguro R$ mil – 2020
Região	Geográfica Auto Ramos Elementares Total 
Sudeste ....................................................................................................... 1.617.522 1.049.014 2.666.536
Sul ............................................................................................................... 890.694 217.733 1.108.427
Nordeste ...................................................................................................... 722.735 87.703 810.438
Centro-Oeste ............................................................................................... 568.118 88.602 656.720
Norte ............................................................................................................ 127.489 38.201 165.690
Total (*) ....................................................................................................... 3.926.558 1.481.253 5.407.811

 (*) Não inclui os montantes de R$ (10.174), (R$(9.155) em 31 de dezembro de 2020), referente a prêmio de riscos vigentes 
e não emitidos (RVNE).

 Teste de sensibilidade 
 O objetivo do teste de sensibilidade é mensurar o impacto no resultado e patrimônio líquido da Companhia, caso ocorram 

alterações isoladas, razoavelmente possíveis, em premissas inerentes às suas operações que possam ser afetadas devido ao 
processo de subscrição dos riscos e que sejam consideradas relevantes na data do balanço. 

 Como fator de risco elegeu-se a seguinte premissa:
 • Sinistralidade – é o principal indicador dos contratos de seguros e equivale à relação entre as despesas e a receita que a 

Companhia recebeu pelo contrato. O teste avaliou o impacto de um aumento na sinistralidade.
 Resultados do teste de sensibilidade 
 O quadro abaixo apresenta o resultado caso houvesse aumento em 1 ponto percentual na sinistralidade nos últimos doze 

meses da data-base do cálculo:
Impacto no resultado e patrimônio líquido após impostos e 
contribuições

Bruto de resseguro 
R$ mil

Líquido de resseguro 
R$ mil

Auto ..................................................................................................................  (23.069)  (23.069)
Ramos elementares .........................................................................................  (9.206)  (9.041)

	 Limitações	das	análises	de	sensibilidade	
 As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante enquanto as outras 

premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se 
também ser observado que essas sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados 
ou extrapolados a partir desses resultados. 

 As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente gerenciados e controlados. 
Além disso, a posição financeira da Companhia poderá variar na ocasião em que qualquer movimentação no mercado ocorra. 
Por exemplo, a estratégia de gerenciamento de risco visa gerenciar a exposição a flutuações no mercado. À medida que os 
mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda 
de investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

 Outras limitações nas análises de sensibilidade incluem o uso de movimentações hipotéticas no mercado para demonstrar 
o risco potencial, que somente representa a visão da Administração de possíveis mudanças no mercado no futuro próximo, 
que não podem ser previstas com qualquer certeza, além de considerar como premissa que todas as taxas de juros se 
movimentam de maneira idêntica.

c. Risco de crédito
 O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro, como 

consequência do descumprimento, pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados com a 
Companhia, bem como à desvalorização de contratos, decorrente da deterioração na classificação de risco da contraparte. 

 Este risco pode se materializar de diversas formas, entre outras:
 • Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou de suas parcelas por parte dos segurados; 
 • Possibilidade de algum emissor de ativo financeiro não efetuar o pagamento previsto no vencimento ou as amortizações 

previstas para cada título; e;
 • Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos corretores quando as apólices forem canceladas.
	 Gerenciamento	do	risco	de	crédito
 A Companhia efetua diversas análises de sensibilidade e testes de stress como ferramentas de gestão de riscos financeiros. 

Os resultados dessas análises são utilizados para mitigação de riscos e o entendimento do impacto sobre os resultados e 
o patrimônio líquido da Companhia em condições normais e em condições de stress. Esses testes levam em consideração 
cenários históricos e cenários de condições de mercado previstas para períodos futuros, sendo seus resultados utilizados 
no processo de planejamento e decisão, bem como na identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos 
financeiros detidos pela Companhia. O gerenciamento de risco de crédito referente às operações com resseguros inclui o 
monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por 
companhias avaliadoras de riscos, tais como AM Best, Fitch Ratings, Standard & Poor´s e Moody´s. Os resseguradores são 
sujeitos a um processo de análise de risco de crédito em uma base contínua para garantir que os objetivos de mitigação de 
risco de crédito sejam atingidos. 

 Neste sentido, o gerenciamento do risco de crédito da Companhia é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, 
desenvolvimento, aferição e diagnóstico, através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de 
disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. É 
um processo realizado de forma corporativa mediante procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados em 
documentação e relatórios próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de riscos da Companhia e do Banco Bradesco, e 
baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, visando à apuração, mensuração e cálculo do capital.

 No que se refere às aplicações financeiras, a Administração avalia o risco de crédito como baixo pelo fato de que a maior parte 
da carteira está concentrada em títulos de renda fixa públicos e operações compromissadas com lastro em títulos públicos 
federais, como demonstrado nos quadros abaixo:

2021

Ativos Financeiros/Rating AAA (*) AA BBB BB B

Exposto 
exclusivamente a 
risco de mercado

Sem 
rating Total

A valor justo por meio do resultado ... 466.655 1.055 568 18.778 22.945 - 9.017 519.018
Título de renda fixa público .................... 425.211 - - - - - - 425.211
Título de renda fixa privado .................... 41.444 1.055 568 18.778 22.945 - 9.017 93.807
Disponíveis para a venda .................... 3.159.746 - 49.849 - - 1.846 - 3.211.441
Título de renda fixa público .................... 3.159.746 - - - - - - 3.159.746
Título de renda fixa privado .................... - - 49.849 - - - - 49.849
Título de renda variável .......................... - - - - - 1.846 - 1.846 

 (*) Os títulos públicos classificados nessa coluna referem-se a títulos do tesouro brasileiro (risco soberano). 
 Trimestralmente são realizadas as reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, do Comitê 

Executivo de Investimentos e, mensalmente, a Reunião Interna de Alocação de Ativos pela Área de Gestão de Investimentos da 
Bradesco Seguros S.A. para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/
aprimoramento nos processos de gestão.
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	 Política	de	resseguro	
 Por mais que as empresas seguradoras sejam conservadoras e seletivas na escolha de seus parceiros, a compra de resseguro 

apresenta, naturalmente embutido em sua operação, o risco de crédito. Entretanto, no Brasil esse risco é relativamente amenizado 
em função das regras legais e regulamentares existentes, uma vez que as seguradoras devem operar com resseguradores 
registrados junto à SUSEP que são classificados como local, admitido ou eventual. Os resseguradores classificados como 
admitido e eventual, com sede no exterior, devem atender a requisitos mínimos específicos, previstos na legislação em vigor. 

 A política de compra de resseguro e a aprovação dos resseguradores que integram os seus contratos competem à Diretoria 
Executiva, sendo observados os requisitos mínimos legais e regulamentares, alguns deles visando minimizar o risco de crédito 
intrínseco à operação, e considerado o patrimônio líquido compatível aos montantes cedidos. 

 Outro aspecto importante nessa gestão de resseguro é o fato de que a Companhia busca trabalhar dentro de suas capacidades 
contratuais, evitando assim a compra frequente de coberturas em contratos facultativos e exposições mais elevadas ao risco de crédito.

 Praticamente todas as carteiras de ramos elementares, exceto automóveis, possuem proteção de resseguro e, em sua maioria, 
com a conjugação de planos proporcionais e não proporcionais, por risco e/ou por evento.

 Atualmente, parte expressiva dos contratos automáticos (proporcionais e não proporcionais) é cedida ao IRB Brasil Resseguros S.A. 
Alguns resseguradores admitidos participam com menor percentual individual, mas todos possuindo capital e rating superiores aos 
mínimos estabelecidos pela legislação brasileira, o que, no entendimento da Administração, reduz o risco de crédito. 

 Em 31 de dezembro de 2021, o prêmio cedido em resseguro foi 2,14% (3,33% em 31 de dezembro de 2020) do prêmio emitido 
de ramos elementares (RE), enquanto o prêmio emitido líquido de seguro de RE foi de R$ 1.736.760 (R$ 1.524.245 em 31 de 
dezembro de 2020). 

 No quadro abaixo é demonstrada a exposição ao risco de crédito, ao resseguro, contendo créditos e débitos de operações com 
resseguradores e os ativos de resseguro:

31/12/2021 31/12/2020
TIPO Rating Exposição (R$) % Exposição (R$) %
LOCAL ................................... AA- 372 1,00% 2.294 4,66%
LOCAL  .................................. A - 0,00% 36.235 73,58%
LOCAL ................................... A- 22.863 61,71% - -
ADMITIDA  ............................. AA+ - 0,00% 1 -
ADMITIDA  ............................. AA- 7.851 21,19% 5.143 10,45%
ADMITIDA  ............................. A+ 559 1,51% 2.156 4,38%
ADMITIDA  ............................. A 5.353 14,45% 3.325 6,75%
ADMITIDA  ............................. A- 47 0,14% 90 0,18%
Total  ..................................... 37.045 100,00% 49.244 100,00%

 Exposição	ao	crédito	de	seguro
 A exposição máxima de risco de crédito originado de prêmios a serem recebidos de segurados é considerada reduzida pela 

Administração uma vez que em alguns casos a cobertura de sinistros pode ser cancelada (segundo regulamentação brasileira) 
caso os pagamentos dos prêmios não sejam efetuados na data de vencimento. A exposição ao risco de crédito para prêmios 
a receber difere entre os ramos de riscos a decorrer e riscos decorridos, onde nos ramos de risco decorridos a exposição é 
maior, uma vez que a cobertura é dada em antecedência ao pagamento do prêmio de seguro. 

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

d. Risco de liquidez 
 O risco de liquidez é a possibilidade da inexistência de recursos financeiros suficientes para a Companhia honrar seus 

compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações, em outras palavras, está relacionado tanto com a incapacidade da Companhia de 
liquidar seus compromissos, como com as dificuldades ocasionadas na transformação de um ativo em caixa necessário para 
quitar uma obrigação.

 O conhecimento e o acompanhamento deste risco são absolutamente cruciais, sobretudo, para que a Companhia possa 
liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.

 Exposição	ao	risco	de	liquidez	
 O risco de liquidez é gerenciado, substancialmente, pela reconciliação do fluxo de caixa da Carteira de Títulos e Valores Mobiliários 

(CTVM) com os passivos atuariais. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de contratos 
de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a capacidade de cobrirmos altas exigências de liquidez.

 O quadro a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta:
Prazo estimado de realização 

Fluxo de Ativos (i) Fluxo de Passivos (ii)
À vista ou sem vencimento definido ........................................................ 12.865  - 
Fluxo de 0 a 3 meses ..............................................................................  1.905.193  1.533.270 
Fluxo de 3 a 12 meses ............................................................................  906.876  2.123.177 
Fluxo de 12 a 60 meses ..........................................................................  2.130.499  1.628.823 
Fluxo acima de 60 meses........................................................................  2.031.520  1.069.287 
Total  ....................................................................................................... 6.986.953 6.354.557

 (i) Os ativos financeiros foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais. O fluxo de ativos considera o disponível, 
equivalente de caixa, aplicações, créditos das operações com seguros e resseguros. As aplicações financeiras são 
substancialmente constituídas de Títulos Públicos Federais que, apesar de terem vencimentos de longo prazo, podem ser 
convertidos em caixa a qualquer momento, de acordo com o fluxo de caixa da Companhia.

 (ii) O fluxo de passivos considera os passivos de contas a pagar, provisões técnicas e os débitos das operações com seguros 
e resseguro. As provisões técnicas foram distribuídas com base na expectativa de fluxo de caixa futuro (diferença de 
sinistros e prêmios esperados futuros), considerando o término de vigência dos contratos de seguros vigentes e a melhor 
expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de 
pagamento e/ou recebimento.

 Gerenciamento	do	risco	de	liquidez
 O gerenciamento do risco de liquidez é exercido de forma corporativa, envolvendo um conjunto de controles, principalmente 

no que diz respeito ao estabelecimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posições assumidas e instrumentos 
financeiros utilizados.

 A política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivo assegurar a existência de normas, critérios e 
procedimentos que garantam à Companhia o estabelecimento de reserva mínima de liquidez (RML), caixa líquido e disponível por 
empresa em excesso a RML estabelecida, indicador de liquidez de curto prazo (LCP), bem como a existência de uma governança 
específica para consumo do caixa e níveis do LCP, estratégia e de planos de ação para situações de crise de liquidez. 

 O monitoramento ocorre diariamente e trimestralmente é realizada a reunião do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do 
Grupo Bradesco Seguros para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/
aprimoramento nos processos de gestão.

e. Risco de mercado
 O risco de mercado é representado pela possibilidade de perda financeira por oscilação de preços e taxas de juros dos 

instrumentos financeiros da Companhia, uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores.

 Este risco é identificado, mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites monitorados diariamente, de 
maneira independente.

 O controle do risco de mercado é realizado para todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros. As atividades expostas 
a risco de mercado são mapeadas, mensuradas e classificadas quanto à probabilidade e magnitude, com seus respectivos 
planos de mitigação devidamente aprovados pela estrutura de governança.

 Gerenciamento	do	risco	de	mercado	
 O processo, realizado de forma corporativa, é aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado Bradesco e 

reavaliado anualmente pelos comitês específicos, bem como pelo próprio Conselho de Administração.
 Definição	de	limites
 As propostas de limites de risco de mercado são validadas em comitês específicos de negócios, bem como pelos Comitês 

Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. Posteriormente, são submetidas à 
aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, observando os limites definidos pelo Conselho de 
Administração, conforme as características das operações.

 A carteira de investimentos financeiros da Companhia consiste em operações estruturais provenientes das linhas de negócio. Neste 
tipo de operação, a intenção não é a negociação no curto prazo, que visa se beneficiar de oscilações de mercado, mas sim a 
manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de negócio e demanda, atendendo suas necessidades específicas.

 Os principais riscos monitorados são os riscos de taxa de juros e de carteira de ações.
 Modelos	de	mensuração	do	risco	de	mercado
 As posições em ações são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte de 1 dia, com nível 

de confiança de 99% e volatilidades e correlações calculadas a partir de métodos estatísticos que atribuem maior peso aos 
retornos recentes.

 A mensuração e o controle do risco de taxa de juros são feitos a partir da metodologia EVE (Economic Value Equity), que mede 
o impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados pela área econômica do Banco Bradesco. 
Nesses cenários são determinados movimentos positivos e negativos que podem ocorrer nas curvas de taxas de juros, com 
impactos sobre os ativos e passivos ao longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.

	 Análise	de	sensibilidade	de	risco	de	mercado
Cenário

Fator de Risco Choques de 1 ponto-base para taxa de juros e 1% de variação para preços
Índice Brasil Bolsa Balcão (B3) em pontos ....... 103.774
Taxa de câmbio R$/US$ .................................... R$ 5,60
Taxa Prefixada de 1 ano .................................... 11,81%
Cupom de IPCA de 1 ano .................................. 5,67%
Cupom de IGP-M de 1 ano................................ 5,02%

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

Período
Taxa de juros 

em Reais
Índices de 

preços
Moeda 

Estrangeira
Renda 

Variável
Total sem 

correlação 
Total com 

correlação
Dezembro/2021 ........ (59) (207) (50) (10) (326) (252)

Definição

Exposições sujeitas 
a variações de taxas 

de juros prefixadas 
e cupons de taxas 

de juros

Exposições 
sujeitas à variação 

da taxa dos 
cupons de índices 

de preços

Exposições sujeitas 
à variação da 

taxa dos cupons 
de moedas 

estrangeiras

Exposições 
sujeitas à 

variação do 
preço de 

ações
f. Risco operacional
 O risco operacional é a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos 
decorrentes de decisões estratégicas e à imagem da Companhia.

 Gerenciamento do risco operacional
 A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, visando acompanhar a 

evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a qualidade deste gerenciamento.
 Todo o processo de Governança Corporativa para gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos 

comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual com a sua especificidade, possuindo, dentre 
outras, as seguintes atribuições:

 • Avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 
identificados e sua mitigação; 

 • Desenvolvimento do Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO) para reporte de prejuízos decorrentes de eventos de 
riscos operacionais e implantação de ações corretivas; 

 • Treinamento e disseminação da cultura de controles internos; 
 • Garantir o cumprimento das políticas de gestão de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia; 
 • Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia; 
 • Aprovar e revisar, as definições e critérios, modelagens matemáticas e estatísticas e cálculos referentes ao montante da 

alocação de capital; 
 • Avaliar e submeter à validação do Comitê Executivo de Gestão de Riscos, com reporte aos comitês específicos, a política, 

estrutura, papéis, procedimentos e responsabilidades das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões 
executadas anualmente; e;

 • Padrões éticos. 
 Dentro deste cenário, a Companhia dispõe de mecanismos de avaliação do seu sistema de Controle Interno para prover segurança 

razoável quanto ao alcance de seus objetivos a fim de evitar a possibilidade de perda ocasionada pela inobservância, violação ou 
não conformidade com as normas e instruções internas. O ambiente de controles internos também contribui para a gestão do risco 
operacional, em que o mapa de riscos é atualizado regularmente com base nas autoavaliações de riscos e controles.

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

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

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

g. Gerenciamento de capital
 O gerenciamento de capital é realizado de forma corporativa e visa assegurar que o Grupo Bradesco Seguros mantenha 

uma sólida base de capital para fazer face aos riscos inerentes às suas atividades, contribuindo para o alcance dos objetivos 
estratégicos e metas, de acordo com as características de cada empresa do Grupo. Para tanto, são considerados o ambiente 
de negócios, a natureza das operações, a complexidade e a especificidade de cada produto e serviço no mercado de atuação. 

 O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma permanente e prospectiva, seja em situações 
de normalidade de mercado, ou em condições extremas, atendendo os limites definidos pelos Órgãos Reguladores e/ou aos 
aspectos de Governança Corporativa.

4 Aplicações 
a.	 Resumo	da	classificação	das	aplicações	financeiras

 2021 % 2020 %
Títulos a valor justo por meio do resultado  ...................................... 519.018 13,91 630.538 16,29
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento...................................... 519.018 13,91 630.538 16,29
Títulos disponíveis para venda  .......................................................... 3.211.441 86,09 3.240.182 83,71
Títulos de renda fixa - Notas do tesouro nacional .................................. 2.982.372 79,95 3.130.025 80,86
Títulos de renda fixa - Letras do tesouro nacional ................................. 177.374 4,75 61.253 1,58
Títulos de renda fixa - Debêntures ......................................................... 49.849 1,34 47.212 1,22
Títulos de renda variável - Ações ........................................................... 1.846 0,05 1.692 0,05
Total	das	aplicações	financeiras ......................................................... 3.730.459 100,00 3.870.720 100,00

b.	 Composição	das	aplicações	financeiras	por	prazo	e	por	título
 Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os títulos que compõem as 

carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a “valor justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, 
independentemente dos prazos de vencimento. Os valores dos títulos que compõe os investimentos, relativos a fundos de 
investimentos exclusivos do Grupo Bradesco Seguros, estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da 
Companhia naqueles fundos.

2021

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/  

valor justo

Valor 
atua- 

lizado

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo por meio do resultado .. 36.571 88.155 63.523 330.769 519.018 521.159 (2.141)
Letras financeiras do tesouro ......................... - 82.702 61.684 280.825 425.211 424.851 360
Notas do tesouro nacional
 - operação compromissada/outros (*) .......... 33.776 - - - 33.776 33.776 -
Debêntures ..................................................... - - 1.246 25.439 26.685 28.019 (1.334)
Letras financeiras emissores privados ........... - 5.453 593 17.228 23.274 24.173 (899)
Certificado de recebíveis imobiliários ............. - - - 7.277 7.277 7.545 (268)
Quotas de fundos de investimentos ............... 2.795 - - - 2.795 2.795 -
Títulos disponíveis para venda ................... 1.846 - - 3.209.595 3.211.441 3.482.472 (271.031)
Notas do tesouro nacional .............................. - - - 2.982.372 2.982.372 3.301.045 (318.673)
Letras do tesouro nacional ............................. - - - 177.374 177.374 181.326 (3.952)
Debêntures ..................................................... - - - 49.849 49.849 77 49.772
Ações.............................................................. 1.846 - - - 1.846 24 1.822
Total	das	aplicações	financeiras ................. 38.417 88.155 63.523 3.540.364 3.730.459 4.003.631 (273.172)

2020

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/  

valor justo

Valor 
atua- 

lizado

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo por meio do resultado .. 25.277 7.799 410.170 187.292 630.538 629.445 1.093
Letras financeiras do tesouro ......................... - - 405.801 106.863 512.664 512.870 (206)
Letras financeiras emissores privados ........... - 7.799 4.369 34.749 46.917 46.946 (29)
Certificado de recebíveis imobiliários ............. - - - 18.960 18.960 17.882 1.078
Letras do tesouro nacional
 - operação compromissada/outros (*) .......... 25.277 - - - 25.277 25.277 -
Debêntures ..................................................... - - - 26.720 26.720 26.470 250
Títulos disponíveis para venda ................... 1.692 - - 3.238.490 3.240.182 3.061.405 178.777
Notas do tesouro nacional .............................. - - - 3.130.025 3.130.025 3.003.888 126.137
Letras do tesouro nacional ............................. - - - 61.253 61.253 57.428 3.825
Debêntures  .................................................... - - - 47.212 47.212 65 47.147
Ações.............................................................. 1.692 - - - 1.692 24 1.668
Total	das	aplicações	financeiras ................. 26.969 7.799 410.170 3.425.782 3.870.720 3.690.850 179.870

 (*) Outros inclui contas a pagar/tesouraria.
c. Cobertura das provisões técnicas
 Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

 2021 2020
Total das provisões técnicas ...................................................................................................... 5.070.294 4.595.425
(-) Ativos de resseguro redutores .................................................................................................. (10.183) (21.615)
(-) Direitos creditórios (líquidos dos prêmios vencidos e não pagos) ............................................ (1.774.506) (1.502.349)
Total a ser coberto (A) ................................................................................................................. 3.285.605 3.071.461
Títulos de renda fixa públicos ........................................................................................................ 3.159.746 3.191.278
Quotas de fundos de investimentos .............................................................................................. 469.872 503.305
Total dado em cobertura (B) ....................................................................................................... 3.629.618 3.694.583
Suficiência	(B)	-	(A) ..................................................................................................................... 344.013 623.122

d. Hierarquia do valor justo
 A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os 

diferentes níveis foram definidos como se segue: 
 Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;
 Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) 

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

2021 2020
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ............................ 428.006 91.012 519.018 512.664 117.874 630.538
Letras financeiras do tesouro ....................................... 425.211 - 425.211 512.664 - 512.664
Notas do tesouro nacional
 - operação compromissada/outros (*) ........................ - 33.776 33.776 - - -
Debêntures  .................................................................. - 26.685 26.685 26.720 26.720
Letras financeiras emissores privados  ........................ - 23.274 23.274 - 46.917 46.917
Certificado de recebíveis imobiliários ........................... - 7.277 7.277 18.960 18.960
Quotas de fundos de investimentos  ............................ 2.795 - 2.795 - - -
Letras do tesouro nacional
 - operação compromissada/outros (*) ........................ - - - - 25.277 25.277
Disponíveis para venda  ............................................ 3.161.592 49.849 3.211.441 3.192.970 47.212 3.240.182
Notas do tesouro nacional ............................................ 2.982.372 - 2.982.372 3.130.025 - 3.130.025
Letras do tesouro nacional ........................................... 177.374 - 177.374 61.253 - 61.253
Debêntures ................................................................... - 49.849 49.849 - 47.212 47.212
Ações............................................................................ 1.846 - 1.846 1.692 - 1.692
Total	das	aplicações	financeiras  .............................. 3.589.598 140.861 3.730.459 3.705.634 165.086 3.870.720

 (*) Outros inclui contas a pagar/tesouraria.
e. Movimentação das aplicações

Valor justo por 
meio do resultado 

Disponível 
para venda Total 

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2021 .................................................... 630.538 3.240.182 3.870.720
(+) Aplicações ............................................................................................. 2.455.155 805.942  3.261.097 
(-) Resgates ................................................................................................  (2.596.799) (721.173) (3.317.972)
(+) Rendimentos .........................................................................................  30.124  336.298 366.422 
(+/-) Ajuste a valor justo .............................................................................. -  (449.808)  (449.808)
Saldo	final	em	31	de	dezembro	de	2021 ................................................. 519.018 3.211.441 3.730.459

Valor justo por 
meio do resultado 

Disponível 
para venda Total 

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2020 .................................................... 742.458 3.757.381 4.499.839
(+) Aplicações ............................................................................................. 3.365.028 776.830 4.141.858
(-) Resgates ................................................................................................ (3.498.943) (1.577.056) (5.075.999)
(+) Rendimentos ......................................................................................... 21.995 275.504 297.499
(+/-) Ajuste a valor justo .............................................................................. - 7.523 7.523
Saldo	final	em	31	de	dezembro	de	2020 ................................................. 630.538 3.240.182 3.870.720

f. Desempenho e taxas médias contratadas
 A  Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de rentabilidade 

dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2021, o desempenho global dos ativos financeiros 
que compõem a carteira de aplicações financeiras, sem considerar o ajuste ao valor justo dos investimentos classificados na 
categoria “disponível para venda”, atingiu 216,79% no acumulado do exercício, em relação ao referido benchmark, e as taxas 
médias contratadas das aplicações, por indexador, foram IGPM de 5,18%, IPCA 3,48%, 7,51% PRÉ (títulos prefixados) e 100% 
da SELIC (títulos pós-fixados).

5	 Instrumentos	financeiros	derivativos
 A Companhia não possui posição pendente de derivativos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
6 Prêmios a receber
a. Ramos de seguro

 2021 2020
Automóvel/RCF .............................................................................................................................  1.777.200 1.506.979
Compreensivo residencial  ............................................................................................................  125.600 92.674
Riscos diversos  ............................................................................................................................ 57.459 53.112
Compreensivo empresarial ........................................................................................................... 34.366 35.193
Compreensivo condomínio ............................................................................................................ 4.719 5.904
Responsabilidade civil geral .......................................................................................................... 4.377 4.553
Crédito doméstico ......................................................................................................................... 45 147
Marítimo/Aeronáutico/petróleo  ..................................................................................................... 30 30
Garantia estendida ........................................................................................................................ - 996
Outros ............................................................................................................................................ 107.539 90.791
Prêmios a receber .......................................................................................................................  2.111.335 1.790.379
(-) Redução ao valor recuperável ..................................................................................................  (47.853) (38.645)
Total ..............................................................................................................................................  2.063.482 1.751.734

b. Faixas de vencimento
 2021 2020
A vencer:
Até 30 dias  .................................................................................................................................... 600.857 518.742
De 31 a 120 dias  ..........................................................................................................................  868.874 748.815
Acima de 121 dias  ........................................................................................................................ 561.687 459.449
Total a vencer ............................................................................................................................... 2.031.418 1.727.006
Vencidos:
Até 30 dias  .................................................................................................................................... 24.745 20.788
De 31 a 120 dias ........................................................................................................................... 6.147 4.967
Acima de 121 dias ......................................................................................................................... 49.025 37.618
Total vencidos .............................................................................................................................. 79.917 63.373
Subtotal ........................................................................................................................................ 2.111.335 1.790.379
(-) Redução ao valor recuperável  ................................................................................................. (47.853) (38.645)
Total .............................................................................................................................................. 2.063.482 1.751.734

c. Prazo médio de parcelamento do prêmio
Quantidade de parcelas 2021 2020

Automóvel ......................................................................................
1 a 6 10,5% 22,0%

7 a 12 89,5% 78,0%

Ramos elementares.......................................................................
1 a 6 25,7% 55,1%

7 a 12 74,3% 44,9%
d. Movimentação dos prêmios a receber

 2021 2020
Saldo inicial em 1º de janeiro  .................................................................................................... 1.610.459 1.286.773
(+) Prêmios emitidos ..................................................................................................................... 6.679.155 5.815.278
(+) IOF ...........................................................................................................................................  426.548 375.412
(+) Adicional de fracionamento ......................................................................................................  22.938 11.903
(-) Prêmios cancelados.................................................................................................................. (384.199) (309.009)
(-) Recebimentos ........................................................................................................................... (6.424.966) (5.545.663)
Constituição/(reversão) de provisão para perda ........................................................................... (9.207) (24.235)
Saldo em 31 de dezembro (*) 1.920.728 1.610.459

 (*) Saldo final não considera prêmios de riscos vigentes não emitidos, cosseguro aceito e adicional de fracionamento a 
apropriar no montante de R$ 142.754 (R$ 141.275 em 2020).
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7 Operações com resseguradores
a. Composição

 2021 2020
Sinistros pagos a recuperar (nota 7c) ........................................................................................... 8.308 8.346
Redução ao valor recuperável ...................................................................................................... (2.916) (1.093)
Operações com resseguradoras  ............................................................................................... 5.392 7.253
Sinistros a liquidar ......................................................................................................................... 5.963 9.288
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR)............................................................ 3.349 11.295
Provisão de prêmios não ganhos - resseguro cedido ................................................................... 29.205 21.897
Provisão de prêmios não ganhos - risco vigente não emitido ....................................................... 197 148
Provisão despesas relacionadas ................................................................................................... 872 1.031
Ativos de resseguro - provisões técnicas ................................................................................ 39.586 43.659
Total .............................................................................................................................................. 44.978 50.912

b. Movimentação
 2021 2020
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................................................ 50.912 53.764
Constituição líquida de reversões ................................................................................................. 9.725 34.677
Sinistros recuperados .................................................................................................................... (13.868) (43.357)
Atualização monetária de sinistros ................................................................................................ 31 (2.707)
Outros ............................................................................................................................................ (1.822) 8.535
Saldo em 31 de dezembro .......................................................................................................... 44.978 50.912

c. Composição por ressegurador
2021

Resseguradores Categoria
Prêmio  

a liquidar

Sinistros  
a recuperar  

(nota 7a)

Prêmio 
cedido 

(nota 25e) 

Recuperação 
de sinistros 

(nota 25e)
IRB Brasil Resseguros S.A. e Munich Re
 do Brasil Resseguradora S.A. ................... Local 27.515 6.473 (35.071) 7.885
Outros  ......................................................... Admitida 1.984 1.835 (2.174) 2.336
Total  ...........................................................  29.499 8.308 (37.245) 10.221

2020

Resseguradores Categoria
Prêmio  

a liquidar

Sinistros  
a recuperar  

(nota 7a)

Prêmio 
cedido 

(nota 25e) 

Recuperação 
de sinistros 

(nota 25e)
IRB Brasil Resseguros S.A. e Munich Re
 do Brasil Resseguradora S.A. ................... Local 18.209 4.959 (43.014) 22.369
Outros  ......................................................... Admitida 3.265 3.387 (7.786) 9.103
Total  ...........................................................  21.474 8.346 (50.800) 31.472

d. Demonstração da carteira e do percentual ressegurado
2021

Ramo
Prêmio 
emitido

Prêmio resseguro 
cedido (nota 25e)

%  
cessão

Sinistros  
ressegurados

Recuperação  
sinistros(nota 25e)

%  
cessão

Property ................................. 718.291 12.233 1,70 212.951 5.689 2,67
Equipamentos........................ 267.989 10.203 3,81 167.477 4.376 2,61
SFH ....................................... 489.104  14.201 2,90 167.296 1.900 1,14
Outros .................................... 138.516 608 0,44 112.007 (1.744) (1,56)
Total  ..................................... 1.613.900 37.245 659.731 10.221

2020

Ramo
Prêmio 
emitido

Prêmio resseguro 
cedido (nota 25e)

%  
cessão

Sinistros  
ressegurados

Recuperação  
sinistros(nota 25e)

%  
cessão

Property ................................. 631.496 22.789 3,61 193.797 24.954 12,88
Equipamentos........................ 210.178 6.805 3,24 152.707 3.942 2,58
SFH ....................................... 410.147 17.154 4,18 73.131 510 0,70
Outros .................................... 151.243 4.052 2,68 183.959 2.066 1,12
Total  ..................................... 1.403.064 50.800 603.594 31.472

8 Outros valores e bens
a. Bens a venda – Salvados
 i. Composição

 2021 2020
Automóvel...................................................................................................................................... 165.573 158.271
Ramos elementares ...................................................................................................................... 3.364 2.355
Subtotal ........................................................................................................................................ 168.937 160.626
(-) Redução ao valor recuperável (*) ............................................................................................. (23.834) (80.957)
Total .............................................................................................................................................. 145.103 79.669

 (*) Em 2020, a variação referia-se ao aumento na permanência dos salvados nos pátios, com isso a deterioração deles, 
em decorrência das paralisações ocorridas nos leilões e fechamento dos DETRANS, efeitos causados pelo estado de 
pandemia instaurado no Brasil.

 ii. Movimentação
2021 2020

Auto RE Total Auto RE Total
Saldo inicial em 1º de janeiro  ................................... 79.422 247 79.669 77.050 406 77.456
(+) Entradas .................................................................. 522.786 4.614 527.400 394.684 3.224 397.908
(-) Baixa/venda .............................................................  (647.686)  (4.707)  (652.393) (366.172) (4.056) (370.228)
(-) Alteração de estimativa ............................................ 132.203 1.101 133.304 31.732 829 32.561
Subtotal ....................................................................... 86.725 1.255 87.980 137.294 403 137.697
Reversão/(constituição) de provisão para perda 57.906 (783) 57.123 (57.872) (156) (58.028)
Saldo em 31 de dezembro 144.631  472 145.103 79.422 247 79.669

 iii. Aging-list
 2021 2020
De 1 a 30 dias ............................................................................................................................... 63.485 35.265
De 31 a 60 dias ............................................................................................................................. 32.575 24.400
De 61 a 120 dias ........................................................................................................................... 23.413 24.821
De 121 a 365 dias ......................................................................................................................... 26.058 48.614
Acima 365 dias .............................................................................................................................. 23.406 27.526
Subtotal ........................................................................................................................................ 168.937 160.626
Redução ao Valor Recuperável ..................................................................................................... (23.834) (80.957)
Total .............................................................................................................................................. 145.103 79.669

b. Outros valores - Salvados não disponíveis para venda – Estimados
 i. Composição

2021 2020
Circulante Não circulante Circulante Não circulante

Automóvel................................................................... 47.360 9.802 47.640 24.875
Ramos elementares ................................................... 915 2.914 2.925 1.364
Total ........................................................................... 48.275 12.716 50.565 26.239

 ii. Expectativa de prazo para realização dos ativos de direitos automóvel
  O quadro de expectativa de prazo para a realização dos ativos de direitos a salvados de automóvel, demonstra o estudo 

de realização que utilizou como base o histórico de venda dos salvados no período de 3 anos, e apresenta, em termos de 
percentuais, para a data do balanço em quanto tempo espera-se receber os itens de salvados de automóvel.

Prazo estimado para realização dos ativos Salvados Automóvel %
No mês do pagamento .................................................................................................................. 2%
Um mês após o pagamento .......................................................................................................... 31%
Dois meses após o pagamento ..................................................................................................... 25%
Três meses após o pagamento ..................................................................................................... 12%
Quatro meses após o pagamento ................................................................................................. 7%
Cinco meses após o pagamento ................................................................................................... 4%
Seis meses após o pagamento ..................................................................................................... 3%
Sete meses após o pagamento ..................................................................................................... 2%
Oito meses após o pagamento...................................................................................................... 2%
Nove meses após o pagamento .................................................................................................... 1%
Dez meses após o pagamento ...................................................................................................... 1%
Onze meses após o pagamento.................................................................................................... 1%
De doze a dezessete meses após o pagamento .......................................................................... 4%
De dezoito à vinte e três meses após o pagamento ..................................................................... 2%
De vinte e quatro a vinte e nove meses após o pagamento ......................................................... 2%
De trinta meses em diante após o pagamento .............................................................................. 1%

c. Desenvolvimento das efetivas realizações dos ativos de salvados de automóvel
 O quadro de desenvolvimento de salvados tem como objetivo demonstrar o comportamento dos salvados de automóveis 

recebidos no período do balanço, em relação ao mês em que o sinistro correspondente foi liquidado.
Montante realizado dos ativos Salvados de Automóvel 
No mês do pagamento .................................................................................................................. 12.589 
Um mês após o pagamento .......................................................................................................... 209.949 
Dois meses após o pagamento ..................................................................................................... 180.782 
Três meses após o pagamento ..................................................................................................... 69.177 
Quatro meses após o pagamento ................................................................................................. 26.666 
Cinco meses após o pagamento ................................................................................................... 16.176 
Seis meses após o pagamento ..................................................................................................... 11.224 
Sete meses após o pagamento ..................................................................................................... 9.140 
Oito meses após o pagamento...................................................................................................... 8.993 
Nove meses após o pagamento .................................................................................................... 6.428 
Dez meses após o pagamento ...................................................................................................... 5.745 
Onze meses após o pagamento.................................................................................................... 5.627 
De doze a dezessete meses após o pagamento .......................................................................... 26.297 
De dezoito a vinte e três meses após o pagamento ..................................................................... 11.361 
De vinte e quatro a vinte e nove meses após o pagamento ......................................................... 8.088 
De trinta meses a trinta e cinco meses após o pagamento........................................................... 7.356 
De trinta e seis meses a quarenta e um meses após o pagamento ............................................. 5.067 
De quarenta e dois meses a quarenta e sete meses após o pagamento ..................................... 3.931 
De quarenta e oito meses em diante após o pagamento .............................................................. 19.617 

d. Ativo de direito de uso
Adoção Inicial 
em 01/01/2021 Entradas Baixas Depreciação

Saldo em 
31/12/2021

Imóveis .................................................. 74.179 22.593 (5.911) (15.430)  75.431 
Veículos ................................................. 30 88 (55) (21) 42
Total ...................................................... 74.209 22.681 (5.966) (15.451) 75.473

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

2021 2020
 Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total
Impostos a compensar ....................... 45.600 - 45.600 135.189 - 135.189
Créditos tributários diferidos (b-i) ....... - 170.084 170.084 - 90.720 90.720
Obrigações fiscais diferidas (b-ii) ....... - (7.109) (7.109) - (78.749) (78.749)
Total ................................................... 45.600 162.975 208.575 135.189 11.971 147.160

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

 
Saldo em 

31/12/2020  Constituição  Realização
Saldo em 

31/12/2021
Créditos tributários sobre diferenças temporárias:  
Provisão para riscos de crédito ................................................... 62.329 3.643 (25.972) 40.000
Provisão para contingências fiscais  ........................................... 2.233 31 (162) 2.102
Provisão para contingências cíveis  ............................................. 6.690 3.356 (4.400) 5.646
Provisão para contingências trabalhistas  ................................... 4.457 739 (472) 4.724
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ............ 294 - - 294
Outros  ......................................................................................... 14.717 3.914 (9.726) 8.905
Total dos créditos tributários ................................................... 90.720 11.683 (40.732) 61.671
Ajuste a valor justo - títulos disponíveis para venda ................... - 108.413 - 108.413
Total dos créditos tributários ................................................... 90.720 120.096 (40.732) 170.084

Saldo em 
31/12/2019  Constituição  Realização

Saldo em 
31/12/2020

Créditos tributários sobre diferenças temporárias:    
Provisão para riscos de crédito ................................................... 36.432 31.928 (6.031) 62.329
Provisão para contingências fiscais  ........................................... 2.271 31 (69) 2.233
Provisão para contingências cíveis  ............................................. 8.473 5.204 (6.987) 6.690
Provisão para contingências trabalhistas  ................................... 5.821 666 (2.030) 4.457
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ........... 294 - - 294
Outros  ......................................................................................... 8.886 9.712 (3.881) 14.717
Total dos créditos tributários ................................................... 62.177 47.541 (18.998) 90.720

 (ii) Obrigações	fiscais	diferidas
 Saldo em 

31/12/2020 Constituição Realização
Saldo em 

31/12/2021
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ........ 71.509 - (71.509) -
Atualização de depósito judicial .................................................. 7.240 505 (636) 7.109
Total	de	obrigações	fiscais	diferidas ....................................... 78.749 505 (72.145) 7.109

 
 Saldo em 

31/12/2019 Constituição Realização
Saldo em 

31/12/2020
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ........ 68.500 71.511 (68.502) 71.509
Atualização de depósito judicial .................................................. 8.701 24 (1.485) 7.240
Total	de	obrigações	fiscais	diferidas ....................................... 77.201 71.535 (69.987) 78.749

c. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
Diferenças temporárias

  Imposto de renda Contribuição social  Total 
2022................................................................................................. 15.450 9.270 24.720
2023................................................................................................. 7.355 4.413 11.768
2024................................................................................................. 4.932 2.959 7.891
2025................................................................................................. 3.883 2.329 6.212
2026 ................................................................................................ 3.525  2.114 5.639
2027 a 2029.....................................................................................  3.039 1.825 4.864
2030 a 2031..................................................................................... 360  217 577
Total ................................................................................................ 38.544 23.127 61.671

 A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis.
 Em 31 de dezembro de 2021, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, 

líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 58.063 (R$ 87.678 em 31 de dezembro de 2020) referente a diferenças temporárias.
10	 Depósitos	judiciais	e	fiscais

 2021 2020
Sinistros ......................................................................................................................................... 11.860 15.179
Cíveis e trabalhistas ...................................................................................................................... 9.772 17.011
Depósito em Garantia.................................................................................................................... 8.373 -
PIS ................................................................................................................................................. 2.976 2.921
IRPJ e CSLL .................................................................................................................................. 1.011 989
INSS .............................................................................................................................................. 1.000 1.000
Outros ............................................................................................................................................ 992 1.229
Total .............................................................................................................................................. 35.984 38.329

11 Participações Societárias
EABS Serviços de Assistência  

e Participações S.A. (a)
Dados em 31 de dezembro de 2021 ....................................................................................  
Capital Social.......................................................................................................................... 106.280
Quantidade de ações possuídas:
Cotas ...................................................................................................................................... 10.890 
Percentual de participação ..................................................................................................... 50,00 
Total de ativos......................................................................................................................... 192.493 
Total de passivos líquidos de provisões judiciais ................................................................... 1 
Patrimônio líquido  .................................................................................................................. 192.492 
Total de receitas ..................................................................................................................... 2.368 
Lucro líquido do período ......................................................................................................... 2.366 
Saldo em 1º de janeiro de 2021 ........................................................................................... -
Aumentode capital .................................................................................................................. 95.063
Resultado de equivalência patrimonial ................................................................................... 1.183
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ..................................................................................... 96.246

 (a) Em dezembro 2021 ocorreu aumento capital na Bradesco Auto RE Cia de Seguros no valor de R$ 95.063 com recebimento 
de 50% da participação acionária da EABS Serviços de Assistência e Participações S.A.

12 Imobilizado 
Saldo em 

31/12/2020
Aquisição/ 

(Baixa) Depreciação
Saldo em 

31/12/2021
Bens móveis ................................................................................ 5.835 857 (1.744) 4.948
Outras imobilizações ................................................................... 26.381 3.396 (2.271) 27.506
Total ............................................................................................ 32.216 4.253 (4.015) 32.454

Saldo em 
31/12/2019

Aquisição/ 
(Baixa) Depreciação

Saldo em 
31/12/2020

Bens móveis ................................................................................ 5.746 1.724 (1.635) 5.835
Outras imobilizações  .................................................................. 27.776 671 (2.066) 26.381
Total ............................................................................................ 33.522 2.395 (3.701) 32.216

13 Intangível
Saldo em 

31/12/2020
Aquisição/ 

(Baixa) Amortização
Saldo em 

31/12/2021
Sistema de computação .............................................................. 134.729 44.639 (33.649) 145.719
Total ............................................................................................ 134.729 44.639 (33.649) 145.719

Saldo em 
31/12/2019

Aquisição/ 
(Baixa)(*) Amortização

Saldo em 
31/12/2020

Sistema de computação .............................................................. 167.834 (711) (32.394) 134.729
Total ............................................................................................ 167.834 (711) (32.394) 134.729

 (*) Em continuidade ao aperfeiçoamento e configuração dos ativos considerados intangíveis, utilizando-se do processo de 
gestão orçamentária e de portfólio de projetos, denominado Otimize, a Companhia realizou reavaliação na qual concluiu 
que determinados ativos não resultariam mais em benefícios econômicos futuros para a Companhia, sendo assim, 
foi efetuado a baixa no montante R$ 63.367 em contrapartida a rubrica ganhos e perdas com ativos não correntes no 
resultado do exercício de 2020.

14 Obrigações a pagar
 2021 2020
Fornecedores ................................................................................................................................ 13.755 60.841
Participação nos lucros a pagar .................................................................................................... 9.474 6.855
Honorários, remunerações e gratificações a pagar....................................................................... 8.238 5.026
Partes relacionadas ....................................................................................................................... 19.939 23.839
Outras obrigações ......................................................................................................................... 31.396 41.614
Total .............................................................................................................................................. 82.802 138.175

15 Impostos e encargos sociais a recolher
 2021 2020
Impostos sobre operações financeiras .......................................................................................... 132.553 111.399
Impostos sobre serviço a recolher................................................................................................. 11.802 10.762
Contribuições previdenciárias ....................................................................................................... 2.918 2.687
PIS/COFINS/CSLL terceiros ......................................................................................................... 1.706 1.450
Impostos de renda retido na fonte a recolher ................................................................................ 1.329 1.018
Outros impostos e encargos a recolher......................................................................................... 378 362
Total .............................................................................................................................................. 150.686 127.678

16 Impostos e contribuições
 2021 2020
COFINS ......................................................................................................................................... 8.798 9.912
PIS ................................................................................................................................................. 1.430 1.611
Total .............................................................................................................................................. 10.228 11.523

17 Depósitos de terceiros
2021

 
Até 30 

dias
31 a 180 

dias
181 a 365 

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios....................... 6.357 3.546 - - 9.903
Prêmios e emolumentos ..................................... 67 957 86 2.229 3.339
Outros depósitos ................................................ 36 - - - 36
Total ................................................................... 6.460 4.503 86 2.229 13.278

2020

 
Até 30 

dias
31 a 180 

dias
181 a 365 

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios....................... 6.745 3.797 1 - 10.543
Prêmios e emolumentos ..................................... 2.487 1.074 920 - 4.481
Outros depósitos ................................................ 172 - - - 172
Total ................................................................... 9.404 4.871 921 - 15.196

18 Provisões técnicas - seguros e custos de aquisição diferidos
a. Composição

 2021 2020
Provisão de prêmios não ganhos .................................................................................................. 3.163.082 2.761.967
Provisões de sinistros a liquidar (PSL) .......................................................................................... 1.405.105 1.261.358
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR)............................................................ 418.488 494.267
Provisão para despesas relacionadas........................................................................................... 83.619 77.833
Total das provisões ..................................................................................................................... 5.070.294 4.595.425

b. Movimentação das provisões técnicas de seguros 
 2021 2020
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................................................ 4.595.425 4.926.047
(-) Seguros DPVAT (*) ................................................................................................................... - (338.990)
Subtotal em 1º de janeiro ............................................................................................................ 4.595.425 4.587.057
Constituição ................................................................................................................................... 10.487.281 8.663.008
Reversão ....................................................................................................................................... (6.270.189) (5.445.929)
Sinistros pagos .............................................................................................................................. (3.847.093) (3.215.498)
Reversão/constituição de atualização monetária e juros .............................................................. 104.870 6.787
Total  ............................................................................................................................................. 5.070.294 4.595.425

 (*) Em consonância com a Circular SUSEP n° 595/19, com vigência a partir de 1º/01/2020, e que revogou os artigos 153 
e 154 da Circular SUSEP n° 517/2015, a Companhia alterou a forma de contabilização das operações relacionadas ao 
Consórcio do DPVAT passando a registrar somente os valores a receber/pagar.

c. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
2021 2020

 Auto
Ramos 

elementares Total Auto
Ramos 

elementares Total
Saldo em 1º de janeiro ..................... 328.421 155.391 483.812 315.685 128.608 444.293
Constituição ........................................ 752.480  381.579 1.134.059 592.670 242.284 834.954
Reversão ............................................ (709.489) (374.900) (1.084.389) (579.934) (215.501) (795.435)
Saldo em 31 de dezembro ............... 371.412 162.070 533.482 328.421 155.391 483.812

d. Desenvolvimento de sinistros 
 O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os sinistros 

pagos com as suas respectivas provisões, partindo do ano em que o sinistro foi avisado. A parte superior do quadro demonstra 
a variação da provisão no decorrer dos anos. A provisão varia à medida que as informações mais precisas a respeito dos 
sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis.
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	 Sinistros	brutos	de	resseguro
Ano de aviso do sinistro

 Até 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Montante estimado para os sinistros           
No ano do aviso ........................................................................ 2.630.295 3.128.018 3.017.311 3.706.304 4.156.707 3.820.838 3.480.574  3.239.686 3.175.390 3.012.402 3.941.011
Um ano após o aviso ................................................................. 2.607.545 3.028.046 2.846.094 3.454.846 4.023.227 3.640.475 3.496.129 3.234.132  3.237.811 3.088.793 - 
Dois anos após o aviso  ............................................................ 2.589.475 3.015.358 2.807.954 3.462.406 3.984.162 3.645.581 3.514.313  3.246.450 3.268.885 - - 
Três anos após o aviso  ............................................................ 2.597.310 3.035.781 2.833.029 3.434.266 4.010.621 3.657.938 3.520.473  3.267.397 - - - 
Quatro anos após o aviso ......................................................... 2.594.355 3.065.939 2.807.413 3.442.410 4.026.477 3.666.239 3.527.980 - - - - 
Cinco anos após o aviso  .......................................................... 2.612.516 2.882.422 2.815.976 3.453.928 4.035.138 3.681.947 - - - - - 
Seis anos após o aviso..............................................................  2.606.943 2.892.506 2.824.110 3.470.285 4.043.642 - - - - - - 
Sete anos após o aviso .............................................................  2.617.477 2.899.890 2.837.782 3.481.213 - - - - - - - 
Oito anos após o aviso ..............................................................  2.617.485 2.909.469 2.840.766 - - - - - - - - 
Nove anos após o aviso ............................................................  2.620.969 2.917.861 - - - - - - - - - 
Dez anos após o aviso ..............................................................  2.642.706 - - - - - - - - - - 
Estimativa dos sinistros na data-base .................................. 2.642.706  2.917.861  2.840.766  3.481.213  4.043.642  3.681.947  3.527.980  3.267.397  3.268.885  3.088.793 3.941.011 36.702.201
Pagamentos de sinistros efetuados .......................................... (2.617.314) (2.901.021) (2.827.039) (3.451.318) (4.006.510) (3.640.904) (3.493.234) (3.220.984) (3.185.200) (2.981.261) (3.033.613) (35.358.398)
Provisão de sinistros a liquidar .............................................  25.392 16.840 13.727 29.895 37.132 41.043 34.746 46.413  83.685 107.532 907.398  1.343.803 

 Não foram considerados no desenvolvimento de sinistros retrocessão no montante de R$ 14.008, estimativa de salvados e ressarcidos (R$182.205) e IBNER no valor de R$229.499.
 Sinistros	líquidos	de	resseguro

Ano de aviso do sinistro
 Até 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Montante estimado para os sinistros
No ano do aviso ........................................................................  2.434.366 2.798.686  2.811.845 3.520.970 3.801.086 3.660.594 3.442.853 3.212.196 3.156.915 2.276.064 3.931.593 
Um ano após o aviso .................................................................  2.409.938 2.688.221 2.645.925 3.304.870 3.689.978 3.541.572 3.458.405 3.207.766 2.727.957 2.351.651 - 
Dois anos após o aviso  ............................................................  2.398.452 2.690.122 2.620.053 3.315.805 3.665.485 3.544.905 3.476.225 3.216.916 2.758.731 - - 
Três anos após o aviso .............................................................  2.411.974 2.699.782 2.653.066 3.321.412 3.684.459 3.557.243 3.481.977 3.237.349 - - - 
Quatro anos após o aviso..........................................................  2.420.706 2.723.605 2.653.597 3.329.466 3.696.541 3.565.619  3.489.655 - - - -
Cinco anos após o aviso ........................................................... 2.440.631 2.741.328  2.662.709 3.341.076  3.696.424 3.580.547 - - - - -
Seis anos após o aviso.............................................................. 2.445.479 2.751.149  2.670.817 3.348.669 3.704.863 - - - - - -
Sete anos após o aviso .............................................................  2.456.020 2.758.497  2.679.868 3.359.502 - - - - - - -
Oito anos após o aviso ..............................................................  2.456.053 2.762.297  2.682.732 - - - - - - - -
Nove anos após o aviso ............................................................  2.459.129 2.770.615 - - - - - - - - -
Dez anos após o aviso ..............................................................  2.480.858 - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base .................................. 2.480.858  2.770.615  2.682.732  3.359.502  3.704.863  3.580.547  3.489.655  3.237.349 2.758.731  2.351.651 3.931.593 34.348.096
Pagamentos de sinistros efetuados .......................................... (2.455.479) (2.754.151) (2.669.049) (3.329.676) (3.668.221) (3.540.298) (3.455.017) (3.191.629) (2.675.372) (2.244.531) (3.026.833) (33.010.256)
Provisão de sinistros a liquidar ............................................. 25.379 16.464 13.683 29.826 36.642 40.249 34.638 45.720  83.359 107.120  904.760 1.337.840

e. Aging de sinistros judiciais
2021

 Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total 
Sinistro Bruto de Resseguro................................................ 110.893 121.042 235.065 467.000
Sinistro Líquido de Resseguro ............................................ 110.624 120.427 232.764 463.815

2020
 Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total 
Sinistro Bruto de Resseguro................................................ 62.662 112.432 243.601 418.695
Sinistro Líquido de Resseguro ............................................ 61.654 111.725 238.726 412.105

f. Demonstrativo do desempenho das provisões relacionadas a sinistros
 PSL judicial
Montante das ações judiciais pagas no exercício corrente e que se encontravam provisionadas ........................ 190.199
Montante provisionado de ações judiciais pagas no exercício corrente e que se encontravam provisionadas .... 120.764
Processos encerrados sem pagamento no exercício corrente, para os quais havia provisão constituída ............ 23.414
Montante de ações judiciais pagas no exercício corrente e não provisionadas..................................................... 57.312

19 Outros Débitos
a. Provisões judiciais
 A Administração entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face a eventuais perdas decorrentes dos respectivos 

processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até a definição da ação, representado por 
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição.

 (i) Obrigações	legais	-	fiscais	e	previdenciárias
  A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, em especial o 

descrito abaixo, o qual encontra-se provisionado. 
  A principal discussão é: 
  INSS – Previdência Complementar valor provisionado R$2.807 (R$2.763, em 31 de dezembro 2020). Execução Fiscal de INSS, 

com depósito judicial no valor de R$5.085 (R$ 4.583 em 31 de dezembro de 2020), relativa à Contribuição Previdenciária, 
decorrente do enquadramento de contribuintes individuais em segurados empregados. A sentença proferida, de parcial 
procedência, foi confirmada em decisão de segunda instância, transitada em julgado. Atualmente, o processo encontra-se em 
fase de cumprimento de sentença.

 (ii)	 Processos	trabalhistas
  Referem-se a ações judiciais ajuizadas por ex-empregados, cujas pretensões se resumem na obtenção de indenizações em pedidos 

de “Horas extra”. As horas extraordinárias realizadas, são controladas por sistema eletrônico e pagas durante o curso normal do 
contrato de trabalho, dessa forma, as ações promovidas por ex-empregados não têm, individualmente, valores relevantes.

  A constituição da provisão trabalhista, entre outros fatores, considera a data da entrada do processo (antes e após a reforma 
trabalhista ocorrida em novembro/2017), ela é formada com base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas ações 
encerradas nos últimos 12 meses. Após apuração, a média é corrigida monetariamente com a adição de juros de 1% ao mês.

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

“autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa de insucesso.
  Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a reclassificação dos 

riscos desses processos.
  Neste contexto, os processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e 

totalizaram R$33.279 (R$43.899 em 31 de dezembro de 2020), para os processos cíveis e R$110.377 (R$69.696 em 31 de 
dezembro de 2020), para os processos fiscais. Os principais processos com essa classificação são os seguintes:

 • Auto de Infração no valor atual de R$ 38.954 (R$38.218 em 31 de dezembro de 2020), decorrente de atraso na entrega de 
arquivos digitais da escrituração contábil e fiscal, relativos ao ano de 2007, cuja exigibilidade está suspensa em razão de liminar 
concedida pelo TRF 2ª Região.

 • Despacho decisório da autoridade fiscal no valor atual de R$ 46.423, cujo teor não homologou as retificações das Declarações 
de Débitos e Créditos Tributários Federais realizadas pela empresa, que tinham por objetivo ajustar a apuração de PIS e 
COFINS referentes às competências de 02, 06 a 11/2015 e 01 a 04/2016.

 (iv) Processos	cíveis
  Referem-se à estimativa global de perdas com ações que versam sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento normal da 

atividade comercial da Companhia, que possuem como objeto, questões como: devolução de contribuições/prêmios, alcance 
de coberturas e cobrança de benefícios ou indenizações.

  As provisões de contingência cíveis são atualizadas monetariamente utilizando-se da variação monetária do IPCA – (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acrescidas de 
juros de 1% a.m.

  Processos judiciais movidos por terceiros, visando obter vínculo empregatício, são provisionados considerando a data da 
entrada do processo (antes e após a reforma trabalhista ocorrida em novembro/2017), ela é formada com base no valor médio 
dos pagamentos efetuados nas ações encerradas nos últimos 60 meses, após apuração, a média é corrigida monetariamente 
com a adição de juros de 1% ao mês.

 (v)	 Movimentação	das	provisões	judiciais	constituídas
Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras (*) Total

Saldo em 1º janeiro de 2021 ......................... 5.584 11.149 16.725 776 34.234
Constituição/líquida de reversões ................... (1.002) 477 6.865 9 6.349
Pagamentos .................................................... - (1.183 ) (10.999) - (12.182)
Atualização monetária ..................................... 91  1.367 1.524 - 2.982
Saldo em 31 de dezembro de 2021 .............. 4.673 11.810 14.115 785 31.383
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras (*) Total
Saldo em 1º janeiro de 2020 ......................... 5.505 14.559 21.184 1.126 42.374
Constituição/líquida de reversões ................... - (1.454) 13.010 (350) 11.206
Pagamentos .................................................... - (3.622) (17.069) - (20.691)
Atualização monetária ..................................... 79  1.666 (400) - 1.345
Saldo em 31 de dezembro de 2020 .............. 5.584 11.149 16.725 776 34.234

 (*) Refere-se à provisão de honorários de êxito das Contingências Passivas com perspectiva de perda possível e remota.
b. Passivo de arrendamento
 Abaixo estão as contraprestações a serem pagas para os contratos de arrendamentos referente aos contratos reconhecidos como 

ativo de direito de uso.
Imóveis Veículos Saldo em 2021

Até um ano ............................................................... 12.679  13 12.692
Entre um e cinco anos .............................................. 47.512  29 47.541
Acima de cinco anos ................................................ 18.787 - 18.787
Total ......................................................................... 78.978 42 79.020

20 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos
 O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 234.226 ações escriturais, ordinárias e nominativas, sem 

valor nominal.
 De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido aos 

acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira.
2021 2020

Lucro líquido do exercício .......................................................................................................... 324.525 283.477
Constituição da reserva legal ........................................................................................................ (16.226) (14.174)
Base de cálculo dos dividendos ................................................................................................ 308.299 269.303
Dividendos propostos e pagos no exercício .................................................................................. 100.000 45.000
Juros capital próprio líquido dos impostos retidos......................................................................... 34.850 46.750
Total dos dividendos ................................................................................................................... 134.850 91.750
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ..................................................... 43,74% 34,07%

b. Atos societários
 Em 03 de agosto de 2021, foi deliberado pelos administradores, através de reunião de diretoria, o pagamento de dividendos, no 

montante de R$100.000, por conta do resultado 2021.
 Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2021, foi deliberado o aumento de capital no montante de 

R$95.063, com a emissão de 13.224 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, mediante a integralização de 
investimento, representado por 10.890 ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da EABS Serviços 
de Assistência e Participações S.A.

 Este ato societário encontra-se em fase de aprovação na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 Em 27 de dezembro de 2021, foi deliberado pelos administradores, através de reunião de diretoria, o pagamento de juros sobre 

capital próprio, no montante de R$ 41.000.
c. Reserva legal
 Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de 

prejuízos ou para aumento do capital social.
d. Reserva estatutária
 Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é efetuada ao 

final de cada exercício social, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações 
ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do Capital Social integralizado, estando sujeita 
à deliberação em Assembleia Geral.

21 Gestão de Capital
 O principal objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender os requerimentos 

regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
além de otimizar o retorno sobre capital para os acionistas.

a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 
 A Resolução CNSP nº 432/2021, estabelece que as sociedades deverão apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou 

superior ao capital mínimo requerido (CMR). O PLA é avaliado numa visão econômica, e deve ser calculado com base no patrimônio 
líquido contábil ou no patrimônio social contábil, considerando os ajustes contábeis e ajustes associados à variação dos valores 
econômicos. O CMR é equivalente ao maior valor entre o capital base (CB) e o capital de risco (CR). O CR é apurado com base 

na soma dos capitais de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional, considerando a aplicação do benefício da correlação, 
conforme demonstrado abaixo:

2021
Patrimônio líquido contábil ................................................................................................................................ 1.698.594
Ajustes Contábeis: .............................................................................................................................................. (276.930)
 (-) Participações Societárias ................................................................................................................................ (96.246)
 (-) Créditos tributários – Diferenças temporárias que excederem 15% do CMR ................................................. (5.646)
 (-) Ativos intangíveis ............................................................................................................................................. (145.719)
 (-) Despesas antecipadas..................................................................................................................................... (26.140)
 (-) Custo de aquisição diferidos não diretamente relacionadas a PPNG ............................................................. (3.179)
Ajustes associados à variação dos valores econômicos: .............................................................................. 439.608
(+) Superávit de fluxos prêmios/contribuições não registrados apurado no TAP .................................................. 69.588
(+) Superávit entre provisões e fluxo realista de prêmios/contribuições registradas ............................................ 370.020
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ..................................................................................................................... 1.805.354
Patrimônio líquido ajustado (PLA) - Nível 1 com limitador .................................................................................... 1.257.227
Patrimônio líquido ajustado (PLA) - Nível 2 com limitador .................................................................................... 383.689
Patrimônio líquido ajustado (PLA) - Nível 3 com limitador .................................................................................... 164.438
Patrimônio líquido ajustado (PLA) - Nível 1 .......................................................................................................... 1.257.227
Patrimônio líquido ajustado (PLA) - Nível 2........................................................................................................... 439.608
Patrimônio líquido ajustado (PLA) - Nível 3........................................................................................................... 164.438
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ............................................................................. 1.096.254
Capital base (I) ..................................................................................................................................................... 15.000
Capital de risco (II) (*) .......................................................................................................................................... 1.096.254
Capital adicional de risco de subscrição ............................................................................................................... 896.999
Capital adicional de risco de crédito ...................................................................................................................... 61.940
Capital adicional de risco de mercado................................................................................................................... 320.210
Capital adicional de risco operacional ................................................................................................................... 37.921
Efeito da correlação (benefício)............................................................................................................................. (220.816)
Suficiência	de	capital	(PLA	–	CMR) ................................................................................................................... 709.100

 (*) O cálculo do capital de risco corresponde à soma dos capitais de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional, 
considerando a aplicação do benefício da correlação, seguindo as definições da Resolução SUSEP nº 432/2021.

22 Benefícios a empregados 
	 Planos	de	Previdência	Complementar	–	Contribuição	definida
 A contribuição para os planos durante o período montou a R$11.222 (R$10.263 em 2020), além desse benefício a Companhia 

oferece aos seus funcionários e administradores também seguro saúde, assistência odontológica, seguro de vida e de acidentes 
pessoais e treinamento profissional.

23 Transações e saldos com partes relacionadas
Ativo Passivo

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020
Banco Bradesco S.A. (controlador final) (i) .................................................. 42.997 27.630 - -
Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) (ii) e (vii) ................................ 3 6.197 19.819 23.719
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) (v) ...... 93 94 4.787 212
Novamed Gestão de Clínicas Ltda. (empresa ligada) (v)............................. - - 29 50
BSP Affinity Ltda. (empresa ligada) (iii) ........................................................ - - 120 120
CEABS Serviços S.A. (empresa ligada) (v).................................................. - - 3.467 5.067
Total ............................................................................................................. 43.093 33.921 28.222 29.168

Receitas Despesas
 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020

Banco Bradesco S.A. (controlador final) (iv) e (vi) ....................................... 37 80 (884) (833)
Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) (ii) .......................................... - - (262.216) (284.923)
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) (v) ...... 1.230 1.075 (360.572) (362.673)
Novamed Gestão de Clínicas Ltda. (empresa ligada) (v)............................. - - (378) (552)
BSP Affinity Ltda. (empresa ligada) (iii) ........................................................ - - (1.440) (1.440)
CEABS Serviços S.A. (empresa ligada) (v).................................................. - - (35.907) (52.697)
Alelo S.A. (empresa ligada) (v)..................................................................... - - (11.032) (11.396)
Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (empresa ligada) (v)............. - - (2.442) (5.366)
Bradesco Administradora de Consócios Ltda. (v) ........................................ - - (7) (14)
BSP Empreendimentos Imobiliários Ltda. (empresa ligada) (vi) .................. - - (12.646) (10.180)
Bradescor Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada) (v) ....................... - - (164) (506)
Kirton Corretora de Seguros S.A. (empresa ligada) (v)................................ - - (199) (366)
Livelo S.A. (empresa ligada) (v) ................................................................... - - (318) (56)
INLAB – Investigação laboratorial Ltda. (empresa ligada) (ix) ..................... - 5 - -
Diadmax Diagnósticos por imagem Ltda. (empresa ligada) (ix) ................... - 14 - -
IRB Brasil Resseguros S.A. (*) ..................................................................... - 1.892 - (811)
Total ............................................................................................................. 1.267 3.066 (688.205) (731.813)

 (*) O IRB deixou de ser considerado uma parte relacionada a partir de maio de 2020, em decorrência da perda da 
influência significativa.

 (i) Refere-se a saldo em conta corrente e operações compromissadas.
 (ii) O rateio das despesas administrativas compartilhadas é efetuado a partir de aplicações de percentuais de alocação para 

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

 (iii) Refere-se à consultoria comercial no desenvolvimento de produtos.
 (iv) Despesas com taxa de custódia, tarifas bancárias e serviços de ações escriturais.
 (v) Refere-se a sinistros, assistência 24 horas, tecnologia em rastreadores e localizadores, call center, alimentação, comissão, 

assistência médica, TI e prestação de serviços.
 (vi) Despesas com aluguéis.
 (vii) Dividendos a pagar.
 (viii) Refere-se a operações de resseguros.
 (ix) Refere-se a prêmio.
 Remuneração do pessoal-chave da Administração
 Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fixados:
 • O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é aprovada em Reunião de Diretoria, conforme determina o 

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

destinado aos Funcionários e Administradores do Grupo Bradesco Seguros.
 Em 2021, foi determinado o valor máximo de R$11.515(R$ 9.350 em 2020), líquido de encargos sociais, para remuneração dos 

Administradores e de R$6.600 (R$ 6.600 em 2020), para custear planos de previdência complementar de contribuição definida.
Benefícios de curto prazo a Administradores 2021 2020
Proventos ...................................................................................................................................... 9.400 5.880
Encargos sociais ........................................................................................................................... 2.115 1.323
Planos de previdência complementar de contribuição definida .................................................... 6.600 6.600
Total .............................................................................................................................................. 18.115 13.803

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

24 Principais ramos de atuação
2021

Ramos
Prêmio emitido 

líquido
Prêmios 
ganhos Sinistralidade %

Comercialização 
%

Automóvel/RCF .................................................. 4.532.506 4.194.418 61,59  16,99 
Compreensivo residencial ..................................  579.786  532.215 21,09  41,55 
Habitacional ........................................................  472.394  472.394 30,48  0,04 
Riscos diversos .................................................. 220.519 206.606 28,93  25,44 
Rural ................................................................... 173.624  149.868 70,56  27,65 
Compreensivo empresarial.................................  118.431 117.028 39,42  40,69 
Responsabilidade civil geral ............................... 15.041  14.007 0,04  30,56 
Demais ...............................................................  156.966 181.616 - -
Total ................................................................... 6.269.267 5.868.152

2020

Ramos
Prêmio emitido 

líquido
Prêmios 
ganhos Sinistralidade %

Comercialização 
%

Automóvel/RCF .................................................. 3.925.210 3.959.746 55,43 17,24
Compreensivo residencial .................................. 499.756 551.400 20,95 30,23
Habitacional ........................................................ 387.371 387.371 19,55 0,05
Riscos diversos .................................................. 184.175 170.713 33,78 28,18
Rural ................................................................... 141.141 137.720 80,17 26,27
Compreensivo empresarial................................. 110.800 106.189 55,52 34,83
Responsabilidade civil geral ............................... 12.846 11.563 39,50 28,56
Demais ............................................................... 188.157 213.573 - -
Total ................................................................... 5.449.456 5.538.275

25 Detalhamento das contas de resultado
a. Prêmios emitidos líquidos

 2021 2020
Prêmios diretos.............................................................................................................................. 6.255.990 5.414.843
Prêmios de cosseguros aceitos..................................................................................................... 13.277 34.613
Total .............................................................................................................................................. 6.269.267 5.449.456

b. Sinistros ocorridos
 2021 2020
Sinistros diretos ............................................................................................................................. (3.889.601) (3.263.683)
Sinistros de cosseguros aceitos e retrocessões ........................................................................... (13.912) (20.143)
Salvados e ressarcimentos ........................................................................................................... 744.753 530.368
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados .................................................... 79.726 (29.880)
Recuperação de sinistros .............................................................................................................. 388 158
Total .............................................................................................................................................. (3.078.646) (2.783.180)
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c. Custos de aquisição
 2021 2020
Comissões sobre prêmios emitidos............................................................................................... (1.044.721) (956.161)
Comissões sobre prêmios cancelados .......................................................................................... 16.740 26.129
Comissões sobre prêmios restituídos ........................................................................................... 5.864 9.858
Comissões sobre prêmios de cosseguros cedidos ....................................................................... - 15
Despesas com inspeção de riscos ................................................................................................ (11.285) (19.253)
Outras despesas de comercialização............................................................................................ (111.976) (91.551)
Variação das despesas de comercialização diferidas ................................................................... 49.437 39.519
Total .............................................................................................................................................. (1.095.941) (991.444)

d. Outras receitas e (despesas) operacionais 
 2021 2020
Despesas de seguros .................................................................................................................... (450.559) (509.897)
Despesas com administração de apólice ...................................................................................... - (28)
Contribuições sobre comissões..................................................................................................... (5.298) (4.801)
Provisão para riscos de crédito ..................................................................................................... 58.805 (60.409)
Reversão de provisão de processos judiciais cíveis ..................................................................... 4.135 4.059
Outras despesas operacionais ...................................................................................................... (13.821) (4.459)
Total .............................................................................................................................................. (406.738) (575.535)

e. Resultado com resseguro
 2021 2020
Recuperação de indenização de resseguro (nota 7c) ................................................................... 10.221 31.472
Prêmios resseguros cedido (nota 7c) ............................................................................................ (37.245) (50.800)
Variação da provisão IBNR - resseguro ........................................................................................ (7.945) (1.266)
Variação das provisões técnicas - resseguro cedido .................................................................... 7.357 5.541
Participação nos lucros ................................................................................................................. 1.976 6.214
Provisão despesas relacionadas resseguro - IBNR ...................................................................... 92 (1.071)
Outros resultados com operações de resseguro........................................................................... 7.681 6.365
Total .............................................................................................................................................. (17.863) (3.545)

f. Despesas administrativas
 2021 2020
Despesas com serviços de terceiros ............................................................................................. (460.851) (467.420)
Despesas com localização e funcionamento ................................................................................ (131.238) (135.534)
Despesas com pessoal próprio ..................................................................................................... (229.849) (223.480)

Ordenados .................................................................................................................................. (126.720) (122.585)
INSS/FGTS ................................................................................................................................. (44.266) (41.893)
Honorários da administração ...................................................................................................... (9.467) (5.777)
Planos de previdência privada (nota 21) .................................................................................... (11.222) (10.263)
Assistência Médica ..................................................................................................................... (25.109) (28.951)
Outras ......................................................................................................................................... (13.065) (14.011)

Despesas com publicidade e propaganda institucional................................................................. (23.723) (13.697)
Despesas com donativos e contribuições ..................................................................................... (3.299) (3.362)
Despesas com publicações ........................................................................................................... (214) (227)
Despesas administrativas diversas  ............................................................................................... (1.837) (2.504)
Total .............................................................................................................................................. (851.011) (846.224)

g. Despesas com tributos
 2021 2020
Despesas com COFINS ................................................................................................................ (111.486) (113.784)
Despesas com PIS ........................................................................................................................ (18.116) (18.490)
Despesas com taxa de fiscalização .............................................................................................. (4.547) (4.335)
Impostos/federais/estaduais/municipais ........................................................................................ (2.309) (4.127)
Total .............................................................................................................................................. (136.458) (140.736)

h.	 Resultado	financeiro
 2021 2020
Receitas	financeiras
Receitas com títulos de renda fixa ................................................................................................ 398.598 333.694
Receitas com operações de seguros e resseguros  ..................................................................... 17.799 24.876
Receitas com atualização monetária e depósitos judiciais ........................................................... 1.262 60
Receitas com títulos de renda variável.......................................................................................... 87 70
Outras receitas financeiras ............................................................................................................ 8.076 11.491
Subtotal ........................................................................................................................................ 425.822 370.191

 2021 2020
Despesas	financeiras
Despesas com título de renda fixa ................................................................................................ (32.176) (36.195)
Atualização monetária de operações de seguros e resseguros.................................................... (107.025) (12.022)
Tributação sobre operações financeiras  ...................................................................................... (18.515) (14.172)
Atualização monetária de contingências passivas ........................................................................ (2.971) (1.344)
Outras despesas financeiras ......................................................................................................... (10.047) (2.617)
Subtotal ........................................................................................................................................ (170.734) (66.350)
Total .............................................................................................................................................. 255.088 303.841

i. Despesas de imposto de renda e contribuição social
 2021 2020
Impostos diferidos
Constituição (realização) no período sobre adições temporárias ................................................. (28.921) 30.005
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos............................................................................ (174.746) (181.145)
Imposto de renda e contribuição social devidos ..................................................................... (203.667) (151.140)

26 Reconciliação da alíquota efetiva de impostos de renda e contribuição social
2021 2020

Resultado antes dos impostos e participações ....................................................................... 540.014 442.069
(-) JCP ........................................................................................................................................... (41.000) (55.000)
Resultado ajustado ..................................................................................................................... 499.014 387.069
Adições .......................................................................................................................................... 31.703 108.296
Exclusões ...................................................................................................................................... (134.766) (26.136)
Lucro tributável ........................................................................................................................... 395.951 469.229
Tributos corrente ........................................................................................................................... (178.178) (184.711)
Tributos diferidos ........................................................................................................................... (28.921) 30.005
PAT ................................................................................................................................................ 914 1.673
Incentivos fiscais ........................................................................................................................... 1.943 1.933
Ajuste efetuado na declaração de rendimentos  ........................................................................... 575 (40)
Total tributos ................................................................................................................................ (203.667) (151.140)
Alíquota efetiva ............................................................................................................................ 40,81% 39,05%

27 Informações complementares
 Apesar do avanço do processo de vacinação, o exercício de 2021 ainda foi influenciado pelos efeitos da pandemia da Covid-19 

no país, com impactos sobre as taxas de transmissão da doença, internações e óbitos. Dada a maior adaptação da sociedade 
à conjuntura adversa, houve alguma recuperação do nível de atividade do mercado de seguros, embora persistam variáveis 
que adicionam incertezas ao cenário econômico, no curto e médio prazo a Companhia obteve evolução em seu faturamento em 
comparação ao período anterior, bem como redução nas despesas administrativas com efeitos positivos sobre o índice de Eficiência 
Administrativa. Esse bom desempenho possibilitou a absorção do aumento da sinistralidade e eventuais consequências pós-COVID.

 Decorridos 22 meses desde a declaração da pandemia da Covid-19 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a Bradesco Auto 
RE segue intensificando esforços para facilitar e aprimorar a jornada de seus clientes na contratação de produtos, sobretudo com 
investimento crescente em tecnologia e inovação, tendo em vista não apenas o atual cenário atípico, mas também as tendências 
do setor.

a. Relatório do Comitê de Auditoria
 O resumo do relatório do Comitê de Auditoria foi divulgado junto com as demonstrações contábeis da Bradesco Seguros S.A. 

(controladora) em 25 de fevereiro de 2022 no jornal Valor Econômico.
b. Consórcio DPVAT
 Foi deliberado a dissolução do Consórcio do Seguro DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2021. A dissolução do Consórcio significa que 

estarão vedadas quaisquer novas subscrições de riscos pela Seguradora Líder em nome das Consorciadas, ficando a Seguradora 
Líder designada a administrar o run-off dos ativos, passivos e negócios do Consórcio e Seguro DPVAT realizados até 31 de dezembro 
de 2020, ou seja, até a extinção de todas as obrigações relacionadas a tal seguro sendo que as consorciadas permanecerão com 
seus direitos e obrigações na forma do Instrumento do Consócio, inclusive com a obrigação de participar das receitas e despesas 
referentes à operação do Seguro DPVAT na proporção de suas respectivas quotas.

28 Eventos subsequentes
 Incorporação de Atlântica Cia de Seguros
 Em 09/02/2022, mediante carta homologatória eletrônica nº 3/2022, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

deferiu o pleito submetido no dia 26 de novembro de 2021, relativo ao pedido de aprovação prévia do processo SUSEP 
nº 15414.650063/2021-50, para a incorporação, pela Companhia, da Atlântica Companhia de Seguros, visando a reorganização 
societária e, com isso, racionalizar a estrutura, otimizando e maximizando recursos com redução de custos. Cabe ressaltar que 
atualmente a Bradesco Auto/RE atua com foco em seguros de danos, dentre eles automóveis e seguros patrimoniais massificados, 
enquanto a Atlântica tem sua atuação focada em seguros de garantia estendida. A reorganização permitirá a centralização e alocação 
em uma única supervisionada do Grupo Segurador, desse segmento de seguros, trazendo sinergias operacionais e de controles.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da 
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
Rio de Janeiro - RJ
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (“Companhia”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis  como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos.
Avaliação da mensuração das provisões técnicas 
Conforme apresentado nas notas explicativas nº 2(n) e 18 às demonstrações contábeis, a Companhia possui  provisões técnicas 
relacionadas aos contratos de seguros. 
Para mensurar as provisões técnicas de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR), e de sinistros ocorridos e não suficientemente 
avisados (IBNER), que está contida na provisão de sinistros a liquidar (PSL), a Companhia utiliza técnicas e métodos atuariais que 
requerem julgamento na determinação de metodologias e definição de premissas relacionadas à expectativa de sinistros. 
Identificamos  a mensuração dessas provisões técnicas de contratos de seguros como um principal assunto de  auditoria. As premissas 
utilizadas em sua mensuração são subjetivas e essa subjetividade foi agravada pela incerteza relacionada aos possíveis efeitos no 
cenário social e econômico resultante do estado de pandemia da Covid-19. Pequenas variações em determinadas premissas podem 
resultar em mudanças significativas na mensuração desses passivos. 
Como nossa auditoria abordou esse assunto
Abaixo estão relacionados os principais procedimentos que realizamos para tratar esse principal assunto de auditoria:
Avaliamos o desenho e testamos a efetividade operacional de certos controles internos relacionados à mensuração das provisões 
técnicas. Isto incluiu controles relativos a (1) desenvolvimento e aprovação das metodologias atuariais e premissas  relacionadas a 
expectativa de sinistros; e (2) a revisão e aprovação dos cálculos para mensuração das provisões técnicas. 
Envolvemos profissionais atuariais com conhecimentos específicos que nos auxiliaram:
(1) na avaliação das metodologias utilizadas na mensuração das provisões técnicas mencionadas acima mediante a comparação com 
práticas de mercado; (2) na avaliação da premissa relacionada à expectativa de sinistros utilizada na mensuração dessas provisões 
técnicas, por meio de comparação com as práticas utilizadas pelo mercado e as informações históricas da Companhia, incluindo 
os eventuais impactos da pandemia da Covid-19 em tal premissa; (3) no desenvolvimento, por meio de amostragem, de estimativa 
independente da IBNR e IBNeR, utilizando de técnicas atuariais geralmente aceitas e premissas independentes; e (4) na avaliação 
das projeções de sinistros realizadas pela Companhia, por meio de comparação das estimativas históricas com os pagamentos 
subsequentes realizados.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos adequada a mensuração das 
provisões técnicas de seguros, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto referente ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021.
Controles de aplicativos e controles gerais de tecnologia da informação 
O ambiente de tecnologia da Companhia possui processos de gerenciamento de acessos e de mudanças nos sistemas e aplicativos, 
de desenvolvimento de novos programas, além de controles automatizados e manuais nos diversos processos relevantes. Para 
manter suas operações em funcionamento, a Companhia fornece acesso a sistemas e aplicações para seus colaboradores, levando 
em consideração as funções executadas por eles e sua estrutura organizacional. Os controles para autorizar, monitorar, restringir e/
ou revogar os respectivos acessos a esse ambiente devem prover segurança razoável de que os acessos e as atualizações das 
informações sejam efetivados de forma íntegra e precisa e pelos profissionais apropriados, para mitigar o risco potencial de fraude 
ou erro decorrentes de acesso indevido ou mudança em um sistema ou informação, e para garantir a integridade das informações 
financeiras e dos registros contábeis. 
Consideramos essa área como significativa para a nossa auditoria em função da elevada dependência da Companhia de seus 
sistemas de tecnologia, do alto volume de transações processadas diariamente, e da importância dos controles de acesso e de 
gerenciamento de mudanças nos seus sistemas e aplicativos para planejar a natureza, época e extensão de nossos procedimentos 
de auditoria.
Como nossa auditoria abordou esse assunto
Os principais procedimentos que realizamos para tratar desse assunto significativo para nossa auditoria incluíram o resumido abaixo.
Com auxílio de nossos profissionais de tecnologia da informação com experiência e conhecimento no setor realizamos os 
seguintes procedimentos:
i. Testamos o desenho e a efetividade operacional, bem como controles compensatórios de certos controles de acesso chave, tais 

como de autorização de novos usuários, de revogação de usuários desligados e de revisão dos usuários ativos;
ii. Efetuamos testes, com base em amostragem, uma vez que planejamos confiar em informações específicas, sobre informações 

extraídas de determinados sistemas, consideradas relevantes para fins de elaboração das demonstrações contábeis;
iii. Nas áreas em que, pelo nosso julgamento, existe uma alta dependência de tecnologia da informação, nossos testes incluíram 

também, a avaliação das políticas de senhas, das configurações de segurança e de controles sobre desenvolvimentos e 
mudanças em sistemas e aplicativos; 

iv. Quando identificamos controles internos chave para o processo de relatório financeiro e demais processos relevantes 
automatizados ou com algum componente dependente de sistemas e aplicações, testamos o desenho e efetividade operacional 
desses controles.

As evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos nos permitiram considerar os controles de aplicativos e controles 
gerais de tecnologia da informação para planejar a natureza, época e extensão de nossos procedimentos de auditoria no contexto das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Determinamos a materialidade de acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade é aplicado no 

planejamento e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao longo da auditoria, das 
distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis como um todo e na formação da nossa opinião. 

• A determinação da materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as necessidades de informações financeiras pelos usuários 
das demonstrações contábeis. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das demonstrações contábeis: (i) 
possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comerciais e econômicas da Companhia e a disposição para 
analisar as informações das demonstrações contábeis com diligência razoável; (ii) entendem que as demonstrações contábeis 
são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à 
mensuração de valores com base no uso de estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) tomam decisões 
econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. 

• Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que seriam consideradas relevantes. Esses julgamentos 
fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a extensão de procedimentos de avaliação de risco; (b) a 
identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais 
de auditoria.

• A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplicamos frequentemente 
uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinarmos a materialidade para as 
demonstrações contábeis como um todo. A materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os valores fixado(s) pelo 
auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, para adequadamente reduzir a 
um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para 
as demonstrações contábeis como um todo. 

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

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

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

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

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

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda
CRC SP014428/O-6

Cláudio Rogélio Sertório
Contador - CRC 1SP212059/O-0

DIRETORIA Saint’Clair Pereira Lima
Atuário MIBA nº 943

Alberto Barcellos Miranda
Contador CRC-RJ-094195/O

Ney Ferraz Dias Diretor-Presidente
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa Diretor Gerente
Américo Pinto Gomes Diretor Gerente
Saint’Clair Pereira Lima Diretor

Pedro Bosquiero Junior Diretor
Gedson Oliveira Santos Diretor
Vinicius Marinho da Cruz Diretor
Valdirene Soares Secato Diretora

Aos Acionistas e Administradores da 
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. 
Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações contábeis bem como os demonstrativos do 
capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores 
relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados 
à variação econômica do patrimônio líquido ajustado e dos limites de retenção da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. 
(“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2021, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens auditados definidos no primeiro parágrafo acima, 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 pelas bases de dados e respectivos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos atuários auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no parágrafo de introdução a este 
parecer, com base em nossa auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária 
– IBA e também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais adequadas. Estes princípios 
requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos itens 
auditados estão livres de distorção relevante.
Em particular quanto ao aspecto de solvência da Sociedade, nossa responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente à 
adequação da constituição das provisões técnicas e de seus ativos redutores de cobertura financeira relacionados, segundo normativos 
e princípios supracitados, bem como ao atendimento pela Sociedade auditada dos requerimentos de capital conforme limites mínimos 
estipulados pelas normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados – 
CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões técnicas, líquidas de ativos redutores, como 
dos requisitos regulatórios de capital.

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 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. Nessas avaliações de risco, o atuário considera que os 
controles internos da Sociedade são relevantes para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião 
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do 
capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores  
relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à 
variação econômica do patrimônio líquido ajustado e dos limites de retenção da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. em 31 de 
dezembro de 2021 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos 
reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados fornecidas pela 
Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados 
selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de procedimentos 
selecionados, com base em 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 e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício 
auditado, em seus aspectos mais relevantes. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022
ERNST & YOUNG Serviços Atuariais SS, CIBA 57 Ricardo Pacheco
CNPJ 03.801.998/0001-11 Atuário - MIBA 2.679

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - SP 
Corporate Tower Torre Norte, andar 6, conjunto 61, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-907, São Paulo
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

ATIVO Nota 2021 2020

CIRCULANTE  ....................................................................................................................  490.196  474.293 

Disponível  ........................................................................................................................  19  5 

Caixa e bancos  ................................................................................................................  19  5 

Aplicações  .......................................................................................................................  4  486.614  462.476 

Créditos das operações com seguros e resseguros  .................................................  6  -  84 

Operações com seguradoras  ..........................................................................................  -  84 

Outros créditos operacionais  .......................................................................................  4  168 

Títulos e créditos a receber  ..........................................................................................  7  211  207 

Créditos tributários e previdenciários  ..............................................................................  211  207 

Despesas antecipadas  ..................................................................................................  -  62 

Custos de aquisição diferidos  .....................................................................................  12d  3.348  11.291 

Seguros  ..........................................................................................................................  3.348  11.291 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  ...............................................................................................  425.905  461.238 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  ......................................................................................  425.124  460.423 

Aplicações  .......................................................................................................................  4  397.946  449.026 

Títulos e créditos a receber  ...........................................................................................  26.235  7.107 

Créditos tributários e previdenciários  ..............................................................................  7  25.641  6.525 

Depósitos judiciais e fiscais  .............................................................................................  8  551  539 

Outros créditos operacionais  ...........................................................................................  43  43 

Custos de aquisição diferidos  .......................................................................................  12d  943  4.290 

Seguros  ...........................................................................................................................  943  4.290 

INVESTIMENTOS  ..............................................................................................................  781  815 

Participações societárias  .................................................................................................  781  815 

TOTAL DO ATIVO  .............................................................................................................  916.101  935.531 

PASSIVO Nota 2021 2020

CIRCULANTE  53.879  75.607 

Contas a pagar ..................................................................................................................  25.135  22.846 

Obrigações a pagar  .........................................................................................................  9  819  873 

Impostos e encargos sociais a recolher  ..........................................................................  7  2 

Impostos e contribuições  .................................................................................................  10  24.309  21.958 

Outras contas a pagar  .....................................................................................................  -  13 

Débitos de operações com seguros e resseguros  ......................................................  17.025  17.059 

Operações com seguradoras  ..........................................................................................  5  20 

Outros débitos operacionais  ............................................................................................  11  17.020  17.039 

Depósitos de terceiros  ...................................................................................................  52  143 

Provisões técnicas - seguros  ........................................................................................  12  11.667  35.559 

Danos  ..............................................................................................................................  11.667  35.559 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  ..........................................................................................

Provisões técnicas - Seguros  .........................................................................................

 5.237  14.231 

 12  2.754  11.626 

Danos  ..............................................................................................................................  2.754  11.626 

Outros débitos  ................................................................................................................  2.483  2.605 

Provisões judiciais  ...........................................................................................................  13  2.483  2.432 

Outras provisões  .............................................................................................................  -  173 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  .....................................................................................................  14  856.985  845.693 

Capital social  ...................................................................................................................  1.047.000  1.047.000 

Ajustes com títulos e valores mobiliários  (9.065)  19.336 

Prejuízos acumulados  .....................................................................................................  (180.950)  (220.643)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  .............................................................  916.101  935.531 

Nota  2021  2020 
Prêmios emitidos ...................................................................................................... 18a  140  12.131 

Variação das provisões técnicas de prêmios .........................................................  28.939  35.424 

Prêmios ganhos......................................................................................................... 17  29.079  47.555 
Sinistros ocorridos.................................................................................................... 18b  431  (2.073)

Custos de aquisição.................................................................................................. 18c  (11.291)  (20.708)

Outras (despesas) e receitas operacionais ............................................................ 18d  (273)  (5.192)

Despesas administrativas ........................................................................................ 18e  (4.048)  (9.754)

Despesas com tributos ............................................................................................. 18f  (1.636)  (2.636)

Resultado financeiro ................................................................................................. 18g  54.203  50.891 
Receitas Financeiras ................................................................................................  58.804  55.381 

Despesas Financeiras ..............................................................................................  (4.601)  (4.490)

Resultado operacional ..............................................................................................  66.465  58.083 
Ganhos ou perdas com ativos não correntes ........................................................  (8)  (12)
Resultado antes dos impostos e participações .....................................................  66.457  58.071 

Imposto de renda ...................................................................................................... 19  (15.599)  (112.401)

Contribuição social ................................................................................................... 19  (11.165)  (67.536)

Lucro/prejuízo líquido do exercício .........................................................................  39.693  (121.866)

Quantidade de ações ..................................................................................................  2.207.711.864  2.207.711.864 

Prejuízo/lucro por lote de mil ações - R$.....................................................................  17,98  (55,20)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2021 2020 
Prejuízo/Lucro líquido do período ..........................................................................................................  39.693  (121.866)
Ajuste a valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda .............................................................  (47.335)  (4.092)
Controlada  
Efeitos dos impostos ..................................................................................................................................  18.934  1.637 
Total do resultado abrangente do período ............................................................................................  11.292  (124.321)
Atribuível ao controlador .........................................................................................................................  11.292  (124.321)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2021 2020
Lucro antes dos impostos e participações............................................................................................ 66.457 58.071 
Ajustes para:
- Despesas antecipadas ........................................................................................................................... 62 203 
- Custos de aquisição diferidos ................................................................................................................. 11.290 16.174 
- Variações das provisões técnicas .......................................................................................................... (29.362) (33.338)
- Provisão para riscos sobre créditos  ....................................................................................................... 47 5.237 
- Juros e variação monetária  ................................................................................................................... 18 (208)

Lucro líquido ajustado do período ......................................................................................................... 48.512 46.139 
Variações nas contas patrimoniais aumento/(redução):
- Aplicações - títulos a valor justo por meio do resultado ......................................................................... (24.138) (147.945)
- Créditos das operações com seguros e resseguros .............................................................................. 44 8.526 
- Outros créditos operacionais .................................................................................................................. 157 617 
- Títulos e créditos a receber .................................................................................................................... (19.116) 164.613 
- Contas a pagar ....................................................................................................................................... 18.974 (154.146)
- Débitos das operações de seguros  ....................................................................................................... (34) (4.627)
- Depósitos de terceiros ............................................................................................................................ (91) (1.389)
- Provisões técnicas - seguros  ................................................................................................................. (3.385) (6.894)
- Outros débitos ........................................................................................................................................ (173) 7 

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais ........................................................................ (27.762) (141.238)
Imposto de renda sobre o lucro pago  ...................................................................................................... (15.140) (13.134)
Contribuição social sobre o lucro pago  .................................................................................................... (9.375) (8.455)

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais ........................................................................ (3.765) (116.688)
Atividades de investimento .....................................................................................................................
- Alienação/vencimentos e juros de títulos disponíveis para a venda ...................................................... 3.745 116.768 
- Aquisição de investimentos .................................................................................................................... - (102)
- Alienação de investimentos .................................................................................................................... 34 - 

Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos ........................................................................ 3.779 116.666 
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalente de caixa  ............................................................... 14 (22)
Caixa e equivalente de caixa no início do período  .................................................................................. 5 27 
Caixa e equivalente de caixa no final do período  .................................................................................... 19 5 

Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalente de caixa  ............................................................... 14 (22)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Ajustes com 
 Capital  títulos e valores  Prejuízos 
 social  mobiliários  acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2020  ............................................................................................................................................................... 1.047.000 21.791 (98.777) 970.014 

Ajustes com títulos e valores mobiliários  ................................................................................................................................................... (2.455) (2.455)

Prejuízo do exercício  ................................................................................................................................................................................. - - (121.866) (121.866)

Saldos em 31 de dezembro de 2020  ......................................................................................................................................................... 1.047.000 19.336 (220.643) 845.693 

Ajustes com títulos e valores mobiliários  ................................................................................................................................................... (28.401) (28.401)

Lucro líquido do exercício  .......................................................................................................................................................................... - - 39.693 39.693 

Saldos em 31 de dezembro de 2021  ......................................................................................................................................................... 1.047.000 (9.065) (180.950) 856.985 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Atlântica Companhia de Seguros, relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do 
Parecer dos Atuários Auditores Independentes.

Desempenho das Operações de Seguros
A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no exercício de 2021, faturamento de R$ 140 mil (R$ 12,131 milhões no exercício 2020).

A redução no faturamento apurado no exercício, está impactada pela operação de Garantia Estendida, em função da descontinuidade 
do acordo operacional firmado com rede varejista.

Resultado do Exercício
A Atlântica Companhia de Seguros apresentou, no exercício de 2021, Lucro Líquido de R$ 39,693 milhões (Prejuízo Líquido de 
R$ 121,866 milhões no exercício de 2020).

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

O Estatuto prevê, ainda, o pagamento aos acionistas da Atlântica Companhia de Seguros, do mínimo obrigatório de 25% do lucro 
líquido, a título de dividendos, respeitadas as deduções e distribuições previstas.

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

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

O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de governança 
corporativa, que abrange, desde a Alta Administração, até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação e gestão 
dos riscos. Possui comitês com funções específicas, permitindo que os riscos, tais como subscrição, crédito, liquidez, mercado e 
operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados.

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

A Atlântica Companhia de Seguros observa as definições e requisitos apresentados na Resolução CNSP 416/2021, assegurando 
a conformidade com a legislação vigente.

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

Compliance
O Grupo Bradesco Seguros, do qual a Atlântica Companhia de Seguros faz parte, possui estrutura própria para monitoramento 
do atendimento tempestivo às demandas dos Órgãos Reguladores que supervisionam suas atividades. Neste sentido, a Área de 
Compliance atua na captação, divulgação e devido acompanhamento das regulamentações aplicáveis, para assegurar a aderência.

O Grupo mantém o compromisso contínuo de prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento ao Terrorismo e 
as Fraudes, por meio de processos e controles consistentes, aplicados no devido monitoramento das operações, apoiando 
outros esforços governamentais locais e internacionais contra possíveis situações criminosas e mantendo disponíveis os canais 
de denúncia aos administradores, funcionários, estagiários, aprendizes e ao público externo para receber relatos de indícios de 
práticas ilícitas ou irregulares.

A aplicação dos princípios de conduta, estabelecidos pela Organização Bradesco e pelo Grupo Bradesco Seguros nas relações 
com os clientes, parceiros, fornecedores e demais partes relacionadas, também faz parte da atuação da Área de Compliance, 
através do acompanhamento contínuo e ações periódicas para o aculturamento dos públicos envolvidos (interno e externo), 
contribuindo para uma melhor jornada e experiência com nossos produtos e serviços.

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

Governança de Dados e Segurança da Informação
Considerando os requerimentos definidos pelos Órgãos Reguladores, a exigência de implementação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e o incremento na velocidade de transformação digital que estamos vivenciando, a Atlântica Companhia de 
Seguros reafirma o compromisso com a disponibilidade, integridade, segurança, confidencialidade e privacidade das informações 
organizacionais e de seus clientes, com ênfase especial à privacidade, segurança da informação e governança de dados (pessoais 
e sensíveis), dentro e fora da Organização. Sendo assim, a Atlântica Companhia de Seguros tem acompanhado de forma 
bastante presente as demandas dos reguladores e as necessidades dos clientes, apoiando-se nas boas práticas de mercado para 
melhoria da qualidade, transparência e proteção aos dados por meio de processos consistentes e confiáveis, que endereçam os 
requerimentos legais durante todo o ciclo de tratamento, consumo e expurgo de dados e, com isso, permitem um foco especial à 
governança de dados e segurança da informação.

Agradecimentos
Pelos êxitos obtidos, agradecemos a preferência e a confiança dos nossos segurados, Parceiros de Negócios e o apoio recebido 
dos Órgãos Reguladores.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.

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

1 Contexto operacional
A Companhia é integrante do Grupo Bradesco Seguros, sociedade anônima de capital fechado, autorizada pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em todas as modalidades de seguros de danos em todo o território 
nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Avenida Rio de Janeiro nº 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20931-675.
A Companhia é controlada diretamente pela Bradesco Seguros S.A. e em última instância pelo Banco Bradesco S.A.
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco Seguros, atuando de 
forma integrada no mercado, sendo os custos das estruturas operacionais e administrativas comuns absorvidos segundo a 
praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.

a. Consórcio do Seguro DPVAT
Foi deliberado a dissolução do Consórcio do Seguro DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2021. A dissolução do Consórcio 
significa que estarão vedadas quaisquer novas subscrições de riscos pela Seguradora Líder em nome das Consorciadas, 
ficando a Seguradora Líder designada a administrar o run-off dos ativos, passivos e negócios do Consórcio e Seguro DPVAT 
realizados até 31 de dezembro de 2020, ou seja, até a extinção de todas as obrigações relacionadas a tal seguro sendo que as 
consorciadas permanecerão com seus direitos e obrigações na forma do Instrumento do Consócio, inclusive com a obrigação 
de participar das receitas e despesas referentes à operação do Seguro DPVAT na proporção de suas respectivas quotas.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração e pelo Conselho de Administração da Bradseg 
Participações S.A. (controladora da Bradesco Seguros) em 22 de fevereiro de 2022.

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

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

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

c. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As notas explicativas: 2e - Classificação dos contratos de seguros; 4 - Aplicações; 7 (a) 
- Créditos tributários e previdenciários; 12 - Provisões técnicas – Seguros, incluem: (i) informações sobre julgamentos críticos 
referentes às políticas contábeis adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em 
um ajuste material dentro do próximo período contábil.

d. Segregação entre circulante e não circulante
A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante e não circulante a cada data de 
elaboração das demonstrações contábeis, com o objetivo de classificar adequadamente os ativos e passivos de acordo com 
a expectativa de realização, mantendo no não circulante os montantes cuja expectativa de realização ultrapasse o prazo de 
12 meses subsequentes à respectiva data-base. Os títulos e valores mobiliários a “valor justo por meio do resultado” estão 
apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento (conforme nota explicativa 4b).
Ativos e/ou passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos são classificados no Ativo ou Passivo Não Circulante, 
e os sem vencimento definido tiveram seus valores registrados como Circulante, exceto os depósitos judicias e passivos 
contingentes que possuem características de longo prazo em virtude da dependência de trâmites judiciais. Os passivos de 
provisões técnicas acompanham suas características contratuais segmentados conforme fluxos futuros projetados.

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

f. Aplicações e instrumentos financeiros
A Companhia e suas controladas efetuam a avaliação de seus instrumentos financeiros em consonância aos Pronunciamentos 
Técnicos, CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, cujos critérios de reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação estão 
descritos a seguir: 

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

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

(iii)	 Ativos	financeiros	disponíveis	para	venda
Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Após o 
reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao 
valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas no patrimônio líquido. 
Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o 
resultado do exercício.

(iv)	 Determinação	do	valor	justo
Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de taxas médias do mercado 
secundário divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). O 
valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições 
financeiras administradoras desses fundos.

(v)	 Redução	ao	valor	recuperável	(impairment)	de	ativos	financeiros
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 
reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) 
perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. 
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento 
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado do 
exercício. 
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela 
reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para 
o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença 
entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido de 
qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação 
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda, para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado, para instrumentos patrimoniais classificados como 
ativos financeiros disponíveis para venda, não são revertidas.

(vi) Recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos determináveis, que não são 
cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem os valores registrados na 
rubrica “Crédito das operações com seguros e resseguros” que são contabilizados pelo custo amortizado decrescidos de 
quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.

(vii)	 Redução	ao	valor	recuperável	de	recebíveis
A redução ao valor recuperável dos prêmios a receber e operações com seguradoras, é constituída sobre os prêmios a 
receber com período de inadimplência superior a 60 dias da data do vencimento. A redução a valor recuperável considera, 
inclusive, os riscos já decorridos e os prêmios a receber vencidos e não pagos, cuja vigência já tenha expirado, na 
eventualidade de que a apólice, por qualquer motivo, não tenha sido cancelada.

g. Custo de aquisição
Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resultado proporcionalmente ao reconhecimento do prêmio ganho.

h. Provisões técnicas
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia, com base nos prêmios aceitos em cosseguro, e é 
constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de seguros.

A Provisão para Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída com base nos Sinistros Ocorridos e ainda Não Pagos 
(IBNP) subtraindo o saldo da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) na data-base do cálculo. Para apurar o IBNP é calculada 
a estimativa final de Sinistros já Ocorridos e ainda Não Pagos com base em triângulos de run-off trimestrais, que consideram 
o desenvolvimento histórico dos sinistros pagos nos últimos 11 trimestres, para estabelecer uma projeção futura por período 
de ocorrência e considera ainda a estimativa dos Sinistros Ocorridos e Não Suficientemente Avisados (IBNER), refletindo a 
expectativa de alteração do montante provisionado ao longo do processo de regulação.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base nas estimativas de pagamentos de indenizações avisadas 
até a data do balanço, considerando todos os sinistros administrativos e judiciais, atualizados e corrigidos monetariamente.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões 
técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP), de acordo com as determinações especificadas 
na regulamentação em vigor. 
Para a data-base não foi identificado necessidade de constituição de Provisão Complementar de Cobertura.

i. Operações com o Convênio DPVAT
Em consonância com a Circular SUSEP n° 595/2019, com vigência a partir de 1º/01/2020, e que revogou os artigos 153 e 154 
da Circular SUSEP n° 517/2015, a Companhia alterou a forma de contabilização das operações relacionadas ao Consórcio do 
DPVAT, passando a registrar somente os valores a receber/pagar referentes à apuração mensal da margem de resultado e o 
devido recebimento/pagamento destes, de acordo com o determinado nas orientações da SUSEP.

j. Teste de adequação de passivo (TAP)
A Companhia elaborou o teste de adequação de passivos para todos os contratos que atendem à definição de um contrato 
de seguro, o CPC 11 - Contratos de Seguros e que estão vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado 
semestralmente e considera a soma do saldo contábil das provisões técnicas de contratos de seguro bruto de resseguro, 
deduzido da despesa de comercialização diferida (Custos de Aquisição Diferidos) relacionados às provisões técnicas, 
comparado ao valor esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos e certificados comercializados.

O teste considerou a projeção dos sinistros ocorridos e a ocorrer, as despesas administrativas, as despesas alocáveis 
relacionadas aos sinistros, e despesas diretamente relacionadas aos contratos de seguros.

Para o cálculo do valor presente dos fluxos projetados, a Companhia utilizou as taxas a termo livres de risco definidas 
pela SUSEP.

O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocorridos, já refletido pela expectativa de despesas alocáveis 
a sinistros, foi comparado às provisões técnicas de sinistros ocorridos PSL e IBNR.

O valor presente esperado do fluxo relativo a sinistro a ocorrer, relativo às apólices vigentes, acrescido das despesas 
administrativas, foi comparado à soma da PPNG e PPNG-RVNE deduzindo os Custos de Aquisição Diferidos.

O resultado do teste de adequação de passivo não apresentou insuficiência e, consequentemente, não houve a necessidade 
de registro de provisões adicionais aos passivos de seguro já registrados na data-base. A sinistralidade projetada no estudo 
desta Companhia foi de 12,86%.

k. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias

(i) Ativos contingentes
São reconhecidos contabilmente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação 
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são 
divulgados, quando aplicável. 

(ii) Passivos contingentes
As ações judiciais são contabilizadas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 
similaridade com processos anteriores, complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for 
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando 
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como 
de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas explicativas quando 
individualmente relevantes, e os passivos contingentes classificados como remotos não são divulgados.

(iii)	 Obrigações	legais
As obrigações fiscais e previdenciárias decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.

l. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável 
excedente a R$ 240 para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada, até junho de 2021 à alíquota de 
15% sobre o lucro tributável.

Em 1º de março de 2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 (“MP”), convertida na Lei nº 14.183, em 14 de julho 
de 2021, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL dos setores financeiro, segurador e 
cooperativas em cinco pontos percentuais, durante o período de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre lucro tributável do período calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que sejam apurados lucros futuros 
sujeitos à tributação contra os quais serão utilizados. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição social 
lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

m. Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os prêmios de seguro e cosseguros aceitos, e os respectivos custos de aquisição correspondentes, são registrados no 
resultado quando da emissão das respectivas apólices e apropriados, em bases lineares, por meio da variação da provisão de 
prêmios não ganhos e dos custos de aquisição diferidos, no decorrer do período de vigência das apólices.

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos, receitas de dividendos, variações 
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no 
resultado, através do método dos juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis).

n. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Novas normas ou alterações de normas e interpretações que são efetivas e ainda não aprovadas pela SUSEP, são como 
segue:

CPC 48 - Instrumentos Financeiros
Em vigor pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis desde 1º de janeiro de 2018, apresenta novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros 
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A Companhia optou por aplicar a isenção 
temporária do CPC 48 e continuará a aplicar o IAS 39/CPC 38 até a data efetiva do CPC 50 de Contratos de Seguros. 

CPC 50 - Contratos de Seguros 
O CPC 50 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro 
dentro do escopo da Norma. O objetivo do CPC 50 é assegurar que uma entidade forneça informações relevantes que 
representem fielmente esses contratos. Essas informações fornecem uma base para os usuários de demonstrações contábeis 
avaliarem o efeito que os contratos de seguros têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 
da Companhia.

O CPC 50 entra em vigor para períodos anuais com início em/ou após 1° de janeiro de 2023.

Os normativos, CPC 48 e CPC 50, serão aplicáveis quando referendados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
e, portanto, a Administração concluirá sua avaliação até a data de entrada em vigor.

Circular SUSEP Nº 648, de 12 de novembro de 2021 e Resolução CNSP Nº 432, de 12 de novembro de 2021
A Circular SUSEP nº 648/2021 e a Resolução CNSP nº 432/2021 revogaram diversas normas dentre elas a Circular SUSEP 
nº 517/2015 e Resolução CNSP nº 321/2015, que dispõem de provisões técnicas; teste de adequação de passivos; ativos 
redutores; capital de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; patrimônio líquido ajustado; capital mínimo requerido;  
limite de retenção; constituição de banco de dados de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, 
custódia e movimentação de ativos; critérios para a realização de investimentos; títulos e valores mobiliários garantidores das 
provisões técnicas; Formulário de Informações Periódicas – FIP/SUSEP; Normas Contábeis e auditoria contábil independente, 
auditoria atuarial independente e Comitê de Auditoria das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, 
sociedades de capitalização e resseguradores; exame de certificação e educação profissional continuada do auditor contábil 
independente e sobre os Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. A Administração 
avaliou os impactos da adoção das normas e não identificou impactos relevantes.

3 Gerenciamento de riscos

a. Introdução
A Companhia está exposta aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, inerentes às suas operações e 
que podem afetar, em diferentes proporções, seus objetivos estratégicos e financeiros. 

A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações sobre estas exposições, bem como as políticas e os processos 
adotados pela Companhia, no gerenciamento de cada um dos riscos acima mencionados.

A Companhia observa as definições e requisitos apresentados na Resolução CNSP nº 416/2021, assegurando a conformidade 
com a legislação vigente.

Estrutura de gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades da Companhia, tendo por finalidade adicionar valor ao negócio 
à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento de suas atividades, maximizando a utilização 
de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas e das operações da Companhia. Diversos investimentos 
relacionados ao processo de gerenciamento de riscos são constantemente realizados, especialmente, na capacitação do 
quadro de colaboradores em todos os níveis hierárquicos. Estas iniciativas têm como objetivo proporcionar o aperfeiçoamento 
na eficiência operacional e disseminar o aculturamento dos colaboradores, e são, consequentemente, convertidas na elevação 
da qualidade do gerenciamento dos riscos e na garantia do foco necessário a estas atividades, que produzem forte valor 
agregado à Companhia.

No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 
o desempenho da Companhia e proteger os acionistas, investidores, clientes, colaboradores, fornecedores, etc., bem como 
agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação 
de contas. Neste contexto, o processo de gerenciamento de riscos é permanentemente exercido e conta com a participação 
de todas as camadas contempladas pelo escopo de Governança Corporativa que abrange desde a Alta Administração até as 
diversas áreas de negócios e produtos. Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando 
com políticas, Comitês com funções específicas e estrutura diretiva, estabelecendo regras e normas, provendo recursos 
humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.
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O gerenciamento dos riscos inerentes às operações da Companhia é abordado de modo integrado e apoiado em uma 
estrutura sólida e independente (no que tange a regulamentos, normas e políticas internas). Esta abordagem proporciona o 
aperfeiçoamento contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que podem comprometer sua 
correta identificação e mensuração. A estrutura do processo de gerenciamento de riscos permite que os riscos de subscrição, 
crédito, liquidez, mercado e operacional sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo 
unificado, e para assegurar uniformidade ao processo, há regularmente uma Comissão de Gestão de Riscos da Companhia 
que avalia a adequação das provisões técnicas, aderência das premissas e possíveis impactos relacionados a alteração de 
premissas no cálculo das provisões técnicas, além de assuntos relacionados à Gestão de Capital com impacto na solvência 
ou no nível de apetite a riscos. 

Refletindo o compromisso com o gerenciamento de riscos, um fórum de alto nível denominado Comitê Executivo de Gestão de 
Riscos do Grupo Bradesco Seguros estuda tais riscos, propõe limites de tolerância e elabora planos de mitigação, entre outras 
atribuições com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Existem ainda os Comitês Executivos definidos pelo Banco 
Bradesco para tratar os assuntos relacionados ao risco de crédito, liquidez, mercado e operacional, que são submetidos ao 
Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, que têm por atribuição assessorar o Conselho de Administração 
na aprovação de políticas institucionais, diretrizes operacionais e estabelecimento de limites de exposição a riscos.

b. Risco de subscrição 
O risco de subscrição é o risco transferido por qualquer contrato de seguro onde haja a possibilidade futura de que o evento 
de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. O risco advém de uma 
situação econômica que contraria as expectativas da Companhia no momento da elaboração de sua política de subscrição 
no que se refere às incertezas existentes, tanto na definição das premissas atuariais quanto na constituição das provisões 
técnicas, bem como para fins de precificação e cálculos de prêmios e contribuições.
Todavia, como a Companhia deixou de operar em meados de agosto de 2020, isto é, deixou de emitir seguros e/ou aceitar 
cosseguros, nesta data-base o risco de subscrição é irrelevante.

Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros
Os sinistros são devidos à medida que ocorridos, e a Companhia deve efetuar a indenização de todos os sinistros cobertos, 
ocorridos durante a vigência do contrato, mesmo que o aviso ocorra após o fim de vigência deste. Todavia, os sinistros são 
avisados ao longo de um período, e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros Ocorridos 
mas Não Avisados (IBNR). O custo estimado de sinistros inclui as despesas diretas a serem incorridas na sua liquidação. 
Deste modo, considerando as incertezas inerentes ao processo de estimativa das provisões de sinistros, pode acontecer de a 
liquidação final mostrar-se diferente da provisão técnica inicialmente constituída.
Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)
A Companhia realiza periodicamente a análise dos fluxos de ativos e passivos mantidos em carteira, ALM (Asset Liability 
Management). A metodologia da análise compreende a observação de suficiência ou insuficiência do valor presente do fluxo 
de ativos em relação ao valor presente do fluxo de passivos, assim como a duração dos ativos em relação à duração dos 
passivos. O objetivo é verificar se a situação da carteira de ativos e passivos está equilibrada para honrar os compromissos 
futuros da Companhia com seus segurados.

As premissas atuariais utilizadas na geração do fluxo dos passivos estão em linha com as práticas atuariais internacionais e 
também com as características da carteira de produtos da Companhia.

c. Risco de crédito
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, 
de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras 
da contraparte.

Gerenciamento do risco de crédito
A Companhia efetua diversas análises de sensibilidade e testes de stress como ferramentas de gestão de riscos financeiros. 
Os resultados dessas análises são utilizados para mitigação de riscos e o entendimento do impacto sobre os resultados e 
o patrimônio líquido da Companhia em condições normais e em condições de stress. Esses testes levam em consideração 
cenários históricos e cenários de condições de mercado previstas para períodos futuros, sendo seus resultados utilizados 
no processo de planejamento e decisão, bem como na identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos 
financeiros detidos pela Companhia.
Neste sentido, o gerenciamento do risco de crédito da Companhia é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, 
desenvolvimento, aferição e diagnóstico, através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de 
disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. É 
um processo realizado de forma corporativa mediante procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados 
em documentação e relatórios próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de riscos da Companhia e do Banco Bradesco, 
e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, visando à apuração, mensuração e cálculo do capital.  

No que se refere às aplicações financeiras, a Administração avalia o risco de crédito como baixo pelo fato de que a maior parte 
da carteira está concentrada em títulos de renda fixa públicos e operações compromissadas com lastro em títulos públicos 
federais, como demonstrado nos quadros abaixo:

2021
Ativos financeiros – Rating AAA (*)  Total 
Valor justo por meio do resultado  .................................................................. 486.614 486.614
Título de renda fixa público ................................................................................. 461.996 461.996
Título de renda fixa privado  ................................................................................ 24.618 24.618
Disponível para a venda ................................................................................... 397.946 397.946
Título de renda fixa público ................................................................................. 397.946 397.946

(*) Os títulos públicos classificados nessa coluna referem-se a títulos do tesouro brasileiro (risco soberano).
Trimestralmente são realizadas as reuniões do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, do Comitê 
Executivo de Investimentos e, mensalmente, a Reunião Interna de Alocação de Ativos pela Área de Gestão de Investimentos da 
Bradesco Seguros S.A. para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/
aprimoramento nos processos de gestão.

d. Risco de liquidez
O risco de liquidez é a possibilidade da inexistência de recursos financeiros suficientes para a Companhia honrar seus 
compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações, em outras palavras, está relacionado tanto com a incapacidade da Companhia de 
liquidar seus compromissos, como com as dificuldades ocasionadas na transformação de um ativo em caixa necessário para 
quitar uma obrigação.

O conhecimento e o acompanhamento deste risco são absolutamente cruciais, sobretudo, para que a Companhia possa 
liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.

Exposição ao risco de liquidez
O risco de liquidez é gerenciado, substancialmente, pela reconciliação do fluxo de caixa da Carteira de Títulos e Valores 
Mobiliários (CTVM) com os passivos atuariais. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos 
oriundos de contratos de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a capacidade de cobrirmos altas exigências 
de liquidez.

O quadro a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta:
Prazo estimado de realização

Fluxo de Ativos (i) Fluxo de Passivos (ii)
A vista ou sem vencimento definido ................................................. 19 -
Fluxo de 0 a 3 meses ....................................................................... 505.425 43.232
Fluxo de 3 a 12 meses ..................................................................... 18.811 2.179
Fluxo de 12 a 60 meses ................................................................... 421.275 2.666
Fluxo acima de 60 meses................................................................. - 102
Total ................................................................................................. 945.530 48.179
(i) Os ativos financeiros foram distribuídos com base nos fluxos de caixa contratuais. O fluxo de ativos considera o caixa e 
equivalente de caixa, aplicações, créditos das operações com seguros e resseguros.
(ii) O fluxo de passivos considera os passivos de contas a pagar, provisões técnicas e os débitos das operações com 
seguros e resseguros. As provisões técnicas foram distribuídas com base na expectativa de fluxo de caixa futuro (diferença 
de sinistros e prêmios esperados futuros), considerando o término de vigência dos contratos de seguros vigentes e a melhor 
expectativa quanto à data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de pagamento 
e/ou recebimento.
Gerenciamento do risco de liquidez
O gerenciamento do risco de liquidez é exercido de forma corporativa, envolvendo um conjunto de controles, principalmente 
no que diz respeito ao estabelecimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posições assumidas e instrumentos 
financeiros utilizados.
A política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivo assegurar a existência de normas, critérios 
e procedimentos que garantam a Companhia o estabelecimento de reserva mínima de liquidez (RML), caixa líquido e 
disponível por empresa em excesso a RML estabelecida, indicador de liquidez de curto prazo (LCP), bem como a existência 
de uma governança específica para consumo do caixa e níveis do LCP, estratégia e de planos de ação para situações de 
crise de liquidez. 
O monitoramento ocorre diariamente e trimestralmente é realizada a reunião do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do 
Grupo Bradesco Seguros para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório/
aprimoramento nos processos de gestão.

e. Risco de mercado
O risco de mercado é representado pela possibilidade de perda financeira por oscilação de preços e taxas de juros dos 
instrumentos financeiros da Companhia, uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores.
Este risco é identificado, mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites monitorados diariamente, de 
maneira independente.
O controle do risco de mercado é realizado para todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros. As atividades expostas 
a risco de mercado são mapeadas, mensuradas e classificadas quanto à probabilidade e magnitude, com seus respectivos 
planos de mitigação devidamente aprovados pela estrutura de governança.
Gerenciamento do risco de mercado 
O processo, realizado de forma corporativa, é aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado Bradesco e 
reavaliado anualmente pelos comitês específicos, bem como pelo próprio Conselho de Administração.
Definição de limites
As propostas de limites de risco de mercado são validadas em comitês específicos de negócios, bem como pelos Comitês 
Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. Posteriormente, são submetidas à 
aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, observando os limites definidos pelo Conselho de 
Administração, conforme as características das operações.

A carteira de investimentos financeiros da Companhia consiste em operações estruturais provenientes das linhas de 
negócio. Neste tipo de operação, a intenção não é a negociação no curto prazo, que visa se beneficiar de oscilações de 
mercado, mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de negócio e demanda, atendendo 
suas necessidades específicas.

Os principais riscos monitorados são os riscos de taxa de juros.

Modelos de mensuração do risco de mercado
As posições são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte de 1 dia, com nível de confiança 
de 99% e volatilidades e correlações calculadas a partir de métodos estatísticos que atribuem maior peso aos retornos recentes. 
A mensuração e o controle do risco de taxa de juros são feitos a partir da metodologia EVE (Economic Value Equity), que mede 
o impacto econômico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados pela área econômica do Banco Bradesco. 
Nesses cenários são determinados movimentos positivos e negativos que podem ocorrer nas curvas de taxas de juros, com 
impactos sobre os ativos e passivos ao longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.

Análise de sensibilidade de risco de mercado
Cenário

Choque de 1 ponto base para taxa de juros e 1% de variação para preços
Fator de Risco
Índice Brasil Bolsa Balcão (B3) em pontos ... 103.774
Taxa Prefixada de 1 ano ............................... 11,81%

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

Período Taxa de juros em Reais     Total com e sem correlação
Dezembro/2021 ........................................ (25) (25)

Definição ..................................................
Exposições sujeitas a variações de taxas de 
juros prefixadas e cupons de taxas de juros

f. Risco operacional
O risco operacional é a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos 
decorrentes de decisões estratégicas e à imagem da Companhia.

Gerenciamento do risco operacional
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, visando acompanhar 
a evolução dinâmica dos negócios e minimizar a existência de lacunas que possam comprometer a qualidade deste 
gerenciamento.

Todo o processo de Governança Corporativa para gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos 
comitês executivos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco, cada qual com a sua especificidade, possuindo, dentre 
outras, as seguintes atribuições:

• Avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 
identificados e sua mitigação; 

• Desenvolvimento do Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO) para reporte de prejuízos decorrentes de eventos 
de riscos operacionais e implantação de ações corretivas; 

• Treinamento e disseminação da cultura de controles internos; 

• Garantir o cumprimento das políticas de gestão de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia; 

• Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco operacional e de continuidade de negócios da Companhia; 

• Aprovar e revisar, as definições e critérios, modelagens matemáticas e estatísticas e cálculos referentes ao montante da 
alocação de capital; 

• Avaliar e submeter à validação do Comitê Executivo de Gestão de Riscos, com reporte aos comitês específicos, a política, 
estrutura, papéis, procedimentos e responsabilidades das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões 
executadas anualmente; e

• Padrões éticos. 

Dentro deste cenário, a Companhia dispõe de mecanismos de avaliação do seu sistema de Controle Interno para prover 
segurança razoável quanto ao alcance de seus objetivos a fim de evitar a possibilidade de perda ocasionada pela inobservância, 
violação ou não conformidade com as normas e instruções internas. O ambiente de controles internos também contribui para 
a gestão do risco operacional, em que o mapa de riscos é atualizado regularmente com base nas autoavaliações de riscos 
e controles.

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

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

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

g. Gerenciamento de capital
O gerenciamento de capital é realizado de forma corporativa e visa assegurar que o Grupo Bradesco Seguros mantenha 
uma sólida base de capital para fazer face aos riscos inerentes às suas atividades, contribuindo para o alcance dos objetivos 
estratégicos e metas, de acordo com as características de cada empresa do Grupo. Para tanto, são considerados o ambiente 
de negócios, a natureza das operações, a complexidade e a especificidade de cada produto e serviço no mercado de atuação. 

O processo de adequação e gerenciamento de capital é acompanhado de forma permanente e prospectiva, seja em situações 
de normalidade de mercado, ou em condições extremas, atendendo os limites definidos pelos Órgãos Reguladores e/ou aos 
aspectos de Governança Corporativa.

4 Aplicações

a. Resumo da classificação das aplicações 
2021 % 2020 %

Títulos a valor justo por meio do resultado ....................................... 486.614 55,01 462.476 50,74
Títulos de renda fixa - Fundos de investimento...................................... 486.614 55,01 462.476 50,74
Títulos disponíveis para venda ........................................................... 397.946 44,99 449.026 49,26
Títulos de renda fixa - Notas do Tesouro Nacional ................................ 397.946 44,99 449.026 49,26
Total ....................................................................................................... 884.560 100,00 911.502 100,00

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

2021
1 a 30 dias 

ou sem 
vencimento 

definido
De 31 a 

180 dias
De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/ 

valor justo
Valor custo  

atualizado
Ajuste a 

valor justo
Títulos a valor justo por meio do 

resultado ....................................... 24.618 100.036 74.613 287.347 486.614 486.271 343
Letras Financeiras do Tesouro .......... - 100.036 74.613 287.347 461.996 461.653 343
Notas do Tesouro Nacional - 

operação compromissada/outros (*) . 24.618 - - - 24.618 24.618 -
Títulos disponíveis para venda ...... - - - 397.946 397.946 413.055 (15.109)
Notas do Tesouro Nacional ............... - - - 397.946 397.946 413.055 (15.109)
Total em 31 de dezembro de 2021 . 24.618 100.036 74.613 685.293 884.560 899.326 (14.766)

2020
1 a 30 dias 

ou sem 
vencimento 

definido
De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias

Valor  
contábil/ 

valor justo
Valor custo  

atualizado
Ajuste a 

valor justo
Títulos a valor justo por meio do 

resultado ................................................. 23.505 321.754 117.217 462.476 462.630 (154)
Letras Financeiras do Tesouro .................... - 321.754 117.217 438.971 439.125 (154)
Letras Financeiras do Tesouro – operação 

compromissada/outros (*) ........................ 23.505 - - 23.505 23.505 -
Títulos disponíveis para venda ................ - - 449.026 449.026 416.800 32.226
Notas do Tesouro Nacional ......................... - - 449.026 449.026 416.800 32.226
Total em 31 de dezembro de 2020 ........... 23.505 321.754 566.243 911.502 879.430 32.072
(*) Outros inclui contas a pagar/tesouraria.

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

2021 2020
Total das provisões técnicas .......................................................................................................... 14.421 47.185
Total a ser coberto (A) ..................................................................................................................... 14.421 47.185
Títulos de renda fixa – públicos  ......................................................................................................... 152.385 170.206
Total dado em cobertura (B) ............................................................................................................ 152.385 170.206
Suficiência (B) - (A) .......................................................................................................................... 137.964 123.021

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

Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
2021 2020

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ................................................. 461.996 24.618 486.614 438.971 23.505 462.476
Letras Financeiras do Tesouro .......................................................... 461.996 - 461.996 438.971 - 438.971
Notas do Tesouro Nacional - operação compromissada/outros (*)... - 24.618 24.618 - - -
Letras Financeiras do Tesouro - operação compromissada/outros 

(*) .................................................................................................... - - - - 23.505 23.505
Disponíveis para venda .................................................................. 397.946 - 397.946 449.026 - 449.026
Notas do Tesouro Nacional ............................................................... 397.946 - 397.946 449.026 - 449.026
Total .................................................................................................. 859.942 24.618 884.560 887.997 23.505 911.502
(*) Outros inclui contas a pagar/tesouraria.
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e. Movimentação das aplicações
2021

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 

para Venda Total
Saldo em 1º de janeiro .......................................................................... 462.476 449.026 911.502
(+) Aplicações .......................................................................................... 58.833 - 58.833
(-) Resgates ............................................................................................. (55.836) (37.620) (93.456)
(+) Rendimentos ...................................................................................... 21.141 33.875 55.016
(+/-) Ajuste a valor justo .......................................................................... - (47.335) (47.335)
Saldo em 31 de dezembro .................................................................... 486.614 397.946 884.560

2020

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 

para Venda Total
Saldo em 1º de janeiro .......................................................................... 314.531 569.886 884.417
(+) Aplicações .......................................................................................... 191.249 - 191.249
(-) Resgates ............................................................................................. (54.038) (157.644) (211.682)
(+) Rendimentos ...................................................................................... 10.734 40.876 51.610
(+/-) Ajuste a valor justo .......................................................................... - (4.092) (4.092)
Saldo em 31 de Dezembro .................................................................... 462.476 449.026 911.502

f. Desempenho e taxas contratadas
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de 
rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 31 de dezembro de 2021, o desempenho global das 
aplicações, atingiu 146,03% do CDI no acumulado do período e as taxas médias contratadas das aplicações, por indexador, 
foram 8,80% PRÉ (títulos prefixados) e 100% da SELIC (títulos pós-fixados).

5 Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não possui posição pendente de derivativos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

6 Créditos das operações com seguros e resseguros
a. Prêmios a receber e operações com seguradoras - Garantia estendida

Seguradoras
 2021 2020
Vencidos:
Até 30 dias....................................................................................................................... - 68
De 31 a 60 dias  .............................................................................................................. - 16
Acima de 61 dias ............................................................................................................. 46.227 46.187
Total Vencidos ............................................................................................................... 46.227 46.271
(-) Redução ao valor recuperável (*) ............................................................................... (46.227) (46.187)
Total de Vencidos .......................................................................................................... - 84

(*) A mensuração da provisão para perda de recuperabilidade contempla a atual situação financeira das contrapartes bem 
como o atual cenário de pandemia.

b. Movimentação dos prêmios a receber e operações com seguradoras
Prêmios Seguradoras

 2021 2020 2021 2020
Saldo inicial em 1º de janeiro ............................................... - 6.163 84 7.534
(+) Prêmios emitidos ............................................................... 140 12.538 - -
(-) Recebimentos  .................................................................... (185) (20.912) - -
(-) Transferência para Operações com Seguradores - 

Cosseguro Vencido .............................................................. 45 2.211 (45) (2.211)
(-) Constituição de provisão para perda .................................. - - (39) (5.239)
Saldo em 31 de dezembro .................................................... - - - 84

7 Créditos tributários e passivos fiscais – Diferidos
a. Créditos tributários e previdenciários

2021 2020

Ativo Circulante
Não 

Circulante Total Circulante
Não 

Circulante Total
Impostos a compensar ................................ 211 - 211 207 - 207
Créditos tributários diferidos (b-i) ................ - 25.738 25.738 - 19.506 19.506
Obrigações fiscais diferidas (b-ii) ................ - (97) (97) - (12.981) (12.981)
Total ............................................................ 211 25.641 25.852 207 6.525 6.732

b. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

(i)	 Créditos	tributários	diferidos

 Saldo em 2020 Constituição
Realização/

baixa Saldo em 2021
Provisão para contingências fiscais ................................ 972 21 - 993
Provisão para contingências cíveis ................................. - - - -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ................. 18.465 16 - 18.481
Outros (*) ......................................................................... 69 151 - 220
Total dos créditos tributários ....................................... 19.506 188 - 19.694
Ajuste a valor justo - títulos disponíveis para venda ....... - 8.235 (2.191) 6.044
Total dos créditos tributários ....................................... 19.506 8.423 (2.191) 25.738

Saldo em 2019 Constituição
Realização/

baixa Saldo em 2020
Provisão para contingências fiscais ................................ 956 16 - 972
Provisão para contingências cíveis ................................. 16 2 (18) -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ................. 16.370 2.095 - 18.465
Outros (*) ......................................................................... 158.988 65 (158.984) 69
Total dos créditos tributários ....................................... 176.330 2.178 (159.002) 19.506

 (*) Os registros contábeis dos créditos tributários foram efetuados pelas alíquotas aplicáveis ao período previsto de sua 
realização e está baseado na projeção de resultados futuros e em Estudo Técnico. No exercício de 2021, o total de crédito 
tributário não constituído é de R$155.138 (R$156.604 em 31 de dezembro de 2020) (impairment relativos aos exercícios 
de 2016 e 2017). Em atendimento ao que determina a Circular nº 517/2015 da SUSEP e alterações posteriores, devido 
à existência de incertezas em relação às possibilidades de recuperação dos custos de aquisição devidos por empresa 
integrante de acordo operacional.

(ii)	 Obrigações	fiscais	diferidas
 Saldo em 2020 Constituição Realização Saldo em 2021
Provisão de IRPJ/CSLL sobre atualização de depósito judicial ... 91 6 - 97
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ....... 12.890 6.996 (19.886) -
Total dos créditos tributários .................................................. 12.981 7.002 (19.886) 97

Saldo em 2019 Constituição Realização Saldo em 2020
Provisão de IRPJ/CSLL sobre atualização de depósito judicial ... 2.071 80 (2.060) 91
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ....... 14.527 8.315 (9.952) 12.890
Total dos créditos tributários .................................................. 16.598 8.395 (12.012) 12.981

(iii)	 Previsão	de	realização	dos	créditos	tributários	sobre	diferenças	temporárias
 Diferenças temporárias
 Imposto de renda Contribuição social Total 
2022............................................................................ 260 155 415
2023............................................................................ 98 58 156
2024............................................................................ 79 47 126
2025............................................................................ 66 40 106
2026 ........................................................................... 257 154 411
2030 e 2031................................................................ 11.562 6.918 18.480
Total ........................................................................... 12.322 7.372 19.694

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros 
contábeis.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, 
líquida dos efeitos tributários, monta a R$15.463 (R$18.733 em 31 de dezembro de 2020), referente a diferenças temporárias.

8 Depósitos judiciais e fiscais
2021 2020

IRPJ e CSLL (*) .................................................................................................................................. 544 533
Outros depósitos ................................................................................................................................ 7 6
Total ................................................................................................................................................... 551 539

 (*) Referem-se a depósitos judiciais, oriundos de discussão do direito de deduzir na apuração do lucro real relativo ao exercício 
fiscal de 1994 (nota explicativa nº 13).

9 Obrigações a pagar
2021 2020

Partes relacionadas (nota 16) ............................................................................................................ 240 385
Fornecedores ..................................................................................................................................... 256 73
Provisão para publicação de balanço................................................................................................. 185 168
Outras obrigações .............................................................................................................................. 138 247
Total ................................................................................................................................................... 819 873

10 Impostos e contribuições
 2021 2020
IRPJ .................................................................................................................................................... 13.909 13.339
CSLL................................................................................................................................................... 10.278 8.420
COFINS .............................................................................................................................................. 105 171
PIS ...................................................................................................................................................... 17 28
Total ................................................................................................................................................... 24.309 21.958

11 Outros débitos operacionais
Refere-se ao pró-labore relativos às operações de cosseguros aceitos de garantia estendida, no montante de R$17.020 
(R$ 17.039 em 31 de dezembro de 2020), que serão liquidadas no momento do recebimento dos prêmios.

12 Provisões técnicas - Seguros e Custos de aquisição diferidos
a. Composição

2021 2020
Provisão de Prêmios Não Ganhos - Garantia Estendida ................................................................... 11.422 40.361
Provisão de IBNER - Garantia Estendida........................................................................................... 1.425 3.828
Provisão de IBNR - Garantia Estendida ............................................................................................. 951 1.858
Provisão de Sinistros a Liquidar Administrativo - Garantia Estendida ............................................... 389 912
Provisão de Sinistros a Liquidar Judicial - Garantia Estendida .......................................................... 234 226
Total  .................................................................................................................................................. 14.421 47.185

b. Movimentação das provisões técnicas
 2021 2020
Saldo em 1º de janeiro  .................................................................................................................... 47.185 87.421
(+) Constituições ................................................................................................................................ 3.851 20.201
(-) Reversões ...................................................................................................................................... (33.213) (53.539)
(-) Sinistros pagos .............................................................................................................................. (3.385) (6.894)
(+/-) Atualização monetária ................................................................................................................ (17) (4)
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................................... 14.421 47.185

c. Aging de sinistros judiciais a liquidar
2021

Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total 
Sinistros judiciais ....................................................... 115 36 83 234

2020
Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total 

Sinistros judiciais .......................................................  27 148 51 226

d. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
Custos de aquisição diferidos compreendem os custos com despesas de comissão relativos à comercialização de apólices 
de seguros de cosseguro aceito do produto de garantia estendida, sendo apropriados ao resultado proporcionalmente ao 
reconhecimento do prêmio ganho na conta do resultado “Variação dos Custos de Aquisição Diferidos”.
  2021 2020
Saldo em 1º de janeiro  .................................................................................................................... 15.581 31.755
Constituições  ..................................................................................................................................... - 4.578
Reversões .......................................................................................................................................... (11.290) (20.752)
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................................... 4.291 15.581

13 Provisões judiciais
(i) Obrigações	legais	-	fiscais	e	previdenciárias

Refere-se, substancialmente, a provisão no montante de R$ 2.483 (R$ 2.431 em dezembro de 2020) correspondente a 
parte da Companhia referente à discussão do direito de deduzir na apuração do lucro real relativo ao exercício fiscal de 
1994 e seguintes, o saldo de correção monetária de balanço, mediante aplicação do IPC expurgado em janeiro de 1989 
- Plano Verão, efetuados por Universal Companhia de Seguros Gerais (Incorporada na Finasa Seguradora S.A.) e pela 
Finasa Seguradora S.A. (antiga razão social da Atlântica Companhia de Seguros). Há depósitos judiciais de R$ 544 (R$ 
533 em 31 de dezembro de 2020) e, em caso de perda da ação, o montante dos depósitos judiciais serão ressarcidos pelo 
controlador Bradesco Seguros S.A. 

(ii) Passivos contingentes
A Companhia mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que figura 
como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa 
de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a 
reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes avaliados como de risco de perda 
possível não são reconhecidos contabilmente e totalizaram R$19 (R$154 em 31 de dezembro de 2020), para os processos 
cíveis e R$6 (R$6 em 31 de dezembro de 2020), para os processos fiscais.

14 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é representado por 2.207.711.864 ações escriturais, ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido 
aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação 
societária brasileira.

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

c. Reserva estatutária
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é efetuada 
ao final de cada exercício social, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das 
operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do Capital Social integralizado, 
estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.

d. Prejuízos acumulados
Em 31 de dezembro de 2021, a Atlântica Companhia de Seguros possui um prejuízo acumulado de (R$220.643), que em 
conformidade com o Art.189 da Lei 6.404/76, será parcialmente absorvido pelo lucro líquido de R$39.693 do exercício, restando 
um acumulado de (R$180.950).

15 Gestão de Capital
O principal objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender os 
requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), além de otimizar o retorno sobre capital para os acionistas.

a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
A Resolução CNSP nº 432/2021, estabelece que as sociedades deverão apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual 
ou superior ao capital mínimo requerido (CMR). O PLA é avaliado numa visão econômica, e deve ser calculado com base no 
patrimônio líquido contábil ou no patrimônio social contábil, considerando os ajustes contábeis e ajustes associados à variação 
dos valores econômicos. O CMR é equivalente ao maior valor entre o capital base (CB) e o capital de risco (CR). O CR é 
apurado com base na soma dos capitais de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional, considerando a aplicação do 
benefício da correlação, conforme demonstrado abaixo:

2021
Patrimônio líquido contábil .............................................................................................................................. 856.985
Ajustes Contábeis: ............................................................................................................................................ (23.487)
(-) Créditos tributários – Diferenças temporárias que excederem 15% do CMR ................................................ (23.487)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ................................................................................................................... 833.498
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) - Nível 1 com limitador .................................................................................. 831.248
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) - Nível 2 com limitador .................................................................................. -
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) - Nível 3 com limitador .................................................................................. 2.250
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) - Nível 1 ........................................................................................................ 831.248
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) - Nível 2 ........................................................................................................ -
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) - Nível 3 ........................................................................................................ 2.250
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ........................................................................... 15.000
Capital base (I) ................................................................................................................................................... 15.000
Capital de risco (II) (*) ........................................................................................................................................ 9.152
Capital adicional de risco de subscrição ............................................................................................................. 32
Capital adicional de risco de crédito .................................................................................................................... 274
Capital adicional de risco de mercado ................................................................................................................ 8.877
Capital adicional de risco operacional ................................................................................................................. 195
Efeito da correlação (benefício)........................................................................................................................... (226)
Suficiência de capital (PLA – CMR) ................................................................................................................. 818.498

 (*) O cálculo do capital de risco corresponde à soma dos capitais de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional, 
considerando a aplicação do benefício da correlação, seguindo as definições da Resolução SUSEP nº 432/2021.

16 Transações e saldos com partes relacionadas
Ativo Passivo Despesas

2021  2020 2021  2020 2021  2020
Banco Bradesco S.A. (controlador final) (i) e (iii) .................. 24.636 23.510 - - (141) (130)
Bradesco Seguros S.A. (controladora direta) (ii) ................... - 7 240 385 (3.034) (8.878)
Total ...................................................................................... 24.636 23.517 240 385 (3.175) (9.008)

i. Refere-se ao saldo em conta corrente e operações compromissadas.

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

iii. Despesas com taxa de custódia, tarifas bancárias e serviços de ações escriturais.

Remuneração do pessoal-chave da administração 

Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, é fixado o montante global anual da remuneração dos Administradores, que é 
distribuída em Reunião de Diretoria, conforme determina o Estatuto Social, sendo que os administradores abdicaram do direito 
de recebimento da remuneração, posto que receberam honorários de outra empresa da Organização.

17 Principais ramos de atuação
2021

Prêmios emitidos líquidos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %
Ramos
Garantia estendida ............... 140 29.079 1,48 38,83
Total ..................................... 140 29.079

2020
Prêmios emitidos líquidos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %

Ramos
Garantia estendida ................ 12.131 47.555 4,36 43,55
Total ...................................... 12.131 47.555

18 Detalhamento das contas de resultado

a. Prêmios emitidos
 2021 2020
Prêmio de cosseguros aceitos - garantia estendida........................................................................... 140 12.131
Total ................................................................................................................................................... 140 12.131

b. Sinistros ocorridos 
2021 2020

Sinistros de cosseguros aceitos ......................................................................................................... (484) (3.700)
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - garantia estendida ........................ 906 1.616
Ressarcimentos .................................................................................................................................. 9 11
Total ................................................................................................................................................... 431    (2.073)

c. Custos de aquisição
 2021 2020
Outras despesas de comercialização - garantia estendida ................................................................ - (4.616)
Variação das despesas de comercialização diferidas - garantia estendida ....................................... (11.291) (16.092)
 Total .................................................................................................................................................. (11.291) (20.708)

d. Outras despesas e receitas operacionais
 2021 2020
Recuperação do custo do bilhete – DPVAT ....................................................................................... 67 619
Outras receitas (despesas) com operações de seguros .................................................................... (340) (5.811)
Total ................................................................................................................................................... (273) (5.192)
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e. Despesas administrativas
 2021 2020
Despesas com pessoal próprio  ......................................................................................................... (1.742) (4.869)
Despesas com serviços de terceiros  ................................................................................................. (1.265) (2.789)
Despesas com localização e funcionamento ..................................................................................... (730) (1.596)
Despesas com publicações ................................................................................................................ (147) (185)
Despesas com donativos e contribuições .......................................................................................... (116) (252)
Outras ................................................................................................................................................. (48) (63)
Total ................................................................................................................................................... (4.048) (9.754)

f. Despesas com tributos
 2021 2020
Despesas com COFINS ..................................................................................................................... (1.041) (1.666)
Despesas com PIS ............................................................................................................................. (169) (271)
Despesas com taxa de fiscalização ................................................................................................... (419) (699)
Outras despesas com tributos ............................................................................................................ (7) -
 Total .................................................................................................................................................. (1.636) (2.636)

g. Resultado financeiro
2021 2020

Receitas financeiras   
Receitas com títulos de renda fixa ..................................................................................................... 58.770 55.177
Atualização monetária de depósitos judiciais e fiscais ....................................................................... 16 204
Outras receitas ................................................................................................................................... 18 -
Subtotal ............................................................................................................................................. 58.804 55.381
Despesas financeiras .......................................................................................................................
Despesas com títulos de renda fixa ................................................................................................... (3.754) (3.567)
Tributação sobre operações financeiras ............................................................................................ (670) (756)
Outras despesas financeiras .............................................................................................................. (177) (167)
Subtotal ............................................................................................................................................. (4.601) (4.490)
Total ................................................................................................................................................... 54.203 50.891

h. Despesas de imposto de renda e contribuição social
2021 2020

Impostos diferidos   
Reversão no período sobre adições temporárias............................................................................... 182 (154.844)
Imposto de renda e contribuição social devidos................................................................................. (26.946) (25.093)
Imposto de renda e contribuição social devidos (*) ..................................................................... (26.764) (179.937)
(*) Variação em 2020 refere-se à baixa de créditos tributários, substancialmente, sobre diferenças temporárias conforme 
nota explicativa 7.

19 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
2021 2020

Resultado antes ................................................................................................................................ 66.457 58.071
Adições ............................................................................................................................................... 357 10.844
Exclusões ........................................................................................................................................... (6.935) (5.845)
Lucro tributável ................................................................................................................................ 59.879 63.070
Tributos Correntes .............................................................................................................................. (26.946) (25.227)
Tributos Diferidos ............................................................................................................................... 182 (154.844)
(-) Incentivos fiscais ............................................................................................................................ - 134
Total dos tributos ............................................................................................................................. (26.764) (179.937)
Alíquota efetiva ................................................................................................................................. 40,27% 309,86%

20 Outras informações

a. Relatório do Comitê de Auditoria 
O resumo do relatório do Comitê de Auditoria foi divulgado junto com as demonstrações contábeis da Bradesco Seguros S.A. 
(controladora) em 25 de fevereiro de 2022, no Jornal Valor Econômico.

b. Rede Varejista Ricardo Eletro
Em 2012 a Companhia assinou Acordo Operacional com a rede varejista “Ricardo Eletro” para distribuição de seguros garantia 
estendida. Em 7 de agosto de 2020 a “Ricardo Eletro” ajuizou o pedido de Recuperação Judicial, sendo publicada no Diário 
Oficial da União em 13 de agosto de 2020. O pedido foi aceito pela 1º Vara de Falências, nos termos da Lei de Recuperação 
Judicial e Falência. A partir da apresentação do Plano aos credores houve agravamento da situação da Companhia decorrente 
da pandemia e das medidas de isolamento social que levaram ao fechamento das lojas físicas e impactaram significativamente 
sua capacidade de pagamento. O Plano de recuperação segue pendente de aprovação.

Todos os valores a receber vencidos superiores a 60 dias encontram-se provisionados conforme legislação vigente.

21 Eventos Subsequentes.
Incorporação de Atlântica Cia de Seguros por Bradesco Auto RE Cia de Seguros
Em 09/02/2022, mediante carta homologatória eletrônica nº 3/2022, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
deferiu o pleito submetido em 26 de novembro de 2021 relativo ao pedido de aprovação prévia do processo SUSEP nº 
15414.650063/2021-50, para a incorporação da Companhia pela Bradesco Auto/RE, visando a reorganização societária, com 
o intuito de racionalizar estrutura, otimizando e maximizando recursos com redução de custos. Cabe ressaltar que atualmente 
a Bradesco Auto/RE atua com foco em seguros de danos, dentre eles automóveis e seguros patrimoniais massificados, 
enquanto a Companhia tem sua atuação focada em seguros de garantia estendida. A reorganização permitirá a centralização 
e alocação em uma única supervisionada do Grupo Segurador desse segmento de seguros, trazendo sinergias operacionais 
e de controles.

Ney Ferraz Dias Diretor-Presidente
Américo Pinto Gomes Diretor-Gerente
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa Diretor-Gerente
Saint’Clair Pereira Lima Diretor

Pedro Bosquiero Junior Diretor
Gedson Oliveira Santos Diretor
Vinicius Marinho da Cruz Diretor

À Administração e Acionistas da
Atlântica Companhia de Seguros
Rio de Janeiro - RJ
Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Atlântica Companhia de Seguros (“Companhia”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Atlântica Companhia de Seguros em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião

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

Ênfase – Evento subsequente (Incorporação da Companhia)

Chamamos a atenção para a nota explicativa 21 às demonstrações financeiras, que indica que em 09 de fevereiro de 2022, 
mediante carta homologatória eletrônica nº 3/2022, a SUSEP deferiu o pleito submetido em  26 de novembro de 2021 relativo ao 
pedido de aprovação prévia do processo SUSEP nº 15414.650063/2021-50, para a incorporação da Companhia pela Bradesco 
Auto/RE. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Principal assunto de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto.

Aplicações financeiras 

Conforme apresentado nas notas explicativas n°2(f) e 4 às demonstrações contábeis, a Companhia possui aplicações financeiras 
em títulos públicos e fundos de investimentos não exclusivos, que representam 97% do total do ativo. 

Identificamos as aplicações financeiras como um principal assunto de auditoria devido à relevância dos montantes para as 
demonstrações contábeis e dos aspectos relacionados a sua mensuração.

Como a auditoria endereçou esse assunto

Nossos principais procedimentos de auditoria incluíram:

(i) Teste do desenho e efetividade operacional de certos controles internos relacionados ao processo de custódia das aplicações 
em fundos de investimento;

(ii) Recálculo, com base em amostragem, da valorização dos títulos públicos a partir das taxas de remunerações contratuais e do 
valor justo destes ativos a partir de preços disponíveis obtidos junto a fontes de mercado independentes;

(iii) Valorizamos as aplicações em fundos de investimento com base no valor da cota divulgada pelo seu respectivo administrador; 

(iv) Análise da aderência da composição da carteira de investimentos e perfil de riscos dos investimentos do fundo, em relação ao 
estabelecido no respectivo regulamento; e

(v) Verificação da existência dos títulos públicos em carteira própria e da cota de fundo de investimento, por meio de análise dos 
extratos dos órgãos custodiantes.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos adequada a mensuração das 
aplicações financeiras, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Determinamos a materialidade de acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade é aplicado no 
planejamento e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao longo da auditoria, 
das distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis como um todo e na formação da nossa opinião. 

• A determinação da materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as necessidades de informações financeiras pelos 
usuários das demonstrações contábeis. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das demonstrações 
contábeis: (i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comerciais e econômicas da Companhia 
e a disposição para analisar as informações das demonstrações contábeis com diligência razoável; (ii) entendem que as 
demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem 
as incertezas inerentes à mensuração de valores com base no uso de estimativas, julgamento e consideração de eventos 
futuros; e (iv) tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. 

• Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que seriam consideradas relevantes. Esses julgamentos 
fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a extensão de procedimentos de avaliação de risco; (b) a 
identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais 
de auditoria.

• A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplicamos 
frequentemente uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinarmos a materialidade 
para as demonstrações contábeis como um todo. A materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os 
valores fixado(s) pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, para 
adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto 
excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. 

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

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

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

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

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

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

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que 
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda
CRC SP014428/O-6

Cláudio Rogélio Sertório
Contador - CRC 1SP212059/O-0

PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da 
Atlântica Companhia de Seguros S.A.
Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.151.291/0001-78

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis bem como os demonstrativos do capital mínimo 
requerido, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio 
líquido ajustado e dos limites de retenção da Atlântica Companhia de Seguros S.A. (“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2021, 
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens auditados definidos no primeiro parágrafo acima, 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 pelas bases de dados e respectivos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos atuários auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no parágrafo de introdução a este 
parecer, com base em nossa auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária – IBA e também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais adequadas. Estes 
princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os 
respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante.
Em particular quanto ao aspecto de solvência da Sociedade, nossa responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente à 
adequação da constituição das provisões técnicas, segundo normativos e princípios supracitados, bem como ao atendimento pela 
Sociedade auditada dos requerimentos de capital conforme limites mínimos estipulados pelas normas vigentes da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração 
da cobertura financeira tanto das provisões técnicas, líquidas de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de capital.

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 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. Nessas avaliações de risco, o 
atuário considera que os controles internos da Sociedade são relevantes para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são 
apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião 
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo 
requerido, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio 
líquido ajustado e dos limites de retenção da Atlântica Companhia de Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2021 foram elaborados, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA. 
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados 
fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos 
que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a 
partir de procedimentos selecionados, com base em 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 e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao 
escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022

ERNST & YOUNG Serviços Atuariais SS, CIBA 57 Ricardo Pacheco
CNPJ 03.801.998/0001-11 Atuário - MIBA 2.679

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - SP 
Corporate Tower Torre Norte, andar 6, conjunto 61, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-907, São Paulo
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Três perguntas: como estão as cadeias globais de produção?
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Claudia Perdigão, 
economista da 

FGV IBRE, sobre a situa-
ção das cadeias globais de 
produção, que foram bas-
tante desorganizadas em 
consequência da pandemia. 
Esse assunto foi abordado 
pelo Copom na ata da sua 
última reunião, no come-
ço de fevereiro, quando o 
comitê ressaltou que a no-
va onda de Covid poderia 
“postergar a normalização 
das cadeias globais de pro-
dução”. Ou seja, esse pro-
blema tem impacto na in-
flação e na taxa de juros no 
Brasil. E agora, no final de 
fevereiro, temos a invasão 
da Ucrânia pela Rússia, o 
que acrescenta uma grande 
dose de incerteza devido às 
suas consequências impre-
visíveis.

O que aconteceu com 
as cadeias globais de pro-
dução?

A pandemia de CO-
VID-19 levou à paralisa-
ção das cadeias produtivas 
a nível mundial, porém, os 
movimentos de interrup-
ção e retomada ocorreram 
de maneira irregular, ao 
mesmo tempo em que a 
demanda foi consideravel-

mente alterada. Dois exem-
plos representativos foram 
os casos das embalagens e 
dos semicondutores. Com 
as restrições de mobilida-
de impostas, ocorreu forte 
deslocamento da demanda 
em direção a produtos com 
entrega em domicílio, pro-
vocando o aumento con-
siderável da demanda por 
embalagens tanto no setor 
varejista quanto no segmen-
to de bares e restaurantes. 
Esse fenômeno foi sentido 
globalmente. O problema é 
que os produtores de em-
balagens tiveram dificulda-
des para atender o aumen-
to inesperado da demanda 
num momento em que o 
próprio setor tinha sua pro-
dução impactada pelas res-
trições de mobilidade dos 
seus trabalhadores.

No caso dos semicon-
dutores, dois movimentos 
são importantes para expli-
car a disrupção nas cadeias 
produtivas. Primeiramente, 
o início da pandemia foi 
marcado pela paralisação de 
diversas unidades fabris do 
segmento automobilístico, 
o que reduziu os pedidos 
de semicondutores desse 
setor. Em segundo lugar, a 
migração do trabalho para 
o regime remoto fez com 
que aumentasse a demanda 

por computadores e equi-
pamentos pessoais. Desse 
modo, os pedidos de semi-
condutores foram, de cer-
ta forma, transferidos do 
setor automobilístico para 
segmentos de tecnologia 
da informação. A partir do 
retorno às atividades, as 
montadoras observaram 
dificuldades em obter insu-
mos, pois os fornecedores 
estavam dedicados ao aten-
dimento da demanda extra-
ordinária oriunda de outro 
setor.

Resumindo, a pandemia 
induziu uma mudança con-
siderável no padrão de con-
sumo de maneira abrupta, 
além de alterar a organiza-
ção do trabalho ao impor 
restrições à mobilidade e ao 
convívio social. Isso levou 
a um desalinhamento entre 
os integrantes das cadeias 
globais de valor que não 
pôde ser facilmente corri-
gido em virtude da necessi-
dade de ajustes das plantas 
produtivas, principalmente 
num ambiente ainda com-
posto por muitas incertezas. 

Como a situação está 
agora e quando ela deve 
se normalizar?

Atualmente, os desajus-
tes foram corrigidos em 
parte considerável do setor 
industrial. Tivemos a aco-

modação da demanda e a 
retomada gradual dos ser-
viços associada à redução 
das restrições relacionadas à 
pandemia, o que direcionou 
parte da demanda nova-
mente a esse segmento. Por 
outro lado, setores como o 
automobilístico ainda sen-
tem os efeitos da disrupção 
nas cadeias de suprimentos 
em decorrência das condi-
ções necessárias à expan-
são da oferta de insumos e 
dos gargalos no sistema de 
logística expostos ao longo 
de 2021, como a paralisação 
de portos na Ásia.

Projetava-se uma me-
lhora nesse cenário a par-
tir do segundo semestre de 
2022, contudo, a invasão da 
Ucrânia pela Rússia deverá 
pressionar o preço do pe-
tróleo, mantendo elevado o 
custo dos transportes. Caso 
o conflito se prolongue, o 
fornecimento de insumos 
poderá sofrer com novos 
gargalos. Com isso, pode-
mos observar um retorno à 
normalidade em ritmo mais 
lento do que o esperado. 
Essa mudança no cenário 
geopolítico mundial eleva a 
incerteza sobre a trajetória 
das cadeias globais de valor 
nessa fase de recuperação 
da pandemia. 

Como esse problema 
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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Discurso do embaixador na  

ONU lembra o velho e 

independente Itamaraty.  

Por Bayard Boiteux, página 3

PETRÓPOLIS, UMA 

CIDADE DEVASTADA

Ocupação de encostas não poderia 

acontecer com anuência do Poder 

Público. Por Paulo Alonso, página 2

CECILIANO AMPLIA 

APOIO AO SENADO

Até aliados de Cláudio Castro declaram 

apoio à candidatura. Por Sidnei 

Domingues e Sérgio Braga, página 4

Conflito assusta e FED deve aumentar juros

Mercado financeiro reage com 

tensão EUA-Rússia-Ucrânia

Dólar volta para R$ 5,10 e bolsa cai apenas 0,37%

As tensões EUA-Rússia-

-Ucrânia continuam a 

assustar os investidores, 

pesando em mercados já instáveis, 

disseram especialistas. “A situação 

atual é complicada pela alta infla-

ção doméstica, incluindo preços 

de energia em alta, e o fato de que 

o FED deve fazer sua primeira al-

ta de juros em anos com uma dose 

saudável de incerteza sobre se co-

meçará com um quarto de ponto. 

ou meio ponto”, disse Kevin Ma-

tras, vice-presidente executivo da 

Zacks Investment Research, em 

nota nesta quinta-feira.

De acordo com a ferramenta 

Fedwatch do CME Group, os 

investidores estão apostando em 

100% de chance de um aumen-

to da taxa na reunião de março 

do Federal Reserve dos EUA 

(FED). “Salvo uma virada ines-

perada na economia, acredito 

que será apropriado aumentar a 

taxa de fundos em março e se-

guir com novos aumentos nos 

próximos meses”, disse a presi-

dente do Federal Reserve de Cle-

veland, Loretta Mester, em um 

evento virtual. “As implicações 

do desdobramento da situação 

na Ucrânia para as perspectivas 

econômicas de médio prazo nos 

EUA também serão considera-

das na determinação do ritmo 

apropriado para remover as aco-

modações”, disse ela.

A Casa Branca está com um 

olho no FED e outro nas ten-

sões Rússia-Ucrânia, incitadas 

por Biden. Em Washington, o 

presidente anunciou sanções à 

Rússia após a invasão da Ucrâ-

nia, iniciada na madrugada desta 

quinta-feira. Segundo Biden, es-

sa é “A maior sanção econômica 

já vista na história.” O presiden-

te disse que as medidas terão iní-

cio nos próximos dias. “A Rússia 

não poderá negociar nem em 

dólares, nem em euros nem em 

ienes”. Segundo Biden, os títu-

los do governo russo já caíram 

mais de 30%. A moeda do país, 

o rublo, também segue em des-

valorização perante o mercado 

internacional.

Biden anunciou que todos os 

ativos dos bancos russos nos 

EUA serão congelados. “Temos 

US$ 1 trilhão em ativos congela-

dos; um terço dos bancos russos 

serão cortados do sistema finan-

ceiro Swift”, revelou. O Swift é 

uma cooperação internacional 

que conecta instituições financei-

ras em mais de 200 países, e que é 

controlado pelos bancos centrais 

dos países que integram o G-10 – 

grupo das dez maiores economias 

do mundo.
Biden disse que os EUA reduzi-

rão o acesso da Rússia à tecnolo-

gia e a financiamentos em setores 

estratégicos, como o aeroespacial. 

“Nossas ações afetarão mais da 

metade das exportações de alta 

tecnologia. Pararemos a capacida-

de deles de financiar e desenvol-

ver as Forças Armadas russas”, 

continuou. Além disso, as novas 

sanções “degradarão” a indústria 

aeroespacial da Rússia e sua capa-

cidade de construir navios. “Elas 

(as sanções) degradarão sua in-

dústria aeroespacial, incluindo seu 

programa espacial, prejudicarão 

sua capacidade de construir na-

vios, reduzirão sua capacidade de 

competir economicamente. Tam-

bém serão um grande golpe nas 

ambições estratégicas de longo 

prazo de (presidente russo Vladi-

mir) Putin, e estamos nos prepa-

rando para fazer mais”.

Um encontro de 30 aliados da 

Organização do Atlântico Norte 

(Otan) deve acontecer nesta sex-

ta-feira para definir os próximos 

passos em relação às ações da 

Rússia e da Ucrânia.

A ocupação da Ucrânia por 

tropas russas fez o mer-

cado financeiro reagir 

nesta quinta-feira. O dólar, que na 

última quarta-feira tinha fechado 

em R$ 5, teve a maior alta diária 

desde setembro do ano passado. 

A bolsa de valores chegou a cair 

2,5%, mas recuperou-se perto do 

fim da sessão e fechou com pe-

quena queda.

O dólar comercial fechou nesta 

quinta-feira vendido a R$ 5,105, 

com alta de R$ 0,101 (+2,02%). 

No pior momento do dia, por vol-

ta das 15h, a cotação chegou a R$ 

5,15, mas a alta perdeu força nas 

horas finais de negociação, após 

declarações do presidente dos 

EUA, Joe Biden, que incitou o iní-

cio dessa tensão, de que o ataque 

militar russo está se desenrolando 

como previsto pelos Estados Uni-

dos. Apesar da alta desta quinta-

-feira, o dólar acumula queda de 

3,79% em fevereiro. Em 2022, a 

divisa recuou 8,45%.

O mercado de ações teve um 

dia mais volátil. O índice Iboves-

pa, da B3, fechou aos 111.592 

pontos, com queda de 0,37%. Du-

rante a tarde, o indicador chegou 

a cair para 109 mil pontos, mas 

recuperou-se por causa da valo-

rização das commodities (bens 

primários com cotação interna-

cional), que se refletiu na alta de 

ações de mineradoras.

Nos EUA, as ações caíram na 

manhã desta quinta-feira à medi-

da que as tensões geopolíticas so-

bre a Ucrânia aumentaram. Logo 

após o sino de abertura, o Dow 

Jones Industrial Average perdeu 

384,35 pontos, ou 2,52%, para 

terminar em 32.297,41. O índice 

Standard & Poor’s 500 (S&P 500) 

caiu 108,38 pontos, ou 2,56%, 

para 4.117,12 pontos. O Nasdaq 

Composite Index caiu 404,45 

pontos, ou 3,10%, para fechar em 

12.633,04 pontos, perda de mais 

de 20% em relação ao seu recorde 

de novembro perto de entrar em 

um mercado de baixa.

Todos os 11 principais setores 

do S&P 500 caíram acentuada-

mente nas negociações da manhã, 

com as finanças caindo mais de 

3%, levando a perdas. As fortes 

vendas ocorrem enquanto Wall 

Street observa nervosamente as 

atualizações sobre a crise na Ucrâ-

nia.

Xinhua/Li Dongxu

Petrobras 
‘promove a maior 

transferência de 

renda da história’

“A Petrobras teve lucro de R$ 

106 bilhões e distribuiu dividen-

dos de R$  101,4 bilhões em 2021, 

o que significa a maior transfe-

rência de renda da história já vista 

no Brasil promovida pela gestão 

da estatal. Os gigantescos lucro e 

pagamento de dividendos obtidos 

no ano passado são oriundos de 

aumento de preço de combus-

tíveis no mercado interno e da 

venda de ativos. Isso representa 

transferência de riqueza dos 210 

milhões de brasileiros para alguns 

milhares de acionistas. É indecen-

te”, afirma o coordenador geral da 

Federação Única dos Petroleiros 

(FUP), Deyvid Bacelar.

Ao comentar os resultados da 

estatal em 2021, disse que “no ano 

em que a população brasileira pa-

gou preços recordes dos combus-

tíveis e do gás de cozinha, a gestão 

da Petrobras apresentou o maior 

lucro de sua história”.

Ao observar que a empresa pri-

vilegia o pagamento de dividen-

dos em detrimento dos investi-

mentos, ressaltou que “a gestão da 

Petrobras investiu US$ 8,7 bilhões 

em 2021, o equivalente a R$ 47,3 

bilhões, convertendo ao dólar mé-

dio do ano. Ou seja, os investi-

mentos realizados no ano passado 

foram menos da metade do valor 

da distribuição de dividendos. En-

tre 2003 e 2015, a média anual de 

investimentos da Petrobras atin-

giu US$ 26,8 bilhões, sendo que 

em 2013 somou US$ 48 bilhões”.

Segundo Bacelar, ao contrário 

do consumidor brasileiro, acionis-

tas da Petrobrás se beneficiam ca-

da vez mais com a política de Pre-

ços de Paridade de Importação 

(PPI), adotada pela empresa, que 

reajusta o preço dos derivados a 

partir de mudanças nas cotações 

internacionais do petróleo, na taxa 

de câmbio e custos logísticos. O 

PPI, criado em outubro de 2016 

pelo ex-presidente Michel Temer, 

foi mantido e reforçado no gover-

no do presidente Jair Bolsonaro.

“Graças ao PPI, os preços dos 

derivados de petróleo subiram 

quase 70% no ano passado, pu-

xando para cima as receitas da 

Petrobrás, de mais de R$ 452 bi-

lhões. Um boom de receita calca-

do no PPI, ou seja, no bolso da 

população brasileira”, afirmou o 

dirigente da FUP.

O diretor executivo de Comer-

cialização e Logística da Petro-

bras, Cláudio Mastella, disse nesta 

quinta-feira, que a estatal está mo-

nitorando a evolução da crise en-

tre a Rússia e a Ucrânia que, até o 

momento, se acha restrita à região. 

Por isso, analisou não ver impacto 

na segurança de atendimento aos 

clientes no Brasil, supridos por re-

finarias no país e pela importação 

de outras áreas no mundo.

Pnad: renda  

do trabalhador 

cai 3,6% no  

4º trimestre 

Dados da Pnad/IBGE di-

vulgados nesta quinta-feira, re-

velam que no 4º trimestre de 

2021, o rendimento médio real 

de todos os trabalhos, habitual-

mente recebido por mês, pelas 

pessoas de 14 anos ou mais de 

idade, ocupadas na semana de 

referência, com rendimento de 

trabalho, foi estimado em R$ 

2.447. Este resultado apresentou 

redução de 3,6% em relação ao 

trimestre imediatamente ante-

rior (R$ 2.538) e de 10,7% em 

relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior (R$ 2.742).

Na comparação entre o 3º e 

o 4º trimestre de 2021, apenas a 

Região Centro-Oeste apresentou 

estabilidade estatística e as demais 

tiveram queda. Em relação ao 4º 

trimestre de 2020, todas as regiões 

apresentaram queda do rendimen-

to médio.
A massa de rendimento mé-

dio real de todos os trabalhos, 

habitualmente recebido por 

mês, pelas pessoas de 14 anos 

ou mais de idade, ocupadas 

na semana de referência, com 

rendimento de trabalho, foi 

estimada em R$ 229,4 bilhões, 

registrando estabilidade em re-

lação ao trimestre anterior (R$ 

230,7 bilhões) e em relação ao 

mesmo trimestre do ano ante-

rior (R$ 233,6 bilhões).

Segundo a Pnad, a taxa de de-

socupação média de 2021 foi de 

13,2%, praticamente a mesma de 

2020 (13,8%). Em 2021, o de-

semprego manteve-se elevado no 

país, passando a ceder apenas na 

segunda metade do ano, quando 

a ampliação da cobertura vacinal 

contra a Covid-19 permitiu maior 

normalização das atividades eco-

nômica. 

Ucranianos deixam a capital  

Kiev com medo de bombardeios russos

Assine o jornal
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Claudia Perdigão

afetou o Brasil?
No Brasil, o setor indus-

trial depende fortemente 
da importação de insumos. 
Num contexto de desesta-
bilização dos mercados in-
ternacionais e alteração no 
padrão da demanda a nível 
global, seja para consumo 
final, seja para atendimen-
to da crise sanitária, o setor 
nacional passou a concorrer 
em um ambiente com au-
mento da escassez relativa 
e, por consequência, com 
elevação dos preços, o que 
se traduziu em choque de 
custo para as empresas na-
cionais. A repercussão do 
choque provocou aumento 

do nível de preços e dificul-
dades de operação, gerando 
entraves à retomada da in-
dústria.

Ademais, no contexto da 
pandemia, muitos governos 
criaram acordos com empre-
sas locais para o atendimen-
to prioritário das demandas 
nacionais de emergência. 
Outros países como o Bra-
sil, altamente dependentes 
de insumos importados, se 
viram numa posição menos 
privilegiada, o que inter-
namente suscitou debates 
sobre o nível de dependên-
cia apresentada por setores 
estratégicos que importam 
produtos industrializados.
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26

Em atendimento às disposições legais e regulamentares, apresentamos as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. A Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”) foi autorizada pela Superin-
tendência 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 seus clientes, com uma subscrição técnica e 
responsável, viabilizando eficiência na alocação de capital e o desenvolvimento 
do mercado, associado a uma gestão de risco constante e criteriosa. Em 26 de 
fevereiro de 2021, a AM Best, agência global de avaliação de riscos do segmento 
de seguros e resseguros, reafirmou o rating de Força Financeira (FSR) de B++ 
(Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de “bbb+” 
para o Grupo Austral. A perspectiva do grupo foi mantida como positiva. A seguir 
os principais números e indicadores da Austral Resseguradora, nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020: 

(Valores em milhões de Reais, exceto quanto aos percentuais)
Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Variação Variação(%)
Prêmios Emitidos Líquidos 948,7 786,8  162 17,07%
Prêmios Ganho 879,4 798,5  81 9,20%
Sinistros Ocorridos (669,7) (821,7)  152 -22,70%
Despesas Administrativas (41,7) (33,4)  (8) 19,90%
Resultado Financeiro 37,2 56,2  (19) -51,08%
Lucro/(Prejuízo) líquido do 
exercício 22,2 (28,4)  51 227,93%
Patrimônio Líquido 341,9 330,9 11 3,22%
Índice de Despesas 
Administrativas 4,4% 4,2% -0,15 p.p.
Índice de Sinistralidade 76,3% 98,9% 22,60 p.p.
Índice Combinado 87,4% 112,4% 25,07 p.p.
Os prêmios de resseguros líquidos de comissão atingiram R$ 948,7 milhões neste 
ano, representando um aumento de R$ 161,9 milhões (17,1%) em relação ao 
exercício de 2020. Os prêmios ganhos também apresentaram um crescimento 

relevante quando comparados ao exercício anterior, alcançando o valor de R$ 
879,4 milhões, o que retrata um incremento de R$ 80,9 milhões (9,2%) em relação 
ao exercício de 2020. O índice de despesas administrativas foi de 4,4% (4,2% 
em 31 de dezembro de 2020). O índice de sinistralidade geral em 2021 ficou 
em 76,3%, contra 98,9% no ano anterior. O índice de sinistralidade desse ano, 
assim como do ano anterior, foi impactado principalmente pelos ramos agrícola, 
seguro viagem e pela variação das reservas relativas a perdas catastróficas 
internacionais (fora da América Latina), assim como pela variação cambial des-
sas reservas. O índice combinado atingiu 87,4% no exercício de 2021, contra 
112,4% no exercício anterior. A significativa redução do índice combinado no ano 
corrente já é um reflexo dos impactos positivos na carteira após a reestruturação 
do portfólio, onde determinadas linhas de negócio foram reduzidas e houve maior 
incentivo a expansão das carteiras core. Com os ajustes realizados na carteira 
de negócios a partir de 2021 a Austral Re melhorou os resultados de subscri-
ção, alinhado com o novo posicionamento competitivo, eplaneja continuar sua 
trajetória de crescimento e consolidação no mercado, aprimorando sua política 
de subscrição e buscando manter o processo de diversificação da carteira e 
reduzir sua volatilidade, em linha com seus atuais objetivos estratégicos. A polí-
tica de investimentos da Companhia, adequada à realidade dos seus negócios 
e aderente aos normativos vigentes, gerou um resultado financeiro de R$ 37,5 
milhões, ante R$ 56,2 milhões no exercício anterior, o  resultado inferior foi reflexo 
de uma menor desvalorização do Real frente ao Dólar de 7,4% (28,9% em 31 
de dezembro de 2020), o resultado positivo da desvalorização cambial sobre 
os ativos no exterior contribuiu com R$ 10,9 milhões (R$ 29,7 milhões em 31 de 
dezembro de 2020) ao Resultado Financeiro. Cabe ressaltar que o resultado dos 
ativos domiciliados no Brasil contribuiu com R$ 25,6 milhões (R$ 12,9 milhões 
em dezembro de 2020). Como consequência dos fatores mencionados acima, 
a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 22,2 milhões no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 (prejuízo de R$ 28,4 milhões em 31 de dezembro 
de 2020). O patrimônio líquido da Companhia encerrou o exercício de 2021 em 
R$ 341,9 milhões, contra R$ 330,9 milhões em dezembro do ano anterior. Os 
Administradores declaram que a Companhia possui capacidade financeira que 
viabilize as perspectivas de crescimento para os próximos exercícios. Ademais, 

declaram não haver nesse exercício qualquer título ou valor mobiliário classifi-
cado na categoria “mantidos até o vencimento”. A Companhia possui de acordo 
com o seu Estatuto Social uma política de reinvestimento, onde poderá manter 
a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimento”, que 
terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas 
empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumento 
de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 
100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais 
e estatutárias, até o limite de 100% (cem por cento) do capital social, observado 
que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, 
excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingência, não 
poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social subscrito da Com-
panhia. Durante o segundo semestre de 2021, a Companhia passou por um 
processo de reorganização societária, tendo incorporado, em 02 de dezembro 
de 2021, a Austral Resseguros Especiais S.A., a qual, por sua vez, em 30 de 
novembro de 2021 havia incorporado a Austral Participações III Ltda. Essas 
incorporações tiveram como consequência um aumento no capital social da 
Companhia, passando de R$ 251.763 para R$ 338.669, dividido em 313.597.651 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (302.648.450 em 2020). O 
referido aumento no capital social da Companhia aguarda homologação pela 
Superintendência de Seguros Privados. O processo de reorganização societária 
envolveu, também, a incorporação da Austral Participações II S.A. pela Austral 
Participações S.A., tendo como consequência a alteração do controle societário 
direto da Companhia, passando a ser exercido pela Austral Participações S.A. 
(até então, o controle societário direto era exercido pela Austral Participações II 
S.A.), não havendo alteração no quadro de controladores finais da Companhia. 
Por fim, a Companhia, agradece à sua equipe pelo empenho e dedicação, à Su-
perintendência 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, 22 de fevereiro de 2022.
Administração

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto o lucro/prejuízo por lote de mil ações - em reais)
31/12/2021 31/12/2020

Prêmios emitidos  948.714  786.764 
Variações das provisões técnicas  (69.282)  11.691 
Prêmios ganhos (Nota 22.a)  879.432  798.455 
Sinistros ocorridos (Nota 22.b)  (669.729)  (821.704)
Custos de aquisição (Nota 22.c)  (28.343)  (23.341)
Outras receitas e despesas operacionais (Nota 22.d)  (14.055)  (5.291)
Resultado com retrocessão (Nota 22.e)  (111.739)  (9.935)
Despesas administrativas (Nota 22.f)  (41.682)  (33.362)
Despesas com tributos (Nota 22.g)  (14.632)  (14.224)
Resultado financeiro (Nota 22.h)  37.507  56.157 
     Receitas financeiras  217.370  300.106 
     Despesas financeiras  (179.863)  (243.949)
Perda com ativos não correntes -  (87)
(=) Resultado antes dos impostos e 
participações  36.759  (53.332)
Imposto de renda (Nota 17)  (4.682)  17.599 
Contribuição social (Nota 17)  (3.855)  8.442 
Participações sobre o lucro  (5.987)  (1.150)
(=) Lucro /(Prejuízo) líquido do exercício  22.235  (28.441)
Quantidade de ações 313.597.651 302.648.450 
Lucro/ (Prejuízo) por lote de mil ações - em reais 
(Nota 19)  0,0709  (0,0940)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Resultado Abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
 31/12/2021 31/12/2020
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  22.235  (28.441)
Ativos financeiros disponíveis para venda  (8.354)  (4.653)
Variação valor justo ativos financeiros disponíveis para  
 venda (Nota 5.c)  (13.922)  (7.836)
Efeito do imposto de renda e contribuição social 
 (Nota 8.b) 5.568  3.183 
Total de resultados abrangentes, líquido dos  
 impostos  (8.354)  (4.653)
Total de resultados abrangentes 13.881  (33.094)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício  22.235  (28.441)
 Ajustes para:   
Depreciações e amortizações  2.001  387 
Incentivo baseado em ações  -  (414)
Perda de valor recuperável (168)  6.856 
Provisões técnicas líquidas de ativos de retrocessão  704.689  709.980 
Outros ajustes 778  116 

729.535  688.484 
Variações nas contas patrimoniais   
Ativos financeiros (44.593)  5.435 
Créditos das operações com resseguros  (36.464)  3.568 
Títulos e créditos a receber (165)  7.406 
Despesas antecipadas  -  314 
Custos de aquisição diferidos  (4.507)  (2.675)
Impostos e contribuições (2.151)  (26.286)
Outros ativos  (2.951)  (342)
Débitos de operações com resseguros  35.797  58.811 
Contas a pagar 13.772  (9.822)
Depósitos de terceiros  30.336  14.442 
Outros passivos  (225)  225 
Sinistros pagos  (634.708)  (745.194)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (5.894)  (10.716)
Caixa líquido gerado / consumido pelas atividades 
operacionais 77.782  (16.350)
Fluxo de caixa das atividades de investimento   
Aquisição de imobilizado  (357)  (248)
Aquisição de intangível  (1.153)  (1.066)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
investimento  (1.510)  (1.314)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento   
Arrendamento  (1.121)  -
Aumento de capital social - Incorporação (em 
aprovação)  380  -
Integralização de capital  -  11.763 
Resgate de ações  (75.000)  -
Pagamento de juros sobre capital próprio (3.400)  (3.391)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
de financiamento  (79.141)  8.372 
Redução líquido no caixa e equivalentes de caixa  (2.869)  (9.292)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  22.655  31.947 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  19.786  22.655 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante  1.605.781  1.564.701 
Disponível  19.786  22.655 
Aplicações financeiras (Nota 5)  230.791  319.137 
Créditos das operações com resseguros (Nota 7)  656.123  611.857 
  Operações com seguradoras  511.005  456.259 
  Operações com resseguradoras  145.118  155.598 
Ativos de resseguro e retrocessão (Nota 14)  648.201  558.901 
Títulos e créditos a receber (Nota 8)  30.012  38.606 
Títulos e Créditos a receber  5.886  10.157 
Créditos tributários e previdenciários  23.859  28.005 
Outros créditos  267  444 
Outros valores e bens  3.413  317 
Despesas antecipadas  271  150 
Custos de aquisição diferidos (Nota 9)  17.184  13.078 
Não circulante 587.113  343.713 
Realizável a longo prazo 570.558  327.816 
Aplicações financeiras (Nota 5)  440.160  216.441 
Créditos das operações com resseguros (Nota 7)  18.785  23.550 
Operações com seguradoras  12.436  17.855 
Operações com resseguradoras  6.349  5.695 
Ativos de resseguro e retrocessão (Nota 14)  53.617  47.509 
Titulos e créditos a receber (Nota 8) 50.747  38.865 
Custos de aquisição diferidos (Nota 9)  1.853  1.451 
Outros valores e bens  5.396  -   
Imobilizado  788  635 
Intangível (Nota 10)  15.767  15.262 
Total do ativo  2.192.894  1.908.414 

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante  1.744.036  1.491.003 
Contas a pagar  27.229  6.584 
Obrigações a pagar  18.388  4.155 
Impostos e encargos sociais a recolher  2.626  1.044 
Encargos trabalhistas  1.616  1.385 
Impostos e contribuições  4.599 -
Débitos das operações com resseguros  383.019  337.950 
  Prêmio a restituir  20.636  7.313 
  Operações com seguradoras  3.045  1.848 
  Operações com resseguradoras (Nota 11)  331.966  307.973 
  Corretores de seguros e resseguros  22.961  18.733 
Outros débitos operacionais  4.411  2.083 
Depósito de terceiros (Nota 12)  47.114  16.778 
Provisões técnicas (Nota 14)  1.285.217  1.129.466 
Outros débitos  1.457  225 
Processos judiciais (Nota 13)  -    225 
Débitos diversos  1.457 -
Não circulante  106.884  86.456 
Débitos das operações com resseguros  13.152  15.739 
Operações com resseguradoras (Nota 11)  12.980  15.612 
Corretores de seguros e resseguros  172  127 
Provisões técnicas (Nota 14)  88.988  70.717 
Outros débitos  4.744 -
Patrimônio líquido (Nota 16) 341.974  330.955 
Capital social  251.763  251.763 
Aumento capital social (em Aprovação)  86.906  -   
Reserva de capital  2.072  105.176 
Reserva de lucros  7.250 -
Ajuste de avaliação patrimonial  (6.017)  2.337 
Prejuízo acumulado -  (28.321)
Total do passivo e patrimônio líquido  2.192.894  1.908.414 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Capital 
social

Capital 
social (em 

aprovação)
Reserva 

de capital
Reserva 

legal

Outras 
reservas  

de lucros

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
(Prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 234.468  5.532  91.677  120 -  6.990 -  338.787 
Aumento de capital social (aprovado conforme portaria  Susep 
nº 7.602) (Nota 1.2)  5.532  (5.532) - - - - - -
Aumento de capital social (aprovado conforme portaria  Susep 
nº 417) (Nota 1.1)  11.763 - - - - - -  11.763 
Reservas de capital - -  (414) - - - -  (414)
Outras reservas de capital - -  13.913 - - - -  13.913 
Prejuízo do exercício - - - - - -  (28.441) (28.441)
Perdas não realizado nos títulos disponíveis para venda - - - - -  (4.653) -  (4.653)
Diminuição de reservas de lucros - - -  (120) - -  120 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 251.763 -  105.176 - -  2.337  (28.321)  330.955 
Aumento de capital social -  86.906 - - - - -  86.906 
Resgate de ações reservas de capital (Nota 16 a) - -  (75.000) - - - - (75.000)
Compensação prejuízos acumulados com reservas de capital - -  (28.104) - - -  28.104  -   
Perdas não realizadas nos títulos disponíveis para venda - - - - -  (8.354) -  (8.354)
Incorporação ReEspeciais -  -   - - - -  532  532 
Lucro líquido do exercício -  -   - - - -  22.235  22.235 
Proposta para distribuição do resultado
Distribuição Juros Sobre Capital Próprio (Nota 16 d) - - - - -  -    (15.300) (15.300)
Constituição Reserva Legal (Nota 16 d) - - -  1.128 - -  (1.128)  -   
Constituição de Reserva de Lucro Estatutária (Nota 16 d) - - - -  6.122 -  (6.122)  -   
Saldos em 31 de dezembro de 2021 251.763  86.906  2.072  1.128  6.122  (6.017)  -    341.974 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1. Contexto operacional 
- A Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), com sede no Brasil e matriz lo-
calizada na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - 3º andar, Leblon, na cidade do Rio 
de Janeiro, é uma sociedade de capital fechado e tem por objeto a exploração 
de operações de resseguros e retrocessão em todos os ramos de seguro, con-
forme definidos na legislação vigente, em todo o território nacional, podendo 
participar como sócia ou acionista de outras sociedades. Em 26 de novembro 
de 2021, a Austral Participações II S.A., detentora de 76,65% das ações da 
Companhia, foi incorporada pela Austral Participações S.A., a qual passou a ser 
detentora da totalidade das ações da Companhia. 1.1. Informações sobre 
produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais - A Companhia 
opera com resseguros nas modalidades automático e facultativo, tanto propor-
cionais, quanto não-proporcionais. A atuação ocorre em praticamente todos as 
linhas de negócio, com riscos pulverizados nos mercados nacional e internacio-
nal, nesse caso com foco na América Latina, contando com seu escritório em 
Bogotá, Colômbia. Resseguro é a operação pela qual o segurador transfere a 
outro, total ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma 
apólice ou um conjunto delas. Dessa forma, reduz-se a responsabilidade na 
aceitação de um risco considerado excessivo, cedendo a outro uma parte da 
responsabilidade e do prêmio recebido. Tecnicamente, o resseguro é um con-
trato que visa manter a solvência dos seguradores, através da diluição dos riscos, 
quando há a possibilidade de grande sinistralidade, como na ocorrência de 
grandes tragédias, por exemplo. Em alguns casos, por força de contrato ou re-
gulação, o resseguro passa a ser obrigatório. A Companhia opera em pratica-
mente todas as linhas de negócio com contratos automáticos e facultativos: • 
Contratos Automáticos – São operações de resseguro nas quais a cedente 
(seguradora) cede ao ressegurador uma carteira de riscos ou apólices, podendo 
a cedente subscrever essas apólices de forma automática de acordo com regras, 
condições e prazo previamente estabelecidos em contrato. • Resseguro Facul-
tativo – São operações de resseguro nas quais a cedente cede ao ressegurador 
uma parcela dos riscos ou apólices individualmente, ou seja, caso a caso. Des-
ta forma, o ressegurador terá a faculdade de analisar e aceitar cada risco ou 
apólice de forma individual. Dentre os contratos automáticos, a Companhia atua 
tanto com contratos proporcionais (principalmente contratos de cota-parte ou de 
excedente de responsabilidade), como com contratos não proporcionais (prin-
cipalmente excesso de danos, mas também com alguns contratos de stop loss). 
As principais linhas de negócio de resseguros com atuação da Companhia são 
listadas a seguir: i. Patrimonial (property e engenharia) - Refere-se a cobertura 
de danos suscetíveis a avaliação financeira objetiva. Subdivide-se em danos 
emergentes, definidos como aquilo que o patrimônio do prejudicado efetivamen-
te perdeu (abrangem os danos materiais e os prejuízos financeiros), e em perdas 
financeiras, definidas como redução ou eliminação de expectativa de aumento 
do patrimônio. É a principal linha de negócio da Companhia, principalmente para 
contratos automáticos no Brasil e na América Latina. ii. Marine & Energy - O 
seguro marítimo (“Marine”) tem por finalidade garantir indenizações por perdas 
ou danos a embarcações e seus acessórios, bem como às mercadorias nelas 
embarcadas, frete, lucro esperado ou quaisquer outros interesses que possam 
ser monetariamente mensurados. A cobertura estende-se a qualquer tipo de 
modalidade de navegação, seja ela em águas marítimas, fluviais ou lacustres. 
O seguro de riscos de petróleo (“Energy”) garante cobertura para bens, equipa-
mentos e responsabilidade civil, decorrente dos riscos ligados às operações de 
prospecção, perfuração e produção de petróleo e/ou gás, em terra (“onshore”) 
e no mar (“offshore”). iii. Responsabilidade civil (casualty) - As principais linhas 
consideradas nesse segmento são: responsabilidade civil geral, responsabili-
dade civil proporcional – E&O e D&O. Responsabilidade civil é a obrigação legal 
de reparar danos, imposta àquele que pelos mesmos for responsável. O seguro 
de responsabilidade civil garante ao segurado, responsável por danos causados 
a terceiros, o pagamento e/ou reembolso das reparações que for condenado a 
pagar, atendidas as disposições do contrato, além do reembolso de despesas 
emergenciais efetuadas para tentar evitar e/ou minorar os danos. iv. Garantia 
(suretybonds) - O Seguro garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento 
das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado. A Companhia 
opera apenas com contratos automáticos nesta linha de negócio. Atualmente as 
principais modalidades são garantia judicial (principalmente no Brasil), garantia 
de performance e fiança locatícia. v. Automóvel - A Companhia opera com alguns 
contratos de resseguro para automóveis no país, principalmente com cedentes 
(seguradoras) pequenas e médias, que desejam reduzir sua volatilidade ou 
obter um alívio na necessidade de capital regulatório. vi. Aeronáutico - Trata-se 
de uma linha de negócio altamente especializada, onde a Companhia atua, no 
Brasil e na América Latina, em parceria com uma agência de subscrição de 
riscos terceirizada, a qual, acreditamos, detém expertise e histórico no segmen-
to. vii. Agrícola (Rural) - Esses contratos cobrem a produção das safras agrícolas. 
O seguro rural é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola, por 
permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes, principalmente, de 
fenômenos climáticos adversos. O objetivo maior do seguro rural é oferecer 
coberturas que, ao mesmo tempo, atendam ao produtor e à sua produção, à sua 
família, à geração de garantias a seus financiadores, investidores, parceiros de 
negócios, todos interessados na maior diluição possível dos riscos, pela combi-
nação dos diversos ramos de seguro. viii. Outras linhas de Property&Casualty 

- Contratos automáticos de riscos diversos, riscos de segurança cibernética, e 
outras linhas eventuais, buscando manter níveis confortáveis de retrocessão. 
Em negócios facultativos, a Companhia também participa de negócios de trans-
porte de valores, linha na qual possui boa experiência e capacidade de análise. 
ix. Pessoas (vida, acidentes pessoais, saúde e viagem) - Contratos automáticos 
de vida e acidentes pessoais e alguns riscos facultativos de vida em grupo 
(quando os grupos são grandes, os modelos de precificação se assemelham 
muito aos aplicáveis aos contratos automáticos). A atuação da Companhia em 
resseguros de ramos de pessoas engloba tanto a proteção de carteiras existen-
tes das seguradoras quanto o auxílio na criação de novos produtos ou cobertu-
ras. A Companhia também é parte de alguns contratos de resseguro em saúde, 
na modalidade excesso de danos. Estes seguros têm por objetivo garantir o 
pagamento de indenização, observadas as condições contratuais e as garantias 
contratadas. São exemplos de seguros de pessoas: seguro de vida, seguro fu-
neral, seguro de acidentes pessoais, seguro educacional, seguro viagem, segu-
ro prestamista, seguro de diária por internação hospitalar, seguro desemprego 
(perda de renda), seguro de diária de incapacidade temporária e seguro de 
perda de certificado de habilitação de voo. Os seguros de pessoas podem ser 
contratados de forma individual ou coletiva. Nos seguros coletivos, os segurados 
aderem a uma apólice contratada por um estipulante, que tem poderes de repre-
sentação dos segurados perante a seguradora, nos termos da regulamentação 
vigente. 1.2. COVID-19 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou em 
11 de março de 2020 estado de pandemia em razão do COVID-19. As medidas 
recomendadas pela OMS e adotadas pelas autoridades públicas envolveram o 
isolamento social, restrições a viagens nacionais e internacionais, interrupção 
no funcionamento normal dos negócios, resultando em um ambiente marcado 
por instabilidade social e econômica. Governos e bancos centrais vêm intervin-
do na economia de seus países, adotando medidas emergenciais e estímulos. 
Na economia nacional, as medidas adotadas pelo governo, incluíram a redução 
dos juros, a suspensão temporária de tributos (diferimento do PIS/COFINS) e a 
concessão de benefícios fiscais aos setores mais afetados. A Companhia tem 
acompanhado de perto a evolução dos impactos causados globalmente pela 
pandemia, bem como as medidas adotadas pelos governos até o momento para 
auxiliar a manutenção de empregos e retomada da economia, em decorrência 
do agravamento da pandemia ao longo do exercício de 2021. No entanto, ainda 
existem incertezas quanto às novas medidas, o que dificulta a previsibilidade de 
novos impactos diretos e/ou indiretos que poderão ser causados pela pandemia. 
A Companhia continua mantendo suas equipes trabalhando em regime de “home 
office” desde 17 de março de 2020, com todos os seus processos em pleno 
funcionamento, sem prejuízo para suas operações, objetivando reduzir impactos 
na qualidade de atendimento de seus clientes, bem como os riscos aos seus 
funcionários. 1.3. Combinação de negócios e incorporação da Austral Res-
seguros Especiais S.A. (“incorporação”) - No dia 30 de novembro a Adminis-
tração da Austral Resseguros Especias, em reunião da Assembleia Geral Ex-
traordinária, discutiu e a aprovou o “Instrumento Particular de Protocolo e Justi-
ficação de Incorporação da Austral Participações III Ltda.” Conforme demons-
trado no Laudo de Avaliação, a Empresa Avaliadora concluiu, com base nos 
trabalhos efetuados, que o valor de R$ 15.131 representa, em todos os aspectos 
relevantes, o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral Participações 
III Ltda. a ser incorporado pela Austral Resseguros Especiais, considerando e 
levando o desconto e eliminação do valor da participação societária recíproca 
detida pela Austral Participações III Ltda.na Austral Resseguros Especiais, 
avaliada no montante de R$ 71.774 (“Acervo Líquido Incorporado”). No dia 02 
de dezembro a Administração em reunião da Assembleia Geral Extraordinária 
discutiu e aprovou o “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de In-
corporação da Austral Resseguros Especiais S.A. pela Austral Resseguradora 
S.A.”, celebrado nesta data pelas administrações da Companhia e da Austral 
Resseguros Especiais S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu 
Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 
13.641.418/0001-20, com seus atos constitutivos devidamente arquivados pe-
rante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 
33.300.301.313 (“Austral Resseguros”), o qual consubstancia as justificativas, 
os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Austral Resseguros 
pela Companhia (“Protocolo e Justificação”). A Administração aprovou a nome-
ação da Account Assessores S/S Ltda. que elaborou o laudo de avaliação, da-
tado de 30 de novembro de 2021, relativo à incorporação da Austral Resseguros 
Especiais S.A. na qualidade de incorporada a respeito da transferência do 
acervo composto por todas as contas, bens, direitos e obrigações registradas 
no ativo e no passivo da sociedade a ser incorporada, o qual será vertido por 
incorporação total, por meio da transferência destes direitos e obrigações da 
empresa incorporada para a incorporadora. Com base nos trabalhos efetuados 
pela Account Assessores, foi concluído que o valor contábil líquido do Acervo 
Patrimonial, composto de ativos e passivos associados da empresa Austral 
Resseguros Especiais S.A em 31 de outubro de 2021 e cujo montante foi inte-
gralmente incorporado pela empresa Austral Resseguradora S.A, na data base 
31 de outubro de 2021, considerando os ajustes proforma descritos no parágra-
fo IV do referido Laudo, importa em R$86.906. Em razão do aumento de capital 

social originário da incorporação mencionada acima, o capital social da Compa-
nhia passou de R$ 251.763 para R$ 338.669 e se encontra em aprovação pela 
SUSEP, dividido em 313.597.651 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal aguardando aprovação da SUSEP (302.648.450 em 2020). A incorpo-
ração da Austral Resseguros Especiais S.A. pela Companhia foi aprovada pela 
Superintendência de Seguros Privados em 18 de novembro de 2021 através da 
Carta Homologatória Eletrônica Nº 6/2021/DIR1/SUSEP. Ativos adquiridos e 
passivos assumidos -A seguir são apresentados os valores justos dos ativos 
e passivos identificáveis na data da aquisição, obtidos a partir do laudo técnico 
preliminar elaborado por consultores independentes. A mensuração dos valores 
justos dos ativos e passivos identificados foi realizada de forma provisória con-
siderando um esforço razoável da Companhia em determinar tal mensuração 
levando em consideração a proximidade da data de aquisição em relação a data 
base dessas demonstrações financeiras. a) O Acervo Patrimonial da Austral 
Resseguros Especiais S.A. em 31 de outubro de 2021, demonstrado no Anexo 
I do Laudo, considerando os ajustes proforma descritos no parágrafo IV do 
Laudo, a ser incorporado pela Austral Resseguradora S.A., está assim resumido:

Re Especiais PAR III
Acervo líquido transferi-

do para a Resseguradora
Ativo
  Ativo Circulante  49.911  15.190  65.101 
  Ativo Não Circulante  78.578  -  78.578
Total do ativo  128.489 15.190  143.679
Passivo 
  Passivo Circulante  56.708  59  56.766 
  Passivo Não Circulante 7  - 7
Total do Passivo  568.715 59 56.773
Acervo líquido  71.774  15.131  86.906 
As receitas e o resultado do exercício da entidade combinada para o período de 
reporte corrente foram zeradas (encerradas) e a contrapartida foi contra o Patri-
mônio líquido na linha de lucros acumulados no montante de R$ 532. 2. Apre-
sentação das demonstrações financeiras - As demonstrações financeiras 
foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 517, de 30 de 
julho de 2015, e suas alterações, da Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 
2015, e suas alterações, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 
dos pronunciamentos técnicos, das orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, do Comitê de Pronuncia-
mentos Atuariais - CPA, quando referendadas pela SUSEP, doravante denomi-
nadas, em seu conjunto, “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A autorização para conclusão 
da elaboração das demonstrações financeiras foi concedida pelo Conselho de 
Administração da Companhia em 22/02/2022. 2.1. Base de mensuração - Os 
valores apresentados nas demonstrações financeiras estão expressos em Reais 
- (R$), e foram arredondados para milhares (R$ 000), exceto quando indicado 
de outra forma. Essas demonstrações foram elaboradas com base no custo 
histórico, com exceção dos passivos de arrendamento, que foram reconhecidos 
pelo valor presente das obrigações, e dos seguintes itens, que foram reconhe-
cidos no balanço patrimonial a valor justo: • Instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado (nota 7); e • Ativos financeiros disponíveis 
para venda mensurados pelo valor justo (nota 7). 2.2. Moeda funcional e de 
apresentação - A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(R$). Essa é a moeda do principal ambiente econômico em que a Companhia 
opera. As transações em moeda estrangeira foram convertidas pela taxa de 
câmbio para a moeda funcional na data da transação ou do dia útil imediatamen-
te anterior. Ganhos ou perdas de conversão de saldos resultantes da liquidação 
de tais transações foram reconhecidos no resultado do exercício, exceto quan-
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do reconhecidos no patrimônio como resultado de itens de operação caracteri-
zada como investimento no exterior. Ativos e passivos monetários denominados 
em moeda estrangeira foram convertidos para a moeda funcional com base na 
taxa de câmbio vigente na data do fechamento do balanço e as diferenças de-
correntes da conversão foram lançadas diretamente contra o resultado do 
exercício. 3. Principais práticas contábeis -  As principais práticas contábeis 
adotadas pela Companhia são: 3.1. Disponível - Refere-se ao dinheiro em 
caixa e saldos positivos em contas corrente, apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo e é utilizado pela Companhia para gerenciamento de 
seus compromissos de curto prazo. 3.2. Instrumentos financeiros  - A Com-
panhia possui 100% de suas operações classificadas como seguros e exerceu 
a opção prevista na revisão do pronunciamento técnico número 12 que prevê a 
possibilidade do emissor aplicar a nova norma de instrumentos financeiros (CPC 
48/IFRS 9) em conjunto com o IFRS 17 – Insurance Contracts, que entrará em 
vigor apenas a partir de 01/01/2023. Devido a essa exceção, a Companhia 
aplica a norma CPC 38 – Instrumentos financeiros (IAS 39 – Financial Instruments: 
Recognition and Measurement) e contabiliza seus instrumentos financeiros, 
como descrito a seguir: • Derivativos - As operações envolvendo instrumentos 
financeiros derivativos destinados a proteção de riscos associados com a varia-
ção das taxas de juros e taxas de câmbio. As operações com derivativos são 
registradas e negociadas na B3 – Brasil, Bolsa Balcão. Após o reconhecimento 
inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as respectivas variações 
são registradas no resultado e estão classificadas na categoria ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Para a valorização dos instru-
mentos financeiros derivativos, são usadas cotações de preço de mercado 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 deri-
vativos negociados em bolsa ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo de 
caixa descontado, que usam curvas de rendimento, refletindo os fatores de 
risco adequados. As informações adotadas na construção das curvas de rendi-
mento são obtidas principalmente na B3 – Brasil, Bolsa Balcão. • Mensurados 
ao valor justo por meio do resultado - Os títulos e valores mobiliários adquiri-
dos com o propósito de serem frequentemente negociados são contabilizados 
pelo valor justo e classificados no ativo circulante. A Companhia tem sua cartei-
ra administrada pela Vinci Partners e seus ativos são registrados contabilmente 
pelo valor justo com base na marcação de preços em mercado ativo. Certos tí-
tulos e valores mobiliários podem ser classificados nesta categoria, mesmo que 
não sejam frequentemente negociados, dado o status do mercado e a estratégia 
de investimentos em alinhamento com a gestão de riscos da Companhia. Ren-
dimentos, valorizações e desvalorizações desses títulos e valores mobiliários 
são reconhecidos no resultado. A Companhia utiliza técnicas de avaliação que 
são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes dis-
poníveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis 
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis. Para os títulos pú-
blicos, os valores de mercado foram determinados com base nas cotações di-
vulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 
e de Capitais - ANBIMA. As quotas dos fundos de investimentos são valorizadas 
com base no valor unitário da quota na data de encerramento do balanço con-
forme informado pelos Administradores dos respectivos fundos de investimento. 
O valor de mercado do fundo imobiliário listado em carteira foi obtido a partir do 
preço divulgado pelo administrador. • Disponíveis para venda  - São classifica-
dos nesta categoria todos os ativos financeiros, não derivativos, que não sejam 
designados na categoria anterior. Após o reconhecimento inicial, esses ativos 
são mensurados pelo valor justo e as mudanças, que não sejam decorrentes de 
perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes e apresentadas no patrimônio líquido. Quando um investimento é 
baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido 
para o resultado. • Recebíveis - Os recebíveis são ativos financeiros não deri-
vativos 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 da data-base do balanço (estes são clas-
sificados como ativos não circulantes). Os recebíveis originados de contratos de 
seguros, resseguros e retrocessão, tais como saldo de prêmios a receber, são 
classificados nesta categoria e são mensurados inicialmente pelo valor justo e, 
subsequentemente, valorizados pelo custo amortizado, deduzido da provisão 
de redução ao valor recuperável - impairment. • Reconhecimento e mensura-
ção inicial - Os recebíveis são reconhecidos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (exceto contas a receber de clientes sem com-
ponente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado, dos custos de transação diretamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão. Contas a receber de clientes sem componente sig-
nificativo de financiamento são mensurados inicialmente ao preço da operação.  
• Desreconhecimento - Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expi-
ram, ou quando transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos ou na qual nem transfere nem mantém substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o 
controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que trans-
fere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, 
os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A 
Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um 
passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo 
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. 
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor con-
tábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 3.3. 
Custo de aquisição diferidos - As despesas de comissão de seguro são regis-
tradas quando da emissão ou início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro, 
e 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 de seguro relacionado. 3.4. 
Ativo e passivo de resseguro e 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 consistentemen-
te com os passivos de que foram objeto de resseguro ou retrocessão, e com os 
termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos aos ressegu-
radores e retrocessionários são compostos, substancialmente, por prêmios 
pagáveis em contratos de resseguros e retrocessão. A Companhia analisa a 
recuperação dos ativos de retrocessão regularmente, e, no mínimo, a cada data 
de reporte. 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 exercício. A Compa-
nhia utilizou as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP, SUSEP, Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e pelo CPC 11 / 
IFRS 4 - Contratos de Seguros, para avaliação da sua carteira e constituição das 
provisões técnicas para garantia de seus contratos de retrocessão, aplicando 
regras e procedimentos para mensuração e acompanhamento de seus contratos. 
3.5. Salvados e ressarcimentos - Para as operações de seguros, a Companhia 
apresenta metodologia para constituir estimativa de recebimento de salvados e 
ressarcimentos em nota técnica atuarial, sendo esta contabilização um redutor 
das provisões de sinistros. A estimativa corresponde exclusivamente à expec-
tativa de recebimento de salvados e ressarcimentos de sinistros ainda não pagos. 
Adicionalmente, não são considerados como redutor das provisões de sinistros 
a expectativa de recebimento de salvados e ressarcidos relativa aos sinistros já 
liquidados, sendo, nesse caso, registrada no ativo. No caso de liquidação parcial, 
a expectativa de recebimento está limitada ao valor da parcela do sinistro cor-
respondente ainda pendente de pagamento. Os valores de salvados e ressarci-
mentos provenientes das operações de resseguros são reconhecidos no balan-
ço de acordo com os valores informados diretamente pela cedente. 3.6. Ativos 
de direito de uso - A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data 
de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está 
disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de-
duzidos de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, 
e ajustados por nova mensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos 
ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, 
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até 
a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. 3.7. 
Intangível - Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos 
como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento de softwa-
res de terceiros que são diretamente usados pela Companhia são reconhecidos 
como ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos no desenvolvimento e 
uma parcela adequada das despesas diretas aplicáveis. Outros gastos de de-
senvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente re-
conhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período sub-
sequente. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos 
são amortizados durante sua vida útil estimada. Caso haja indicativo de perda, 
testes de impairment são aplicados, a fim de indicar eventuais necessidades de 
ajuste do valor do ativo Intangível. 3.8. Provisões técnicas  - As provisões 
técnicas para garantia dos contratos de resseguros são constituídas segundo 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades seguradoras 
e resseguradoras e estão de acordo com as determinações do Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados – CNSP, da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e CPC  11/IFRS 4 - Contratos de Seguro. Contratos de resseguro são 
contratos em que a Companhia acorda com uma seguradora a aceitação de um 
único risco ou de uma carteira de riscos, podendo, inclusive, aceitar apenas 
parte dos mesmos. Nesses contratos, obriga-se a pagar as indenizações relati-
vas a sinistros cobertos pela cedente e devidamente amparados pelo contrato 
de resseguro. Todas as metodologias adotadas para cálculo das provisões 
técnicas apresentam descrição em nota técnica atuarial desenvolvida pelo 
atuário responsável técnico. • 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 do 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 e com a exposição ao risco de cada contrato e 
obedecidos os critérios estabelecidos em legislação vigente. Estima-se o total 
de provisão de prêmios não ganhos referente aos riscos vigentes e não emitidos 
para os contratos facultativos e não proporcionais a partir da utilização das taxas 
médias de atraso históricas verificadas na carteira. 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 da-
ta-base correspondente, de forma que qualquer inconsistência verificada nos 
testes de consistência da provisão para os meses anteriores seja mais rapida-
mente ajustada à provisão. Em relação à parcela de provisão de prêmios não 
ganhos para riscos vigentes e não emitidos de contratos proporcionais, o diferi-
mento das parcelas deste prêmio proporcional é obtido a partir das característi-

cas 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. • Provisão de sinistros 
a liquidar - PSL - Corresponde à melhor estimativa dos valores de sinistros 
administrativos e judiciais que serão pagos, 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 
administrativos e judiciais já ocorridos, mas ainda não reportados à Companhia 
até a data-base de cálculo. A Companhia estima sua provisão utilizando meto-
dologia própria de desenvolvimento de sinistros através dos métodos de Chain 
Ladder e Bornhuetter-Ferguson, sempre analisando a aderência da estimativa 
via testes de consistência mensais. Apenas para contratos específicos, a Com-
panhia utiliza metodologia de sinistralidade esperada na apuração de reserva 
de IBNR. A Companhia avalia suas provisões regularmente de forma a adaptar 
seu modelo para suas diferentes linhas de negócio, sendo este devidamente 
descrito 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 claimbonus ou cláusula de comissão 
escalonada (slidingscale). 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 efe-
tivamente liquidados. • Provisão de despesas relacionadas - PDR - É consti-
tuída 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. • Teste de adequação de 
passivo - Em cada data de balanço (semestralmente), a Companhia avalia as 
obrigações decorrentes dos contratos de seguros, resseguro e retrocessão, 
vigentes na data-base através do teste de adequação de passivos. O teste de 
adequação de passivo foi realizado, a partir da utilização de métodos estatísticos 
e atuariais, baseados em dados atualizados e consistentes com as informações 
presentes no mercado financeiro. A Companhia aplica metodologias correspon-
dentes às parcelas do passivo a fim de obter a melhor estimativa dos fluxos de 
caixa futuros projetados. As estimativas dos fluxos de caixa são preparadas em 
diversas moedas além do Real e Dólar. Especificamente para operações em 
moeda nacional, utiliza-se a ETTJ livre de risco pré-fixada da Associação Brasi-
leira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – AMBIMA disponibili-
zada pelo site da SUSEP para as estimativas dos fluxos de caixa em valores 
nominais. Do mesmo modo, para as estimativas decorrentes dos fluxos de caixa 
em dólar, utiliza-se a curva de cupom cambial disponibilizada pela Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP. Uma vez que a Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP não disponibiliza curvas específicas para as demais 
moedas em que a Companhia opera, 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. A premissa de sinistralidade utilizada para pro-
jeção de sinistros futuros oriundos dos negócios vigentes na data-base do estu-
do tem como base uma análise criteriosa da carteira, resultados históricos inter-
nos e de mercado em cada linha de negócio. O fluxo de despesas relacionadas 
aos sinistros futuros é resultado da análise de métricas de percentuais históricos. 
Foi projetado nesse estudo um fluxo de despesas administrativas para manu-
tenção dos negócios vigentes até o término do run-off. Em resumo, o resultado 
do teste de adequação de passivo indicou que as provisões constituídas dedu-
zidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis relacionados são 
suficientes para garantir o valor presente esperado dos fluxos de caixa que de-
corram do cumprimento dos contratos de seguro vigentes. Além disso, a com-
paração entre a provisão de prêmio não ganho constituída, deduzida dos custos 
de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados, com o 
valor presente dos fluxos de sinistros a ocorrer da Companhia, não demonstrou 
necessidade de constituição da provisão complementar de cobertura. 3.9. Pas-
sivo de arrendamento - Na data de início do arrendamento, a Companhia re-
conhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos 
pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrenda-
mento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos menos 
quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de ar-
rendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem 
pagos sob garantias de valor residual. A Companhia utiliza como taxa incremen-
tal a taxa de juros que teria que pagar ao tomar emprestado o recurso necessá-
rio para obter o ativo com valor similar ao ativo objeto do arrendamento, por 
prazo, garantia e cenários econômicos semelhantes aplicados individualmente 
a cada contrato de acordo com as estimativas projetadas como prazo de arren-
damento. 3.10. Provisões para ações judiciais - As provisões são constituídas 
a partir de uma série de análises individualizadas, efetuadas pelo departamento 
jurídico interno e pela assessoria jurídica externa, dos processos judiciais em 
curso com provável desembolso futuro. As alterações de estimativas dos pro-
cessos e os honorários de sucumbência são registradas respectivamente nas 
linhas de indenizações avisadas e despesas de sinistros, e as atualizações no 
resultado financeiro. Eventuais contingências ativas não são reconhecidas até 
que as ações sejam julgadas favoravelmente em caráter definitivo e quando a 
probabilidade de realização do ativo seja provável. 3.11. Benefícios a empre-
gados - • Pós emprego e convencionais: A Companhia não possui benefícios 
na modalidade pós-emprego, apenas mantém os benefícios previstos nas 
convenções coletivas sindicais tais como plano para participação nos lucros -  
PLR, o qual está vinculado a um atingimento tanto de metas globais como de 
metas departamentais e individuais que são estabelecidas e acordadas no início 
de cada exercício. • Plano de incentivo baseado em ações: A Companhia 
possui plano de pagamentos baseados em ações (stock options) para profissio-
nais elegíveis, que incluiu membros da Administração e empregados. Este in-
centivo baseado em ações é mensurado e reconhecido ao 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 reconhe-
cido ao longo do exercício em que as condições de serviço são cumpridas, com 
término na data em que o funcionário adquire o direito completo ao prêmio. A 
despesa acumulada reconhecida até a data de aquisição reflete a extensão em 
que o período de aquisição tenha expirado e a melhor estimativa do número de 
títulos patrimoniais que serão adquiridos. 3.12. Imposto de renda e contribui-
ção social correntes e diferidos - As provisões para imposto de renda e con-
tribuição social correntes e diferidos são feitas pelas alíquotas vigentes na data
-base das demonstrações financeiras. As estimativas de realização dos impos-
tos diferidos calculados sobre prejuízo fiscal e base negativa existentes em 31 
de dezembro de 2021, são reconhecidas de acordo com a expectativa de gera-
ção de lucros tributáveis futuros, com base em estudos e projeções da adminis-
tração. 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. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados quando há o direito legalmente executável para compensar os 
valores reconhecidos e estão relacionados com tributos sobre o lucro, lançados 
pela mesma autoridade tributária. Os créditos tributários de imposto de renda e 
contribuição social diferidos oriundos de diferenças temporárias foram constitu-
ídos com base nas alíquotas vigentes na data das demonstrações financeiras. 
3.13. Redução ao valor recuperável - • Recebíveis: A Companhia avalia pe-
riodicamente se há evidências de risco de inadimplência nos valores de prêmios 
a receber, ressarcimentos e sinistros a recuperar através de uma análise indivi-
dualizada dos contratos vencidos acima de 180 dias. A metodologia empregada 
para determinar o risco considera o prazo de vencimento, o fluxo de pagamentos 
da contraparte, a qualidade do seu rating e informações fornecidos pelas ceden-
tes, histórico de perdas e provisões de sinistros a liquidar que possibilitem 
compensação de contas. Se, em períodos subsequentes, houver redução da 
provisão do valor recuperável, o montante da redução é reconhecido no resul-
tado. • Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda: Nas datas das 
demonstrações financeiras, é feita a avaliação de forma individualizada se 
existe evidência clara de perda de valor recuperável de cada ativo financeiro 
disponível para venda 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 seme-
lhantes e os avalia em conjunto com relação à perda de valor recuperável. • 
Outros ativos: Quando há evidência clara da ocorrência de perda de valor re-
cuperável 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 es-
peradas ainda não incorridas), descontada à taxa de juros efetiva original. O 
valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na demons-
tração do resultado. 3.14. Resultado - O resultado é apurado pelo regime con-
tábil de competência e considera: • Prêmios: Os prêmios de resseguros cedidos 
são contabilizados e reconhecidos no resultado com base na vigência do risco 
dos contratos. Os prêmios de Resseguro e as despesas de comercialização 
oriundos de facultativos e não proporcionais, 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. Para os contratos proporcionais, o prêmio 
efetivamente cedido ao ressegurador é conhecido em data posterior ao início de 
vigência do contrato, conforme emissão da cedente. Assim, a emissão do prêmio 
e das despesas de comercialização pela Companhia são realizadas uniforme-
mente 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 es-
tudo elaborado pela mesma. Além disso, os prêmios estimados já reconhecidos 
são ajustados à medida que os prêmios efetivos são informados. Os prêmios 
relativos aos contratos de retrocessão cedida são registrados como prêmios de 
retrocessão cedida e diferidos para apropriação por meio de constituição e re-
versão da provisão de prêmios não ganhos, conforme metodologia descrita em 
nota técnica atuarial. Os prêmios de resseguros e retrocessão e as correspon-
dentes despesas de comercialização são reconhecidos no resultado de acordo 
com o período decorrido de vigência do risco coberto. • Sinistros:  Os sinistros 
de resseguros e de retrocessões compreendem as indenizações e todas as 
despesas estimadas a incorrer na sua regulação e liquidação. 3.15. Julgamen-
tos, 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 determi-
nadas políticas contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e 
estimativas pode 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 contábeis, a Administração fez os seguintes julgamentos, 
além daqueles que envolveram estimativas e premissas, que tiveram os princi-
pais efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. • 
Valor justo dos instrumentos financeiros mensurados a valor justo através do 

resultado e disponíveis para a venda (nota 5); • Crédito das operações com 
resseguros - Redução do valor recuperável (nota 7); • Avaliação de ativos e 
passivos de contratos de seguros, resseguro e retrocessão (nota 4); • Créditos 
tributários (nota 8.b); • Custos de comercialização diferidos (nota 9); • Salvados 
e ressarcimentos – Redução do valor recuperável (nota 8.1.a); • Provisões judi-
ciais (nota 13); e • Provisões técnicas (nota 14). 3.16. Dividendos - Os dividen-
dos são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando de sua efetiva 
distribuição ou quando sua distribuição é aprovada pelos acionistas, o que 
ocorrer primeiro. O Conselho de Administração, ao apreciar as demonstrações 
financeiras anuais, apresenta à Assembleia Geral a sua proposta de distribuição 
do resultado do exercício. O valor dos dividendos propostos pelo Conselho de 
Administração é refletido em subcontas no patrimônio líquido e apenas a parce-
la correspondente ao dividendo obrigatório é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras. 3.17. Resultado por ação - O resultado por ação 
básico é calculado pela divisão do lucro atribuível aos acionistas pela média 
ponderada da quantidade de ações emitidas durante o exercício, excluindo 
quaisquer ações em tesouraria recompradas durante o período de divulgação e 
que foram classificadas como ações em tesouraria como um componente redu-
tor do patrimônio líquido. O objetivo do resultado diluído por ação é fornecer uma 
medida da participação de cada ação ordinária e preferencial no desempenho 
e, ao mesmo tempo, refletir os efeitos de todas as ações ordinárias e preferenciais 
potenciais diluidoras em circulação durante o exercício. O cálculo da média 
ponderada das ações ordinárias e preferenciais, considera: • Quantidade de 
ações em circulação (líquida das ações em tesouraria); e • Opções de ações 
exercíveis. 3.18. Normas, interpretações e orientações novas e revisadas 
- A seguinte norma foi adotada pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º 
de janeiro de 2021 e não teve impacto material nos montantes divulgados ou nas 
respectivas divulgações no exercício atual nem em exercícios anteriores: • Re-
forma da taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38/ 
IAS 39, CPC 40/ IFRS 7, CPC 11/ IFRS 4 e CPC 06/ IFRS 16) - Em vigor a partir 
de 01/01/2021. As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, 
mas não estão em vigor para o período findo em 31 de dezembro de 2021. A 
adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida 
no Brasil pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC): O CPC 48 (IFRS 9) 
- Instrumentos financeiros foi emitido em dezembro de 2016 e é o primeiro pas-
so no processo para substituir o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração”. O CPC 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 2023. A Companhia atendeu aos critérios 
dos normativos e optou pela isenção opcional para entidades que emitem con-
tratos de seguros (IFRS 4 / CPC 11) e estima adotar o IFRS 9 / CPC 48 em 
01/01/2023. Adicionalmente, a Companhia não concluiu suas análises sobre os 
impactos dos IFRS supracitados. O CPC 50 / IFRS 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 resse-
guro detidos e contratos de investimento com características de participação 
discricionária emitidos. O objetivo é garantir que as entidades forneçam infor-
mações relevantes de forma a que fielmente represente esses contratos. O IFRS 
17 é aplicável a partir de 1° de janeiro de 2023, sendo permitida a aplicação 
antecipada. Adicionalmente, as seguintes normas e interpretações alteradas 
não deverão ter um impacto material nas demonstrações financeiras da Com-
panhia ou não são aplicáveis às suas operações. • Classificação de passivos 
como circulantes ou não circulantes (alterações ao IAS 1) – Em vigor a partir de 
01/01/2023; • Imobilizado - Receitas antes do uso pretendido (alterações à IAS 
16) – Em vigor a partir de 01/01/2022; • Contratos Onerosos - Custo de Cumprir 
um Contrato (Alterações à IAS 37) – Em vigor a partir de 01/01/2022; • Estrutura 
conceitual para relatório financeiro – CPC 00 (R2); e – Ainda não aprovado pela 
SUSEP; e • Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade (CPC 
37 (R1)), em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022. O Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pro-
nunciamentos vigentes correspondentes às novas IFRS. Portanto, a adoção 
antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 4. Gestão de risco de resseguro e risco financeiro - O Grupo Austral 
adota como definição da estrutura de gestão de risco o conjunto de componen-
tes 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 Committee of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commission - COSO e Enterprise Risk 
Management – ERM, em sua versão 2017, cujas etapas de avaliação do am-
biente de controle; avaliação de riscos; atividades de controle; atividades de 
monitoramento; e informação e comunicação são realizadas levando em consi-
deração a natureza, escala e complexidade de nossas operações. O COSO é 
reconhecido como uma referência internacional no tema e esta versão vem ao 
encontro das melhores práticas, alinhando o gerenciamento de risco com a 
estratégia do Grupo Austral. O Grupo Austral também utiliza o conceito de três 
linhas de defesa, recém atualizado pelo Instituto de Auditores Internos - IIA, a 
fim de determinar papéis, responsabilidades e governança dentro de todo o 
processo de gestão de risco. A gestão de risco possui relação direta com os 
objetivos do Grupo Austral, impactando nas estratégias de negócios, na definição 
de seus controles operacionais internos e na busca da excelência na gestão 
empresarial. a) Gestão de risco de Subscrição: Um dos principais riscos nas 
operações de seguros e resseguros é a possibilidade das condições de aceita-
ção estabelecidas para um determinado risco serem inadequadas diante das 
responsabilidades efetivamente assumidas ou das provisões técnicas se mos-
trarem insuficientes. Um dos fatores de risco associado de maior relevância é a 
frustração de expectativas quanto a frequência e/ou valores a pagar de sinistros, 
o que implicaria em possível insuficiência dos prêmios e/ou provisões para fazer 
frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações assumidas 
frente aos clientes e/ou no incremento da constituição de reservas a fim de que 
os valores provisionados sejam suficientes para cobertura destas obrigações. 
O Grupo Austral 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, os riscos 
(prêmios e sinistros) são cedidos na mesma proporcionalidade. Para as retro-
cessões não proporcionais, as retrocessionárias se comprometem a indenizar 
o valor do sinistro que excede um determinado limite (prioridade) contratualmen-
te acordado, minimizando assim a perda. Valores a recuperar junto às retroces-
sionárias estão estimados de forma consistente em todas as provisões técnicas, 
de acordo com os contratos de retrocessão. Para a gestão dos riscos de subs-
crição de resseguros, o Grupo Austral mantém políticas, diretrizes e procedi-
mentos operacionais para avaliação de subscrição de riscos direcionadas para 
cada um dos grupos de ramos em que opera. A política de subscrição norteia a 
tomada de decisões e as ações e os procedimentos adotados para avaliação de 
riscos a serem subscritos. Os parâmetros adotados para a elaboração de orça-
mento e definição das metas (produção, comissionamento, sinistralidade, resul-
tado, entre outros) levam em consideração as premissas de gestão de risco e 
portanto, são atingíveis, sustentáveis e condizentes com a estrutura e capital e 
visam a geração de lucros estáveis e contínuos. Além disso, a diversificação da 
carteira, bem como o monitoramento constante desta e do mercado para even-
tuais ajustes faz parte da estratégia de mitigação dos riscos de subscrição. O 
Grupo Austral subscreve riscos em diversos grupos de ramos, considerando os 
fatores técnicos de cada ramo e contrato. A política de subscrição é suportada 
pelas diretrizes 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 todos os envolvidos. Para 
fins de precificação dos riscos da carteira, com o objetivo de obter resultados 
consistentes, estáveis e que respeitem as rentabilidades mínimas estabelecidas 
pela Companhia, são adotadas ferramentas de precificação atualizadas perio-
dicamente e que fazem uso das melhores práticas de modelagens, consolidadas 
na comunidade atuarial. Dentre as principais metodologias de precificação en-
contram-se: avaliação histórica de resultado, análise de atrito e severidade de 
sinistro, exposição, perfil, rentabilidade e experiência. Os prêmios emitidos por 
região, são distribuídos da seguinte forma:
Região 31/12/2021   31/12/2020
Internacional 12.157   28.599 
América Latina (ex. Brasil) 241.939   171.273 
Brasil 840.396   745.053 
Total (*) 1.094.492  944.925
* Montantes brutos sem RVNE.
Análise de sensibilidade -  Para a realização da análise de sensibilidade da sinis-
tralidade, adotou-se como premissa o agravo de 10% em relação a sinistralidade 
incorrida por ramo no ano corrente. Adicionalmente, para todos os grupamentos 
em que a sinistralidade for negativa para o período em questão, utilizaremos a 
premissa de sinistralidade igual a 10% para fins de análise. As tabelas abaixo 
apresentam os valores de variação dos sinistros ocorridos brutos e líquidos de re-
trocessão, considerando as seguintes sinistralidades para cada ramo de atuação: 

31/12/2021
Efeitos brutos de retrocessão Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido  341.974  304.433  (37.541)
Lucro líquido do exercício  22.235  (15.306)  (37.541)
Impacto (%) no resultado do exercício   (168,84%)
Impacto (%) no patrimônio líquido   (11,03%)
Efeitos líquidos de retrocessão
Patrimônio líquido  341.974  318.478  (23.496)
Lucro líquido do exercício  22.235  (1.261)  (23.496)
Impacto (%) no resultado do exercício   (105,67%)
Impacto (%) no patrimônio líquido   (6,90%)

31/12/2020
Efeitos brutos de retrocessão Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido 330.955 281.855 (49.100)
Prejuízo do exercício (28.441) (77.541) (49.100)
Impacto (%) no resultado do exercício (172,6%)
Impacto (%) no patrimônio líquido (14,8%)
Efeitos líquidos de retrocessão
Patrimônio líquido 330.955 292.001 (38.954)
Prejuízo do exercício (28.441) (67.395) (38.954)
Impacto (%) no resultado do exercício (137,0%)
Impacto (%) no patrimônio líquido (11,8%)
b) Gestão de riscos financeiros: A política de investimentos do Grupo Austral 
define as diretrizes para a alocação dos recursos 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, o Grupo Austral considera a necessidade de caixa e o 
gerenciamento 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 diariamente através 
de análise e monitoramento da carteira. O comitê de investimentos do Grupo 
Austral, se reúne de forma perene para analisar a performance da carteira, traçar 
cenários prospectivos e, com isso, definir as linhas gerais para os investimentos. 
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Os riscos financeiros podem ser divididos em quatro categorias de risco principais: mercado, crédito, liquidez e cambial. 
As informações a seguir serão apresentadas conforme cada categoria mencionada. 1) Risco de Mercado - É definido 
como a possibilidade de perdas resultantes da variação de preços de mercado dos ativos e passivos da Austral. O con-
trole do risco de mercado é baseado no modelo Value-at-Risk (VaR), um dos métodos mais tradicionais na gestão deste 
risco, que consiste numa métrica estatística de avaliação que estima a perda potencial máxima que a carteira poderia 
sofrer, em um determinado período de tempo, com um determinado intervalo de confiança, se consideradas condições 
normais de mercado. Análise de sensibilidade - O Grupo Austral monitora, diariamente, o risco de mercado e sistêmico 
da sua carteira de investimentos, através do Value-at-Risk (VaR) com intervalos de confiança de 95% (noventa e cinco 
por cento) e 99% (noventa e nove por cento), nos modelos de simulação com dados históricos e paramétrico, no horizonte 
de tempo de 1 dia e 252 dias úteis. Além do exposto acima, o Grupo Austral realiza teste de estresse na variável de juros, 
maior componente da carteira de investimentos, assim como no câmbio, a ser visto no item 4) desta nota, risco cambial. 
Segundo a análise do VaR, tais investimentos poderiam gerar pelo método histórico, com janela de observação de 252 
dias úteis, holding period de um dia e com nível de confiança de 95%, uma perda de 0,45% do total de ativos da carteira em 
31 de dezembro de 2021(0,74% em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 3.240. Com nível de confiança de 99%, 
observou-se uma perda de 0,61% do total de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021(0,96% em 31 de dezembro 
de 2020), que equivale a R$ 4.410. Ao utilizar o método paramétrico, considerando o VaR com janela de observação de 
252 dias úteis, holding period de um dia e nível de confiança de 95%, observou-se uma perda de 0,41% do total de ativos 
da carteira em 31 de dezembro de 2021(0,65% em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 2.950. Com nível de 
confiança de 99%, observou-se uma perda de 0,57% do total de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021(0,86% 
em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 4.130. Além das avaliações do VaR, também são levadas em consi-
deração na performance e alocação de ativos na carteira de investimento, cenário estressado da taxa de juros básica 
da economia, a SELIC e a taxa implícita dos títulos indexados à inflação. Para tanto, foram considerados os seguintes 
cenários base, provável e estressados (variação positiva e negativa de 25% e 50% da taxa SELIC, além de variação 
positiva e negativa de 100bps e 200bps da curva implícita dos títulos indexados à inflação): i. Cenário base: taxa de juros 
SELIC de 9,15% em 31 de dezembro de 2021; ii. Cenário provável: taxa de juros SELIC de 11,50% estimada para 31 de 
dezembro de 2022 pelo Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil em 31 de dezembro de 2021; 
iii. Cenário I: redução de 50,0%, em relação à taxa do cenário base (Taxa de juros SELIC 4,58%); iv. Cenário II: redução 
de 25,0%, em relação à taxa do cenário base (Taxa de juros SELIC 6,86%); v. Cenário III: aumento de 25% em relação 
à taxa do cenário base (Taxa de juros SELIC 11,44%); e vi. Cenário IV: aumento de 50% em relação à taxa do cenário 
base (Taxa de juros SELIC 13,73%). 

31/12/2021 
Cenário  Choque  Impacto no resultado bruto de impostos
Provável  25,7% (4,95MM)
I  (50,0%) 9,65MM
II (25,0%) 4,82MM
III  25,0% (4,82MM)
IV  50,0%  (9,65MM)
i. Cenário base: Foi considerado o mesmo do cenário provável. É o cenário onde a curva da IPCA é igual a curva implícita 
dos títulos indexados à inflação; ii. Cenário I: redução de 200bps, em relação à taxa do cenário base; iii. Cenário II: redução 
de 100bps, em relação à taxa do cenário base; iv. Cenário III: aumento de 100bps em relação à taxa do cenário base; e 
v. Cenário IV: aumento de 200bps em relação à taxa do cenário base.

31/12/ 2021
Cenário  Choque   Impacto no resultado bruto dos impostos
I (200 bps) 20,51MM
II (100 bps) 10,26MM
III 100 bps (10,26MM)
IV 200 bps (20,51MM)

31/12/2020
Cenário  Choque  Impacto no resultado bruto dos impostos
I (200 bps) 6,72MM
II (100 bps)  3,36MM
III  100 bps  (3,36MM)
IV 200 bps  (6,72MM)
2) Risco de crédito - Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelas contrapartes 
de suas obrigações financeiras nos termos pactuados e/ou da desvalorização dos recebíveis decorrente da redução na 
classificação de risco do tomador ou contraparte. O Grupo Austral entende que a principal origem do seu risco de crédito 
é exposição do resseguro para as operações da seguradora e a retrocessão para as operações da resseguradora. Com 
o objetivo de mitigar tal risco adotou-se análise de Rating de Crédito, determinado por agências classificadoras de riscos. 
Por ser parte complementar ao processo de subscrição, o rating é observado no processo de aceitação, precificação e 
alçadas. Adicionalmente, a Companhia monitora as exposições por ressegurador e retrocessionário, bem como acom-
panha e avalia as mudanças e tendências do mercado de seguros e resseguros, assim como do mercado financeiro. O 
risco de crédito em fundos e instrumentos financeiros, componentes da carteira de investimentos além dos títulos públicos 
do governo federal, é limitado porque as contrapartes são representadas por emissores com elevado rating de crédito 
avaliado por agências classificadoras de riscos. A tabela abaixo apresenta o total de exposição ao risco de crédito para 
as diversas categorias de ativos da Companhia. Além disso, apresenta o prazo dos ativos vencidos.
 31/12/2021

Ativos vencidos

Composição de carteira por classe e por 
categoria contábil

Ativos 
não venci-

dos 

Ven-
cidos 
até 30 

dias

Ven-
cidos 
entre 

31 e 60 
dias 

Ven-
cidos 
entre 

61 e 120 
dias

Ven-
cidos 
entre 
121 e 

180 dias

Ven-
cidos 
entre 
181 e 

360 dias

Supe-
rior a 

360 
dias 

Valor 
contábil

Disponível 19.786  -  -  -  -  -  -  19.786 
Disponíveis para negociação
 Privados 50.011  -  -  -  -  -  - 50.011
 Públicos 152.681  -  -  -  -  -  - 152.681
 Exterior  3.189  -  -  -  -  -  -  3.189
Disponíveis para venda         
 Privados  48.482  -  -  -  -  -  -  48.482 
 Públicos  287.972  -  -  -  -  -  -  287.972 
 Exterior  128.616  -  -  -  -  -  -  128.616 
 Créditos das operações com resseguros (*)  626.346 11.504  5.668  7.342  3.874  6.332 21.983  683.049 
Total de ativos financeiros e ativos de 
contratos de resseguro  1.317.083

 
11.504  5.668  7.342  3.874  6.332 

 
21.983 1.373.786

 31/12/2020
Ativos vencidos

Composição de carteira por classe e por 
categoria contábil

Ativos 
não ven-

cidos 

Ven-
cidos 
até 30 

dias

Ven-
cidos 
entre 

31 e 60 
dias 

Ven-
cidos 

entre 61 
e 120 
dias

Ven-
cidos 
entre 
121 e 

180 dias

Ven-
cidos 
entre 
181 e 

360 dias

Supe-
rior a 

360 
dias 

Valor 
contábil

Disponível 22.655  -  -  -  -  -  - 22.655 
Disponíveis para negociação
 Privados 55.032  -  -  -  -  -  -  55.032
 Públicos 237.488  -  -  -  -  -  - 237.488
 Exterior 2.970 - - - - - - 2.970
Disponíveis para venda         
 Privados 77.210  -  -  -  -  -  - 77.210 
 Públicos 25.626 - - - - - - 25.626 
 Exterior 137.252 - - - - - - 137.252
Créditos das operações com resseguros (*) 593.052 7.364 5.103 7.960 2.621 9.554 16.517 642.171
Total de ativos financeiros e ativos de 
contratos de resseguro 1.151.285 7.364 5.103 7.960 2.621 9.554 16.517 1.200.404
*Os valores de créditos com operações com seguradoras e resseguradoras estão apresentados brutos da provisão para 
redução de valor recuperável. As tabelas a seguir apresentam o risco de crédito a que a Companhia está exposta consi-
derando os ratings obtidos através do site da Superintendência de Seguros Privado - SUSEP. O conceito de exposição 
leva em consideração as provisões de sinistros, prêmios não ganhos já repassados aos resseguradores e créditos a 
recuperar conforme orientação da Superintendência de Seguros Privado – SUSEP. Adicionalmente, conforme apresen-
tado, a Companhia possui exposição somente com resseguradores de níveis mínimos: BBB+ e B++, nas agências de 
risco Standard & Poor’s e AM Best, respectivamente.
(i) Operações da Resseguradora 

31/12/2021 31/12/2020
Standard & 
Poor’s Co

Moody’s Investor 
Services Fitch Ratings AM Best

Exposição  
(em R$)

Exposição  
(em %)

Exposição  
(em R$)

Exposição  
(em %)

AAA Aaa AAA A++  5.876  1,0  9.743 1,5
AA+ Aa1 AA+ A+  69.067  11,2  101.437 15,3
AA Aa2 AA A+  937  0,2  - 0,0
AA- Aa3 AA- A  218.575  35,5  316.253 47,6
A+ A1 A+ A  154.758  25,1  36.477 5,5
A A2 A A-  120.306  19,5  91.450 13,8
A- A3 A- A-  37.019  6,0  97.271 14,7
BBB+ Baa1 BBB+ B++  9.407  1,5  11.363 1,7
Total 615.945 100,00 663.994 100,0
3) Risco de liquidez - Consiste na possibilidade de o Grupo Austral não ser capaz de cumprir suas obrigações financei-
ras, esperadas ou não, no momento em que forem devidas, seja pela impossibilidade de realizar tempestivamente seus 
ativos ou pelo fato de tal realização resultar em perdas significativas e/ou no descumprimento de requisitos regulatórios.
A Administração possui visibilidade diária da carteira, discutindo regularmente em suas reuniões ou extraordinariamente, 
quando necessário, a posição dos investimentos levando em conta a sua liquidez e expectativa de rentabilidade. O Grupo 
Austral tem por filosofia ser conservadora em seus ativos financeiros, entendidos como a soma de 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 90,75% (94,36% em 31 de 
dezembro de 2020) da sua carteira em depósitos bancários, LFT, NTN-B e demais títulos que possuem liquidez diária 
a despeito do seu vencimento. Adicionalmente, 4,97% (5,52% em 31 de dezembro de 2020) dos ativos financeiros são 
compostos por fundos de investimento com prazos de resgate de até 120 dias e 4,28% (4,34% em 31 de dezembro de 
2020) da carteira é composta por um fundo de investimento com prazo de resgate acima de 120 dias.

31/12/2021
Ativos e passivos Até 1 ano Acima de 1 ano Total
Disponível 19.786  - 19.786
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 203.109 2.772 205.881
Ativos financeiros disponíveis para venda 465.070  - 465.070
Crédito das operações de seguros e resseguros 656.123 18.785 674.908
Títulos e créditos a receber 30.012 50.747 80.759
Outros valores e bens 3.413 5.396 8.809
Total de ativos 1.377.513 77.700 1.455.213
Contas a pagar  27.229  -  27.229 
Passivos de contrato de seguros (líquidos de resseguro e retrocessão)  637.016  35.371  672.387 
Depósito de terceiros  47.114  -  47.114 
Débito das operações de seguros e resseguros  383.019  13.152  396.171 
Outros débitos  1.457  4.744  6.201 
Total de passivos  1.095.835  53.267  1.149.102 

31/12/2020
Ativos e passivos Até 1 ano Acima de 1 ano Total
Disponível 22.655 - 22.655
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 65.246 230.244 295.490
Ativos financeiros disponíveis para venda 23.648 216.441 240.089
Crédito das operações de resseguros 611.857 23.550 635.407
Títulos e créditos a receber 38.606 38.865 77.471
Outros valores e bens 317 - 317
Total de ativos 762.329 509.100 1.271.429
Contas a pagar 6.584 - 6.584
Provisões técnicas com resseguradoras (líquidos de retrocessão) 570.565 23.208 593.773
Depósito de terceiros 16.778 - 16.778
Débitos das operações de resseguros 337.950 15.739 353.689
Outros débitos 225 - 225
Total de passivos 932.102 38.947 971.049
4) Risco Cambial - O Grupo Austral opera carteira de investimentos em dólares norte americano. Consequentemente, 
qualquer movimentação das taxas de câmbio R$/US$ afetará sua demonstração de resultado consolidado e seu balanço 
patrimonial consolidado. Análise de sensibilidade - Para a análise de sensibilidade das variações na taxa de câmbio R$/
US$ na carteira de investimentos em moeda estrangeira foram considerados os seguintes cenários: i. Cenário base: 
taxa de câmbio PTAX de R$/US$ 5,58 em 31 de dezembro de 2021; ii. Cenário provável: taxa de câmbio de R$/US$ 5,61 

estimada para 31 de dezembro de 2022 pelo Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil em 31 
de dezembro de 2021; iii. Cenário I: redução de 50,0%, em relação à taxa do cenário base (R$/US$ 2,79); iv. Cenário II: 
redução de 25,0%, em relação à taxa do cenário base (R$/US$ 4,19); v. Cenário III: aumento de 25% em relação à taxa 
do cenário base (R$/US$ 6,98); e vi. Cenário IV: aumento de 50% em relação à taxa do cenário base (R$/US$ 8,37).

31/12/2021

Cenário 
Oscilação da  

taxa de câmbio 
Impacto no resultado  

bruto de impostos
Provável 0,5% 0,84MM)

I (50,0%) (86,43MM)
II (25,0%) (43,22MM)
III 25,0% 43,22MM
IV 50,0% 86,43MM

31/12/2020

Cenário 
Oscilação da  

taxa de câmbio
Impacto no resultado  

bruto de impostos
Provável (3,7%) (5,86MM)

I (50,0%) (78,66MM)
II (25,0%) (39,33MM)
III 25,0% 39,33MM
IV 50,0% 78,66MM

5. Aplicações financeiras - a) Classificação por categoria e faixa de vencimento: 
 31/12/2021

Taxas 
contra-

tadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima 
de 60 

meses

Valor 
contábil 
(merca-

do)
Valor de 

curva

Percentual 
contábil 

das aplica-
ções

Percentual 
de curva 

das aplica-
ções

I. Títulos mensurados ao 
valor justo por meio de 
resultado:          
Letras financeiras do tesouro 
- LFT Selic  -  -  128.537  24.144  152.681  152.670 22,8% 22,3%
Certificado de depósito no 
exterior  -  -  3.189  -  -  3.189  3.189 0,5% 0,5%
Quotas de fundos de 
investimentos (i)  -  50.011  -  -  -  50.011  50.011 7,5% 7,3%
II. Títulos disponíveis para 
venda:
Notas do tesouro nacional - 
NTN-B IPCA  -  -  198.990  19.467  218.457  232.456 32,6% 34,0%
Notas do tesouro nacional - 
NTN-F -  -  -  69.515  -  69.515  70.777 10,4% 10,3%
Debêntures CDI+  -  5.546  29.553  5.491  40.590  40.526 6,0% 5,9%
Letra financeira – LF CDI%  -  7.892  -  -  7.892  7.893 1,2% 1,2%
Títulos públicos no exterior 0,02625  -  -  70.960  -  70.960  70.349 10,6% 10,3%
Títulos privados no exterior 5,50%  - 11.472  46.184  -  57.656  56.757 8,6% 8,3%
 Total   50.011 28.099  543.739  49.102  670.951 684.628 100,0% 100,0%
 31/12/2020

Taxas 
contra-

tadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima 
de 60 

meses

Valor 
contábil 
(merca-

do)
Valor de 

curva

Percentual 
contábil 

das aplica-
ções

Percentual 
de curva 

das aplica-
ções

I. Títulos mensurados ao 
valor justo por meio de 
resultado:          
Letras financeiras do tesouro 
- LFT Selic - 15.298 220.281 1.909 237.488 237.488 45,0% 45,0%
Certificado de depósito no 
exterior 0,01% - 2.970 - - 2.970 2.970 - -
Quotas de fundos de investi-
mentos (i) - 55.032 - - - 55.032 55.032 10,0% 10,0%
II. Títulos disponíveis para 
venda:
Notas do tesouro nacional - 
NTN-B IPCA - - - 25.626 25.626 23.793 5,0% 4,0%
Debêntures CDI+ - - 31.733 11.917 43.650 44.420 8,0% 8,0%
Letra financeira – LF CDI% - 19.932 7.476 - 27.408 27.525 5,0% 5,0%
Nota comercial - NC CDI+ - 3.715 2.437 - 6.152 6.208 2,0% 1,0%
Títulos públicos no exterior 2,63% - - 81.999 - 81.999 80.181 15,0% 15,0%
Títulos privados no exterior 5,50% - - 55.253 - 55.253 54.083 10,0% 10,0%
 Total  55.032 41.915 399.179 39.452 535.578 531.700 100,0% 100,0%
(i) Os saldos das quotas de fundos de investimentos são compostos pelos tipos de fundos a saber: Fundo imobiliário R$ 
12.998 (R$ 14.700 em 31 de dezembro de 2020), Fundo de crédito privado R$ 16.962 (R$ 16.603 em 31 de dezembro de 
2020), Fundo de ações R$ 14.004 (R$ 13.522 em 31 de dezembro de 2020), Fundo de investimento em participações R$ 
8.020 (R$ 6.683 em 31 de dezembro de 2020), Fundo multimercado R$ 1.880 (R$1.855 em 31 de dezembro de 2020), 
Fundo de renda fixa R$ 705 (R$ 723 em 31 de dezembro de 2020), e FIDIC R$ 542 (R$ 946 em 31 de dezembro de 2020).
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 unitário da quota na data de encerramento do balanço, informado pelos administradores 
dos respectivos fundos. O valor de mercado dos fundos imobiliários listados em carteira foi obtido a partir do preço divul-
gado pelo administrador. b) Hierarquia de valor justo: A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados 
pelo valor justo, e seus respectivos métodos de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: • Nível 
01: Preços cotados e não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos idênticos, por exemplo: Ações listadas, 
Fundos de Investimentos listados, Títulos Públicos do Governo Federal Brasileiro emitidos no Brasil e no Exterior e Títulos 
corporativos de companhias brasileiras emitidos no Exterior; e • Nível 02: Os Preços finais são obtidos observando-se 
outras informações, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços), por exemplo: Fundos de Investimentos não listados, Debêntures, Letras 
Financeiras e Certificados de Depósito Bancário.

31/12/2021 31/12/2020
Nível 01 Nível 02 Total Nível 01 Nível 02   Total

I. Títulos mensurados ao valor justo 
por meio de resultado:
Fundos de investimento:
 Quotas de fundos de investimentos  -  38.238  38.238 14.700 40.332 55.032
 Quotas de fundos de imobiliários  11.773  -  11.773 - - -
Títulos de renda fixa – privados:
 Certificado de depósito no exterior  -  3.189  3.189 - 2.970 2.970
Títulos de renda fixa – públicos:
 Letras financeiras do tesouro – LFT  152.681  -  152.681 237.488 - 237.488
II. Títulos disponíveis para venda:
Títulos de renda fixa – privados:
 Debêntures  -  40.590  40.590 - 43.650 43.650
 Letras financeiras  -  7.892  7.892 - 27.408 27.408
 Nota comercial  -  -  - - 6.152 6.152
 Títulos privados no exterior  57.656  -  57.656 55.253 - 55.253
Títulos de renda fixa - públicos
 Notas do tesouro nacional - NTN-B  218.457  -  218.457 25.626 - 25.626
 Notas do tesouro nacional - NTN-F  69.515  -  69.515 - - -
 Títulos públicos no exterior  70.960  -  70.960 81.999 - 81.999
Total  581.042  89.909  670.951 415.066 120.512 535.578
c) Movimentação das aplicações financeiras: As movimentações das aplicações financeiras estão demonstradas na 
tabela abaixo:

Valor justo por 
meio do resultado

Disponível 
para venda Total

Saldo final em 31 de dezembro 2019 283.730 262.321 546.051
(+)   Aplicações 387.080 94.765 481.845
(-)    Resgates (378.414) (155.029) (533.443)
(+)   Rendimentos (643) 20.259 19.616
(+/-) Oscilação cambial 3.737 25.993 29.730
(+/-) Ajuste ao valor justo - (7.836) (7.836)
(-)    Provisão desvalorização título renda fixa - (385) (385)
Saldo final em 31 de dezembro 2020 295.490 240.088 535.578
(+)   Aplicações  510.306  208.478  718.784 
(-)    Resgates  (608.547)  (81.925)  (690.472)
(+)   Rendimentos  5.873  25.399  31.272 
(+/-) Oscilação Cambial  219  10.771  10.990 
(+/-) Ajuste ao valor justo  (357)  (13.922)  (14.279)
(+)   Incorporação Resseguros Especiais  2.897  76.585  79.482 
(-)    Provisão desvalorização título renda fixa  -  (404)  (404)
Saldo final em 31 de dezembro de 2021  205.881  465.070  670.951 
d) Derivativos - 
d.1) Exposição:

Exposição Valor a pagar
Descrição Vencimento 31/12/2021 31/12/2021
Contratos futuros

Compromisso de venda
Taxa de câmbio - dólar futuro 01/02/2022 24.714 510

d.2) Margens dadas em garantia:
Ativo Vencimento Quantidade Valor
LFT 01/03/2024 405 1.793
Total
6. Garantia das provisões técnicas -  Banco Central do Brasil - BACEN, através da Resolução nº 4.444, de 13 de novembro 
de 2015, com suas alterações posteriores, e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através da Resolução 
CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas respectivas alterações, regulamentaram as normas para a aplicação dos 
recursos garantidores das provisões técnicas por parte dos resseguradores locais. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020, a Companhia apresentava as seguintes coberturas:
 31/12/2021 31/12/2020
Provisão de prêmios não ganhos  451.703  371.126 
Provisão de sinistros a liquidar  570.988  540.583 
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados  337.163  274.869 
Provisão de despesas relacionadas  10  2 
Provisão de excedentes técnicos  14.341  13.603 
Total das provisões técnicas  1.374.205  1.200.183 
Direitos creditórios  (284.444)  (256.014)
Custo de aquisição diferido redutores  (4.137)  (2.727)
Ativos de retrocessão cedida redutores de IBNR  (157.009)  (115.558)
Ativos de retrocessão cedida redutores de PSL  (303.717)  (291.535)
Ativos de retrocessão cedida redutores de PPNG  (68.155)  (47.423)
Ativos de retrocessão cedida redutores de PET  (3.160)  (3.747)
Total das exclusões  (820.622)  (717.004)
Total das provisões técnicas para cobertura  553.583  483.179 
Composição dos ativos vinculados à cobertura das provisões técnicas:   
Letras financeiras do tesouro - LFT  149.519  237.487 
Notas do tesouro nacional - NTN-B  270.182  25.627 
Quotas de fundos de investimentos  37.653  36.647 
Quotas de fundo de investimento imobiliário  11.773  14.699 
Títulos privados  48.885  77.208 
Título público no exterior  70.959  81.999 
Título privado no exterior  57.656  55.254 
Total dos ativos vinculados à cobertura das provisões técnicas  646.627  528.921 
Ativos vinculados em excesso  93.044  45.742 
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7. Crédito das operações com resseguros 
 31/12/2021  31/12/2020
Prêmios a receber (a)  577.642 540.771
Recuperação de corretagem  191 199
Recuperação Prêmio Retrocessão  24.256 8.825
Recuperação de sinistro  66.938 72.573
Participações nos lucros a receber  - 10.626
Outros créditos a receber  5.881 2.413
Total  674.908 635.407
Total circulante 656.123 611.857
Total não circulante 18.785 23.550
a) Prêmios a receber

31/12/2021  31/12/2020
Prêmios a vencer
De 1 a 30 dias 43.414 24.981
De 31 a 60 dias 33.958 23.072
De 61 a 120 dias 29.046 40.316
De 121 a 180 dias 288.394 286.018
De 181 a 360 dias 115.483 100.479
Superior a 360 dias 18.785 23.550
Total de prêmios a vencer 529.080 498.416
Prêmios vencidos
De 1 a 30 dias  11.504 7.364
De 31 a 60 dias  5.668 5.103
De 61 a 120 dias  7.342 7.960
De 121 a 180 dias  3.874 2.621
De 181 a 360 dias  6.332 9.554
Superior a 360 dias  21.983 16.517
Total de prêmios vencidos  56.703 49.119
Provisão para perda de valor recuperável (8.141) (6.764)
Total de prêmios a receber 577.642 540.771
Movimentação dos prêmios a receber: 31/12/2021  31/12/2020
Saldo inicial  540.771 593.980
(+) Prêmios emitidos (*) 979.156  851.862 
(+/-) Riscos vigentes não emitidos (*) (1.269) (5.130)
(-) Recebimentos (942.544)  (895.998)
(+/-) Redução ao valor recuperável 406  (3.943)
(+) Incorporação Re Especiais – Prêmio 2.905 -
(-) Incorporação Re Especiais - RVR (1.783)  - 
Saldo final  577.642  540.771 
(*) Valor inclui variação cambial e cancelamentos.
8. Títulos e créditos a receber

 31/12/2021 31/12/2020
 Títulos e créditos a receber 8.867 10.157
 Ressarcimento a receber (a) 3.018 8.384
 Participação nos lucros a receber 5.849 1.773
 Créditos tributários e previdenciários (b) 71.625 66.870
 Outros créditos 267 444
Total 80.759 77.471
Total circulante 30.012 38.606
Total não circulante 50.747 38.865
a) Aging de ressarcimentos e salvados a receber (efetivo e estimado) por grupo de ramo:
Aging de permanência 31/12/2021 31/12/2020
Patrimonial
De 181 a 365 dias - 3.172 
Superior a 365 dias 322 5.212 
Riscos financeiros
De 1 a 30 dias 1.480 - 
De 181 a 365 dias - 28.125 
Superior a 365 dias 32.118 3.993
Redução ao valor recuperável (30.618) (32.118)
Total do aging 3.302 8.701
Ressarcimentos 3.018 8.384
Salvados (*) 317 317
Expectativa de realização 31/12/2021 31/12/2020
Patrimonial
De 331 a 360 dias  322  8.701 
Riscos financeiros   
De 1 a 30 dias  176  - 
De 331 a 360 dias  -  32.118 
De 361 a 390 dias  33.422  - 
Transportes   
De 331 a 360 dias  33  - 
Redução ao valor recuperável  (30.618)  (32.118)
Total do aging  3.335  8.701 
Ressarcimentos 3.018  8.384 
Salvados (*) 317  317 
(*) Os montantes referentes a salvados encontram-se registrados na rubrica de outros valores e bens
b) Créditos tributários e previdenciários - Os créditos tributários de PIS e COFINS estão representados principalmente 
sobre o saldo de Provisão de sinistros a liquidar – PSL e Sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR que se dará me-
diante o pagamento do sinistro. Apresentamos abaixo o quadro com os débitos e créditos tributários pelos montantes 
líquidos, quando de mesma natureza e jurisdição:

31/12/2021 31/12/2020
Impostos a compensar / recuperar (i) 1.144  1.018
Contribuições e impostos pagos a maior a recuperar (ii) 14.371  19.717
Crédito tributário Pis e cofins(iii) 8.346  7.270
IR e CS diferido (iv) 47.764 38.865
Total 71.625 66.870
Total Circulante 23.859 28.005
Total não Circulante 47.766 38.865
(i) Refere-se a créditos tributários provenientes de IRRF retido no Exterior; (ii) Montantes a receber provenientes de PIS 
e COFINS e IR e CS pagos a maior; (iii) Os créditos tributários de PIS e COFINS possuem perspectiva de realização 
no curto prazo, principalmente os créditos calculados sobre o saldo de Provisão de sinistros a liquidar – PSL e Sinistros 
ocorridos, mas não avisados - IBNR que se dará mediante o pagamento do sinistro; e (iv) Refere-se a crédito tributário 
provenientes de tributos diferidos sobre diferenças temporárias e de base negativa. Apresentamos abaixo o quadro com 
os créditos e débitos tributários pelos montantes líquidos, quando de mesma natureza e jurisdição:

 31/12/2020 Adições Baixas

Incorpo-
ração Re 

Especiais

Reconhe-
cido no 

Resultado

Reconhecido em 
Outros Resulta-

dos Abrangentes 31/12/2021
Impostos diferidos sobre 
diferenças temporárias  (8.403)  35.625 

 
(24.317)  1.640  5.740  5.568  4.545 

Ajuste a Valor de Mercado 
Negociação  (10.034)  12.085 

 
(12.253)  -  (168)  -  (10.202)

Ajuste a Valor de Mercado 
Venda  (1.552)  9.664  (4.096)  1.640  -  5.568  5.656 
Outras provisões  3.183  13.130  (7.385)  -  5.745  -  8.928 
 Adoção IFRS 16  -  746  (583)  -  163  -  163 
Impostos diferidos sobre 
base negativa:  47.268  1.598  (5.647)  -  (4.049)  -  43.219 
Prejuízo fiscal - IRPJ  29.442  988  (3.564)  -  (2.576)  -  26.866 
Base negativa - CSLL  17.826  610  (2.083)  -  (1.473)  -  16.353 
Total  38.865  37.223 (29.964)  1.640  1.691  5.568  47.764 

31/12/2019 Adições Baixas
Reconhecido 
no Resultado

Reconhecido em 
Outros Resultados 

Abrangentes 31/12/2020
Impostos diferidos sobre 
diferenças temporárias (13.077) (8.403)  13.077 (1.458)  3.216 (8.403) 
Ajuste a Valor de Mercado 
Negociação (7.609) (10.034)  7.609  2.425  - (10.034)
Ajuste a Valor de Mercado 
Venda (4.768) (1.552)  4.768  -  3.216 (1.552)
Outras provisões (700)  3.183  700 (3.883) 3.183
Impostos diferidos sobre 
base negativa: 22.471 37.230 (12.433) 24.797  - 47.268
Prejuízo fiscal - IRPJ 12.468 25.079 (8.105) 16.974  - 29.442
Base negativa - CSLL 10.003 12.151 (4.328) 7.823  - 17.826
Total 9.394 28.827 644 23.339 3.216 38.865
c) Estimativas de realização dos créditos tributários
As estimativas de realização e o valor presente dos Créditos Tributários existentes em 31 de dezembro de 2021, 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 %
2022  4.414 16%  2.649 16%
2023  4.418 16%  2.651 16%
2024  5.131 20%  3.078 19%
2025  6.497 24%  3.897 24%
2026  6.406 24%  4.078 25%

Totais  26.866  16.353
9. Custos de aquisição diferidos - A Companhia apresentava um saldo de custo de aquisição diferido conforme tabela 
abaixo:

Grupos / Ramos 31/12/2021 31/12/2020
Patrimonial  4.911  2.963 
Riscos Especiais  68  8 
Responsabilidades  608  374 
Transportes  1.774  1.874
Riscos Financeiros  790  839 
Pessoas Coletivo  285  350 
Rural  9  33 
Marítimos  414  672 
Aeronáuticos  3.205  1.875 
Aceitações do exterior  5.976  4.596 
Outros  997  945 
Total  19.037 14.529
Total circulante  17.184 13.078 
Total não circulante  1.853  1.451 

A Companhia apresentava movimentação consolidada de custo de aquisição diferido conforme tabela abaixo:

31/12/2020
Incorporação 
Re Especiais Constituição

Diferimento / 
cancelamento 31/12/2021

Patrimonial  2.963  -  3.291  (1.343)  4.911 
Riscos Especiais  8  -  72  (12)  68 
Responsabilidades  374  -  262  (28)  608 
Transportes  1.874  -  1.226  (1.326)  1.774 
Riscos Financeiros  839  1  104  (154)  790 
Pessoas Coletivo  350  -  269  (334)  285 
Rural  33  -  2  (26)  9 
Marítimos  672  -  218  (476)  414 
Aeronáuticos  1.875  -  2.592  (1.262)  3.205 
Aceitações do exterior  4.596  -  4.613  (3.233)  5.976 
Outros  945  -  734  (682)  997 
Total  14.529 1  13.383  (8.876)  19.037 

31/12/2019 Constituição
Diferimento /  

cancelamento 31/12/2020
Patrimonial  2.785  714  (536)  2.963 
Riscos Especiais  35  3  (30)  8 
Responsabilidades  408  124  (158)  374 
Transportes  1.029  1.258  (413)  1.874
Riscos Financeiros  822  200  (183)  839 
Pessoas Coletivo  456  277  (383)  350 
Rural  390  28  (385)  33 
Marítimos  454  638  (420)  672 
Aeronáuticos  976  1.866  (967)  1.875 
Aceitações do exterior  3.801  1.850  (1.055)  4.596 
Outros 698  1.010  (763)  945 
Total 11.854  7.968  (5.293)  14.529 
10. Intangível 

Taxa  
Anual de amortização 31/12/2020 Aquisições Amortização 31/12/2021

Direito de uso software terceiros 20% 1.349 1.153 (648) 1.854
Outros intangíveis (i) 13.913 - - 13.913
Total 15.262 1.153 (648) 15.767

 
Taxa  

Anual de amortização 31/12/2019 Aquisições Amortização 31/12/2020
Direito de uso software terceiros 20% 489 1.066 (206) 1.349
Outros intangíveis (i) - - 13.913 - 13.913
Total 489 14.979 (206) 15.262
(i) refere-se ao ágio (goodwill) gerado na aquisição da Terra Brasis Resseguros.
11. Débitos das operações com resseguros - Operações com resseguradoras 

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios de retrocessão cedida 443.209 434.003
Comissão (129.588) (123.131)
Sinistros 50.591 37.296
Redução ao valor recuperável (31.316) (33.277)
Outros 12.050 8.694
Total 344.946 323.585
Total circulante 331.966 307.973
Total não circulante 12.980 15.612
12. 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. O aging 
de depósitos de terceiros está distribuído da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
Aging de depósitos de terceiros:
De 1 a 30 dias  41.657 13.420
De 31 a 60 dias  508 175
De 61 a 120 dias  556 581
De 121 a 180 dias  377 438
De 181 a 360 dias  1.653 1.166
Superior a 360 dias  2.363 998
Total 47.114 16.778

13. Provisões judiciais - Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía nenhuma 
ação judicial de natureza trabalhista ou tributária, possuindo apenas ações judiciais de natureza cível que se encontram 
provisionadas na rubrica de provisão de sinistro a liquidar judicial no montante de R$ 0 (R$ 225 em 31 de dezembro de 2020).

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 36 31
Adições  8 5
Total 44 36
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui 11 com probabilidade de perda remota (5 em 31 de dezembro de 
2020). Os valores reclamados dessas causas somam, respectivamente, R$ 44 (R$ 36 em 31 de dezembro de 2020). 
Todas as causas possuem natureza cível. 
14. Provisões técnicas - a) Saldo - Os saldos das provisões técnicas estão apresentados a seguir:
 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
 Bruto Cedido Retido Bruto Cedido Retido
Provisões de sinistro, administrativas e de prêmios   
Provisão de sinistros a liquidar  570.988 (303.717) 267.271  540.583 (291.535)  249.048 
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados  337.163 (157.010) 180.153  274.869 (115.558)  159.311 
Provisão de despesas relacionadas  10  -  10  2  -  2 
Provisão total de sinistros  908.161 (460.727) 447.434  815.454 (407.093)  408.361 
Provisões de Prêmios     
Provisão de prêmios não ganhos  451.703 (237.931) 213.772  371.126 (195.570)  175.556 
Provisão de excedente técnico  14.341  (3.160)  11.181  13.603  (3.747)  9.856 
Provisão total de prêmios  466.044 (241.091) 224.953  384.729 (199.317)  185.412 
Total 1.374.205 (701.818) 672.387 1.200.183 (606.410)  593.773
Total circulante 1.285.217 (648.201) 637.016 1.129.466 (558.901)  570.565 
Total não circulante  88.988  (53.617)  35.371 70.717  (47.509)  23.208 
b) Movimentação - As movimentações das provisões técnicas estão demonstradas na tabela a seguir:

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Bruto Cedido Retido Bruto Cedido Retido

Desenvolvimento da provisão de PSL   
Em 1º de janeiro  540.583 (291.535)  249.048  505.125 (239.073)  266.052 
Incorporação Re Especiais  25.916  (25.916)  -  -  -  - 
Sinistros ocorridos  628.518 (222.596)  405.922  727.945 (253.373)  474.572 
Sinistros pagos  (634.708)  250.230 (384.478) (745.194)  217.501 (527.693)
Variação cambial  10.681  (13.900)  (3.219)  52.704  (16.590)  36.114 
Atualização monetária  (2)  -  (2)  3  -  3 
No final do período  570.988 (303.717)  267.271  540.583 (291.535)  249.048 
Desenvolvimento da provisão de IBNR      
Em 1º de janeiro  274.869 (115.558)  159.311  215.062  (71.213)  143.849 
Incorporação Re Especiais  12.180  (12.180)  -  -  -  -
Variação do IBNR  50.114  (29.272)  20.842  59.807  (44.345)  15.462 
No final do período  337.163 (157.010)  180.153  274.869 (115.558)  159.311 
Desenvolvimento da provisão de PDR      
Em 1º de janeiro  2  -  2  -  (5)  (5)
Incorporação Re Especiais  8  (8)  -  -  -  -
Variação do PDR  -  8  8  2  5  7 
No final do período  10  -  10  2  -  2 
Desenvolvimento das provisões de prêmios - PPNG    
Em 1º de janeiro  371.126 (195.570)  175.556  388.496 (176.300)  212.196 
Incorporação Re Especiais  23  (23)  -  -  -  - 
Prêmios emitidos  948.714 (402.914)  545.800  786.764 (352.043)  434.721 
Prêmio ganho (870.854)  362.395 (508.459) (803.103)  332.395 (470.708)
Variação cambial  2.694  (1.819)  875  (1.031)  378  (653)
No final do período  451.703 (237.931)  213.772  371.126 (195.570)  175.556 
Desenvolvimento das provisões de prêmios - PET       
Em 1º de janeiro  13.603  (3.747)  9.856  8.955  (2.060)  6.895 
Incorporação Re Especiais  427  (427)  -  -  -  - 
Variação do Excedente Técnico  311  1.014  1.325  4.648  (1.687)  2.961 
No final do período  14.341  (3.160)  11.181  13.603  (3.747)  9.856 
A Austral Resseguros Especiais, recém adquirida pela Companhia, possuía na data da aquisição o saldo de PCC no 
montante de R$ 8.890 em decorrência da natureza das operações, o qual foi integralmente revertido após a incorpora-
ção. 15. 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 2021. 
Desenvolvimentos dos sinistros avisados de resseguro:
Ano de aviso 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
No ano de subscrição  179.809  221.066  57.376  191.642  139.235  219.286  1.008.414 
Um ano após o ano de subscrição  177.672  285.810  407.092  481.081  298.468  -  1.650.123 
Dois anos após o ano de subscrição  54.566  148.478  123.693  132.452  -  -  459.189 
Três anos após o ano de subscrição  4.111  (3.800)  6.997  -  -  -  7.308 
Quatro anos após o ano de subscrição  (6.634)  681  -  -  -  -  (5.953)
Cinco anos após o ano de subscrição  3.167  -  -  -  -  -  3.167 
Total  412.691  652.235  595.158  805.175  437.703  219.286  3.122.248 
Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Juros judicial  -  -  -  -  -  - -
Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Pagamentos  386.512  609.366 533.584  686.665  284.521  175.312  2.675.960 
Posição em 31/12/2021 446.288
Passivo em relação a anos anteriores a 2016 131.925
Expectativa de salvados/ressarcimento (7.225)
Posição ajustada PSL 570.988
Ano de aviso 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
No ano de subscrição  126.273  177.524 218.572  54.051  188.041  138.163  902.624 
Um ano após o ano de subscrição  111.714  162.813 239.580 326.451  473.742  - 1.314.300 
Dois anos após o ano de subscrição  142.235  53.416 135.223 111.568  -  -  442.442 
Três anos após o ano de subscrição  48.808  4.342  (5.014)  -  -  -  48.136 
Quatro anos após o ano de subscrição  (16.637)  (6.097)  -  -  -  -  (22.734)
Cinco anos após o ano de subscrição  5.474  -  -  -  -  -  5.474 
Total  417.867  391.998 588.361 492.070  661.783  138.163 2.690.242 
Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Juros judicial  -  -  -  -  -  - -
Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Pagamentos 334.831 365.341 537.696 390.777 487.235 107.765 2.223.645
Posição em 31/12/2020 466.597
Passivo em relação a anos anteriores a 2015 83.500
Expectativa de salvados/ressarcimento (9.514)
Posição ajustada PSL 540.583
16. Patrimônio Líquido - a) Capital social - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, em 31 de dezem-
bro de 2021 é de R$ 338.669 (sendo R$ 86.906 em aprovação pela SUSEP) e em 2020 é de R$ 251.763, dividido em 
313.597.651 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  Na data de 01 de dezembro de 2021 a Companhia 
aprovou em reunião da Assembleia Geral Extraordinária a deliberação de resgate de ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, de emissão da Companhia, detidas pela Austral Participações, no valor de R$ 75.000, mediante 
utilização da reserva de capital da Companhia e sem redução do capital social da Companhia. 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) Reserva de capital - Essa reserva foi constituída em decorrência do processo de incorporação da 
Terra Brasis Resseguros. d) 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. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com a aprovação dos acionistas em Assembleia 
Geral Extraordinária, após a constituição da reserva legal, foi procedida a distribuição de dividendos aos acionistas, e 
juros sobre capital próprio, conforme demonstrado a seguir. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia não realizou a 
distribuição do resultado uma vez que apresentou prejuízo no exercício.
 31/12/2021
Lucro líquido do exercício 22.235
Compensação de prejuízos acumulados (217)
Incorporação Re Especiais 532
Lucro líquido do exercício ajustado 22.550
Destinação para reserva legal (1.128)
Base de cálculo 21.422
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 5.355
Valor dos juros sobre capital próprio creditado(*) 15.300
Excedente de juros sobres capital próprio e dividendos distribuído 9.945
Constituição de Reserva de Lucro Estatutária 6.122
(*) De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, a Compa-
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nhia creditou juros sobre o capital próprio dentro dos limites fiscais no montante de R$15.300 (bruto de imposto de renda 
retido na fonte) e no montante de R$13.005 (líquido de imposto de renda retido na fonte), respectivamente, a favor de seus 
acionistas. Os juros sobre capital próprio são contabilizados como despesa financeira e para efeito das demonstrações 
financeiras são demonstrados no patrimônio líquido como distribuição de lucros. 
e) Detalhamento do patrimônio líquido ajustado - PLA e exigência de capital
  31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio líquido  341.974  330.955 
Ajustes contábeis  (59.257)  (62.682)
Ajustes associados á variação dos valores econômicos 7.645  2.501 
Patrimônio líquido ajustado – PLA  290.362  270.774 
Capital base - CB (a)  60.000  60.000 
Capital adicional de risco de subscrição  77.650  96.902 
Capital adicional de risco operacional  5.927  5.350 
Capital adicional de risco de crédito  36.737  40.484 
Capital adicional de risco de mercado  14.704 8.051
Benefício da diversificação  (22.842)  (20.659)
Capital de risco - CR (b)  112.176  130.128 
Capital mínimo requerido - CMR maior entre (a) e (b)  112.176  130.128 
Patrimônio líquido ajustado  290.362  270.774 
(-) Exigência de capital - EC  112.176  130.128 
Suficiência de capital - R$  178.186  140.646 
Suficiência de capital (% PLA / CMR) 259% 208%
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. 17. 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 2021e 2020, estão reconciliados, como se segue:

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020

Resultado antes dos impostos e participações sobre o 
lucro (*)  30.772  30.772  (54.482)  (54.482)
Alíquota nominal (**) 25,0% 20,0% 25,0% 15,0%
Impostos à alíquota nominal  (7.693)  (6.154)  13.620  8.172 
Adições e exclusões temporárias:     
Variação cambial  10.573  10.573  3.568  3.568 
Ajuste TVM  (417)  (417)  (6.063)  (6.063)
Participação nos lucros  4.761  4.131  (397)  (397)
Outras  (321)  (321)  6.477  6.477 

 14.596  13.966  3.585  3.585 
Adições e exclusões definitivas:     
Despesas indedutíveis  (10.997)  (11.981)  (307)  (937)
IRPJ e CSSL correntes  (5.753)  (4.475)  (248)  - 
IRPJ e CSSL diferidos  1.071  620  17.847  8.442 
Total Despesa IRPJ e CSLL  (4.682)  (3.855)  17.599  8.442 
Alíquota efetiva -15,2% -12,5% -32,3% -15,5%
(*) No Resultado antes dos impostos está sendo somado o montante referente a Participações sobre o lucro que em 31de 
dezembro de 2021 é de R$ 5.987 (R$1.150 em 31 de dezembro de 2020)
(**) Em 1º de março de 2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 (MP 1.034/21) que majorou a alíquota da contri-
buição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas de seguros privados de 15% para 20%, a partir de julho de 2021. 
A referida MP foi convertida na Lei nº 14.183/21, publicada em 15 de julho de 2021, que manteve a alíquota elevada até 
31 de dezembro de 2021, retornando ao seu patamar anterior de 15% a partir de 1º de janeiro de 2022. 
18. Transações com partes relacionadas 
Os saldos patrimoniais e de resultados decorrentes de transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:
  31/12/2021 31/12/2020

Classificação Ativo
Austral Seguradora S.A.(a) Outras partes relacionadas  51.627  75.506 
Total   51.627  75.506 
  31/12/2021 31/12/2020

Classificação Passivo
Austral Participações S.A.(d) Controlada direta  11.900 -
Austral Seguradora S.A.(a) Outras partes relacionadas  30.891  32.778 
Vinci Gestora de Recursos (b) Outras partes relacionadas  47  1.911 
Total   42.838  34.689 

31/12/2021
Classificação Receitas  (Despesas)

Austral Seguradora S.A.(a) Outras partes relacionadas  55.662 (735) 
Vinci Gestora de Recursos (b) Outras partes relacionadas - (320) 
Administradores (c) Pessoal chave - (1.415) 
Total  55.662 (2.470)

31/12/2020
Classificação Receitas  (Despesas)

Austral Seguradora S.A.(a) Outras partes relacionadas 40.624 (4.729)
Vinci Gestora de Recursos (b) Outras partes relacionadas - (2.465) 
Administradores (c) Pessoal chave - (1.411) 
Total  40.624 (8.605) 
(a) São prêmios e recuperação de sinistros referentes a contratos de resseguros.; (b) São operações que envolvem 
pagamento de taxa de administração da carteira de investimento para a Austral Resseguradora S.A.; (c) Valor referente 
aos benefícios pagos e a pagar aos administradores (diretoria estatutária); e (d) Valor referente a JCP a pagar a austral 
Participações S.A. 19. Resultado por ação – básico e diluído - As tabelas a seguir reconciliam o lucro (prejuízo) líquido 
dos períodos aos montantes usados para calcular o resultado por ação básico e diluído:

31/12/2021 31/12/2020
Resultado líquido do exercício 22.235 (28.441)
Média ponderada das ações 313.597.651 302.648.450
Resultado por ação em R$ - Básico e Diluído 0,0709 (0,0940)
O resultado por ação básico é calculado a partir da divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos detentores de ações pela 
média ponderada do número de ações ordinárias e preferenciais em circulação no ano. O resultado por ação diluído 
é calculado a partir da divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos detentores de ações pela média ponderada ajustada 
do número de ações ordinárias e preferenciais em circulação no ano, excluindo-se a média ponderada das ações em 
tesouraria. Em 31 de dezembro de 2021e 2020, a Companhia não possuía fatores diluidores. 20. Grupos de ramos 
de atuação - Os grupos de ramo em que a Companhia opera e seus indicadores de desempenho em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 são:

Prêmios ganhos
Índice de  

Sinistralidade (%) (a)
Índice de  

Comercialização (%) (b)
Grupos de atuação 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Patrimonial  195.825  142.918  116,0  86,6  3,5  3,3 
Riscos especiais  339  16  (80,2)  (9.909,2)  8,9  (81,6)
Responsabilidades  50.368  22.815  40,7  54,9  0,8  2,1 
Automóvel  207.102  160.674  97,9  97,3  0,1  0,1 
Transportes  89.861  81.152  60,6  103,3  3,4  2,7 
Riscos financeiros  43.629  49.254  (21,6)  8,1  0,7  0,4 
Pessoas coletivo  15.285  32.528  315,0  208,1  4,8  3,3 
Habitacional  1.705  3.764  28,4  44,3  4,2  4,8 
Rural  (6.133)  72.893  (119,4)  202,8  (1,4)  1,0 
Outros  3.174  2.822  (66,4)  (94,3)  1,1  2,2 
Pessoas individual  12.434  10.236  54,9  83,9  0,0  0,3 
Marítimos  16.389  8.575  (124,5)  92,3  6,2  11,1 
Aeronáuticos  54.538  36.979  60,5  78,9  9,0  8,3 
Petróleo  22.393  18.718  15,0  71,4  4,8  5,0 
Saúde  5.292  2.719  117,6  39,7  5,9  6,0 
Aceitações do exterior  167.231  152.392  55,7  89,3  5,5  5,5 
Total  879.432  798.455  76,3  98,9  3,2  2,9 

Prêmio ganho retido Índice de sinistralidade retida (%) (a)
Grupos de atuação 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Patrimonial  61.166  46.474  94,3  97,7 
Riscos especiais  318  163  (35,7)  (746,6)
Responsabilidades  15.343  9.095  48,8  44,6 
Automóvel  206.667  160.627  98,0  97,3 
Transportes  26.019  20.365  87,7  83,4 
Riscos financeiros  8.225  8.533  (39,3)  10,7 
Pessoas coletivo  7.146  15.794  347,6  236,9 
Habitacional  1.273  2.370  26,2  40,3 
Rural  (1.604)  43.532  (408,7)  173,6 
Outros  3.503  2.293  (67,9)  (146,7)
Pessoas individual  7.595  6.504  53,0  80,8 
Marítimos  6.815  4.207  30,6  122,6 
Aeronáuticos  26.471  13.768  58,4  68,9 
Petróleo  7.354  5.609  1,2  134,1 
Saúde  5.294  2.719  110,0  39,8 
Aceitações do exterior  134.438  125.695  59,8  101,5 
Total  516.023  467.748  82,2  104,6 
(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 exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Prêmio emitido 
líquido

Prêmio cedido 
retrocessão

Prêmio líquido (-) 
retrocessão = prêmio 

retido
Percentual de 

retenção
Percentual 
retrocedido

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Patrimonial 222.480 171.498 (152.278) (126.563)  70.202  44.935  31,6  26,20  68,5  73,80 
Riscos especiais  979  (226)  (102)  215  877  (11)  89,6  357,28  10,4  95,13 
Responsabilidades  66.095  27.579  (49.498)  (16.605)  16.597  10.974  25,1  25,19  74,9  60,21 
Automóvel 194.740 137.315  (70)  125 194.670  137.440  100,0  100,09  0,0 (0,09)
Transportes  91.228  86.020  (64.032)  (60.828)  27.196  25.192  29,8  29,29  70,2  70,71 
Riscos financeiros  37.996  34.044  (36.225)  (31.614)  1.771  2.430  4,7  7,14  95,3  92,86 
Pessoas coletivo  14.688  23.265  (7.994)  (12.108)  6.694  11.157  45,6  47,96  54,4  52,04 
Habitacional  1.686  2.527  (418)  (805)  1.268  1.722  75,2  68,14  24,8  31,86 
Rural (15.469)  58.127  10.285  (24.431)  (5.184)  33.696  33,5  57,97  66,5  42,03 
Outros  2.724  1.397  340  (444)  3.064  953  112,5  68,22  (12,5)  31,78 
Pessoas individual  12.703  9.377  (4.972)  (3.560)  7.731  5.817  60,9  62,03  39,1  37,97 
Marítimo  16.327  11.675  (10.580)  (5.615)  5.747  6.060  35,2  51,91  64,8  48,09 
Aeronáuticos  63.085  44.987  (30.647)  (26.556)  32.438  18.431  51,4  40,97  48,6  59,03 
Petróleo  29.541  22.202  (18.763)  (14.216)  10.778  7.986  36,5  35,97  63,5  64,03 
Saúde  4.305  4.587  - -  4.305  4.587  100,0  100,00  - -
Aceitações do exterior 205.606 152.390  (37.961)  (29.038) 167.645  123.352  81,5  80,94  18,5  19,06 
Total 948.714 786.764 (402.915) (352.043) 545.799  434.721  57,5  55,25  42,5  44,75 
Prêmio de retrocessão cedida por classe de Companhia:
 31/12/2021 31/12/2020
Resseguradora local  4.248 5.690
Resseguradora admitida  276.522 246.619
Resseguradora eventual  122.145 99.734
Total  402.915  352.043 
Prêmio de resseguro e retrocessão aceita por classe: 
Seguradora  938.738  722.747 
Resseguradora local  (21.168)  23.637 
Resseguradora admitida  2.767  9.798 
Resseguradora eventual  28.377  30.582 
Total  948.714 786.764
21. Incentivo baseado em ações - Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de outubro de 2013, foi 
aprovado o primeiro plano de opção de compra de ações da Austral Participações S.A. (“Austral Participações”), 
controladora da Companhia. O primeiro plano estabelece condições gerais de outorga pela Austral Participações de 
opções de compra de ações preferenciais de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, membros da 
Administração e empregados da Austral Participações e de suas afiliadas e/ou subsidiárias, pelos serviços prestados, 
sendo certo que os termos e condições das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as 
diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações e que o plano será liquidado em ações da 
Austral Participações caso e quando as opções forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser 
efetuado pelo participante. Em reuniões do comitê de gestão realizadas em 01 e 02 de outubro de 2013, foram aprovados 
o primeiro e segundo programas de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou opções de 
compra aos beneficiários totalizando 4.500.000 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 19 de dezembro 
de 2014, foi aprovado o terceiro programa de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou 
opções de compra aos beneficiários totalizando 4.832.137 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 01 de 
abril de 2016, foi aprovado o quarto programa de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou 
opções de compra aos beneficiários totalizando 76.616 opções. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 
de março de 2016, foi aprovado o segundo plano de opção de compra de ações da Austral Participações, controladora 
da Companhia.  O segundo plano estabelece condições gerais de outorga pela Austral Participações de opções de com-
pra de ações preferenciais de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, membros da Administração e 
empregados da Austral Participações e de suas afiliadas e/ou subsidiárias, pelos serviços prestados, sendo certo que os 
termos e condições das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as diretrizes e condições 
estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações e que o plano será liquidado em ações da Austral Participações 
caso e quando as opções forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser efetuado pelo partici-
pante. Em reunião do comitê de gestão realizada em 01 de abril de 2016, foi aprovado o primeiro programa de opções 
de compra de ações do segundo plano, nos quais a Austral Participações outorgou opções de compra aos beneficiários 
totalizando 1.884.307 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 5 de setembro de 2016, foi aprovado o 
segundo programa de opções de compra de ações do segundo plano, no qual a Austral Participações outorgou opções 
de compra aos beneficiários totalizando 75.748 opções. A Austral Participações S.A. concede a cada beneficiário uma 
opção de venda às ações que forem adquiridas em função do exercício da opção de compra pelo participante, assim 
como possui uma opção de recompra de tais ações. O prazo e preço de exercício de tais opções estão determinados em 
contratos individuais firmados entre a Austral Participações e os participantes. Caso o beneficiário tenha seu contrato de 
trabalho rescindido voluntariamente ou involuntariamente, sem justa causa, as opções que ainda não sejam passíveis de 
exercício são automaticamente extintas, sem qualquer direito a indenização ou compensação, e as opções já passíveis de 
exercício poderão ser exercidas em um determinado prazo, conforme disposto em cada contrato individual. Na hipótese 
que o contrato de trabalho do beneficiário seja rescindido por justa causa, todas as opções que possam ser exercidas, 
mais aquelas que não possam ainda ser exercidas são automaticamente extintas de pleno direito, independentemente 
de aviso prévio ou indenização. As 4.630.797 opções em aberto representam uma diluição de até 1,64% sobre um total 
de 281.519.205 ações da Companhia.  O efeito do incentivo com base em opções para compra de ações referente aos 
colaboradores registrados na Companhia, que fizeram jus às opções da Austral Participações, está registrado no pa-
trimônio líquido da Companhia como reserva de capital no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no montante de  
R$ 2.072 (R$ 2.072 em 31 de dezembro de 2020). 22. Detalhamento de contas de resultado -
a) Prêmios de resseguro 31/12/2021 31/12/2020
Prêmio de resseguros  939.527  730.586 
Prêmio risco vigente não emitido  (1.467)  (7.586)
Retrocessões aceitas  10.654  63.764 
Variações das provisões técnicas  (69.282)  11.691 
Total  879.432  798.455 
b) Sinistros ocorridos 31/12/2021 31/12/2020
Indenizações avisadas  (627.400)  (727.755)
Despesa com sinistro  (1.118)  (192)
Salvados e Ressarcimentos  7.404  (1.832)
Variações de sinistros ocorridos e não avisados  (50.115)  (59.807)
Redução ao valor recuperável ressarcimento  1.500  (32.118)
Total  (669.729)  (821.704)
c) Custos de aquisição 31/12/2021 31/12/2020
Comissões  (32.551)  (26.144)
Variações de despesas de comercialização diferidas  4.208  2.803 
Total  (28.343)  (23.341)
d) Outras receitas e despesas operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas de resseguro  462  761 
Tarifa bancária  (123)  - 
Despesas de administração de contratos  (2.912)  (3.969)
Participação nos lucros de resseguro aceito  (7.537)  4.836 
Participação nos lucros de retrocessão aceita  (3)  (231)
Outras despesas de resseguro  (4.312)  (3.890)
Redução ao valor recuperável prêmios 406  (2.798)
Redução ao valor recuperável corretagem (36) -
Total  (14.055)  (5.291)
e Resultado com retrocessão 31/12/2021 31/12/2020
Sinistros ocorridos e não avisados  29.271  44.345 
Despesa com sinistro  229  44 
Recuperação de indenização  222.358  253.324 
Redução ao valor recuperável recuperação de indenização  257  (3.334)
Salvados e ressarcimentos  (4.892)  2.825 
Redução ao valor recuperável ressarcimento cedido  (1.492)  31.779 
Redução ao valor recuperável prêmio cedido  (468)  - 
Outros créditos  1.213  112 
Prêmio de retrocessão cedido  (402.915)  (352.043)
Receita com participação nos lucros  5.511  (8.322)
Variações de prêmio retrocessão cedido  39.506  21.335 
Outras despesas  (317)  - 
Total  (111.739)  (9.935)
f) Despesas administrativas 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal próprio e encargos sociais  (20.250)  (16.774)
Localização e funcionamento  (1.903)  (4.403)
Serviços de terceiros  (15.810)  (10.799)
Depreciação e amortização  (2.001)  (387)
Publicidade e propaganda  (373)  24 
Donativos e contribuições  (206)  (99)
Outros  (1.139)  (924)
Total  (41.682)  (33.362)
g) Despesa com tributo 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com COFINS  (8.914)  (9.850)
Despesas com PIS  (1.778)  (1.954)
Taxa de fiscalização  (2.203)  (1.298)
Outras  (1.737)  (1.122)
Total  (14.632)  (14.224)
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Continuação

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
Aos Srs. Membros dos Conselhos de Administração da Austral Participa-
ções 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 re-
gulamentação aplicável, e cuja atuação abrange a Austral Resseguradora S.A. 
(Austral Resseguradora ou “Companhia”), funciona em conformidade com o seu 
estatuto social da Companhia e com o regimento interno aprovado pelo Conselho 
de Administração. Compete ao Comitê de Auditoria 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, 
(ii) a eficácia do sistema de controles internos, e (iii) a efetividade das auditorias 
interna e independente, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dis-
positivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e 
políticas internas. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o 
Comitê desenvolveu suas atividades com base em um plano de trabalho elabora-
do nos termos do seu regimento interno, que incluiu, principalmente: (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; (v) avaliação da estrutura, funcionamento e efetividade dos 
sistemas de controles internos e compliance e de gerenciamento de riscos, 
bem como da qualidade e integridade das demonstrações financeiras; e (vi) 
análise e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia para 
enfrentamento dos efeitos da crise gerada pelo COVID-19. 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 
Resseguradora. Também é de sua responsabilidade o estabelecimento de pro-
cedimentos 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 demons-
trações 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 Resseguradora. 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 inde-
pendentes, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos 
e de controles internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação 
direta. O Comitê estabeleceu com os auditores independentes canal regular de 
comunicação, tendo tomado ciência do plano anual de trabalho e dos trabalhos 
realizados e seus resultados, inclusive do Relatório dos Auditores Independentes 
que está sendo emitido nesta data. O Comitê também avaliou a aderência dos 
auditores independentes às políticas e normas que tratam da manutenção e 
do monitoramento da objetividade e independência com que essas atividades 

devem ser exercidas. O Comitê avaliou os processos de elaboração das de-
monstrações 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 Diretor-Presidente 
e com outros Diretores da Austral Resseguradora 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 conti-
nuidade da Austral Resseguradora 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 2021, devidamente 
auditadas pela KPMG Auditores Independentes, estão em condições de serem 
aprovadas pelo Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022
Margo Isabel Black 

Presidente
Paulo Pereira Ferreira

Membro
Leonardo de Assis Portugal

Membro
Paulo Roberto Batista Machado

Membro

h) Resultado financeiro 31/12/2021 31/12/2020
Receitas
Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado  20.218  27.460 
Títulos disponíveis para venda 64.704  75.070 
Operações com derivativos 7.580 -
Operações de resseguros  118.984  185.464 
Valorização cambial do disponível  5.060  11.667 
Outras receitas  824  445 
Total Receitas 217.370 300.106

31/12/2021 31/12/2020
Despesas   
Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado (14.483)  (24.366)
Títulos disponíveis para venda (28.534)  (28.818)
Provisão Desvalorização Títulos Renda Fixa (Debênture)  (19)  (385)
Operações com derivativos (8.496) -
Operações de resseguros  (122.647)  (182.501)
Desvalorização cambial do disponível  (5.138)  (6.949)
Outras despesas  (546)  (930)
Total Despesas (179.863) (243.949)
Total 37.507  56.157 
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos acionistas da Austral Resseguradora S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Austral Resseguradora S.A. 
(“Companhia“), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercíciofindo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Austral Resseguradora S.A. em 31 de dezembro de2021, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria: Principais assun-
tos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi 
tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financei-
ras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto. 
Provisões técnicas de resseguros e ativos de retrocessão: Veja as Notas 
3.4, 3.8 e 14 das demonstrações financeiras  Principal assunto de auditoria 
- A Companhia realiza o teste de adequação de passivos e possui as seguintes 
provisões técnicas relacionadas a contratos de resseguros: Provisão de Sinistros 
ou Eventos Ocorridos mas não Avisados (“IBNR”) e Provisão de Prêmios não 
Ganhos para riscos vigentes emitidos e não emitidos (“PPNG – RVNE”), além 
das respectivas recuperações ativas de retrocessão relativas a essas provisões 
técnicas. Tais provisões técnicas, seus respectivos ativos de retrocessão, bem 
como o teste de adequação de passivos, efetuado com base em métodos esta-
tísticos e atuariais, requerem julgamento da Companhia na determinação de 
metodologias e premissas que incluem, entre outras, expectativa de sinistros, 
percentuais estimados dos contratos de resseguros, persistência, experiência 
histórica de pagamento de sinistros, estimativas de fluxos de caixa futuros e 
taxas de juros. Devido à relevância dessas provisões técnicas, dos ativos de 
retrocessão, e o impacto que eventuais mudanças nas premissas de cálculo 
poderiam causar nas demonstrações financeiras, consideramos esse assunto 
relevante para a nossa auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: 
Com base em amostragem, nossos procedimentos de auditoria das provisões 
técnicas de resseguros e ativos de retrocessão incluíram, entre outros: - avalia-
ção do desenho dos controles internos chave relacionados com os processos 
de determinação e mensuração da Provisão de Sinistros ou Eventos Ocorridos 
mas não Avisados (“IBNR”), da Provisão de Prêmios não Ganhos para riscos 
vigentes emitidos e não emitidos (“PPNG – RVNE”) e do teste de adequação 
dos passivos. - com o suporte técnico de nossos especialistas da área atuarial, 
avaliamos as metodologias, a consistência das bases de dados e as premissas 
utilizadas nos cálculos atuariais, tais como expectativa de sinistros, percentuais 
estimados dos contratos de resseguros, persistência, experiência histórica de 
pagamento de sinistros, estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas de juros, 
utilizadas na mensuração da IBNR, PPNG – RVNE e do teste de adequação 
dos passivos e avaliamos se o nível de provisionamento atual da Companhia 
encontra-se dentro de um intervalo aceitável, bem como efetuamos, com base 
em amostragem, recálculo independente das referidas provisões, e do teste de 

adequação dos passivos. Os nossos procedimentos de auditoria incluíram 
também a avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras.   
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório dos auditores: A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governan-
ça pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Res-
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: - Determinamos a materialidade de 
acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade é 
aplicado no planejamento e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos 
efeitos das distorções identificadas ao longo da auditoria, das distorções não 
corrigidas, se houver, sobre as demonstrações financeiras como um todo e na 
formação da nossa opinião. - A determinação da materialidade é afetada pela 
nossa percepção sobre as necessidades de informações financeiras pelos 
usuários das demonstrações financeiras. Nesse contexto, é razoável que as-
sumamos que os usuários das demonstrações financeiras: (i) possuem conhe-
cimento razoável sobre os negócios, as atividades comercias e econômicas da 
Companhia e a disposição para analisar as informações das demonstrações 
financeiras com diligência razoável; (ii) entendem que as demonstrações finan-
ceiras são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de ma-
terialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores 
com base no uso de estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros; 
e (iv) tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das 
demonstrações financeiras. - Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamen-

to sobre as distorções que seriam consideradas relevantes. Esses julgamentos 
fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a extensão de 
procedimentos de avaliação de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos 
de distorção relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos 
adicionais de auditoria. - A determinação da materialidade para o planejamento 
envolve o exercício de julgamento profissional. Aplicamos frequentemente uma 
porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para deter-
minarmos a materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. 
A materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os valores fixa-
do(s) pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações 
financeiras como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a 
probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjun-
to excedam a materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. 
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governançaa respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exer-
cício corrente, e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar 
os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022
KPMG Auditores Independentes

CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6

Aos Administradores e Acionistas da Austral Resseguradora S.A.. Rio de 
Janeiro – RJ. Escopo da Auditoria Atuarial: Examinamos as provisões técni-
cas e os ativos de retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessi-
dade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com retrocessionários 
relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos indicadores 
de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica 
do patrimônio líquido ajustado e dos limites de retenção da Austral Ressegu-
radora S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2021, descritos no anexo I 
deste relatório, 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 – SU-
SEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Responsabilidade 
da Administração: A Administração da AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. 
é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de retrocessão registra-
dos nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo 
requerido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, dos créditos com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas 
com sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os 
ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado 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 os itens auditados, 
relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, 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 segu-
rança razoável de que os respectivos itens auditados estão livres de distorção 
relevante. Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está 
restrita a adequação dos demonstrativos da solvência, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado e do capital 
mínimo requerido da Companhia e não abrange uma opinião no que se refere 
as condições para fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apresen-
tar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a sua 

continuidade no futuro. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedi-
mentos 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 requerido, dos valores re-
dutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com 
retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise 
dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à va-
riação econômica do patrimônio líquido ajustado 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 que os controles 
internos da AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. são relevantes para planejar 
os procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses con-
troles internos. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em 
nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo requerido, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos 
créditos com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinis-
tros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado e dos limites de 
retenção da AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. em 31 de dezembro de 2021 
foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas 
e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária – IBA. 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, com base em testes 
aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nos-
sos 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, com base em 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 e FIP 

(exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da auditoria atuarial), 
para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

Anexo I - Austral Resseguradora S.A.  (Em milhares de Reais)
1. Provisões Técnicas, ativos de retrocessão e créditos com 
retrocessionários 31/12/2021
Total de provisões técnicas auditadas 1.374.205
Total de ativos de retrocessão 701.818
Total de créditos com retrocessionários relacionados a 
sinistros e despesas com sinistros 70.014
2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas auditadas (*) 31/12/2021
Provisões Técnicas auditadas (a) 1.374.205
Valores redutores auditados (b) 820.622
Total a ser coberto (a-b) 553.583
3. Demonstrativo do Capital Mínimo 31/12/2021
Capital Base (a) 60.000
Capital de Risco (CR) (b) 112.176
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b) 112.176
4. Demonstrativo da Solvência 31/12/2021
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) 290.362
Ajustes Econômicos do PLA 7.645
Exigência de Capital (CMR) (b) 112.176
Suficiência / (Insuficiência) do PLA (c = a -b) 178.186
Ativos Garantidores (d) 646.627
Total a ser Coberto (e) 553.583
Suficiência/ (Insuficiência) dos Ativos Garantidores (f = d – e) 93.044
5. Demonstrativo dos limites de retenção (Grupos SUSEP) 31/12/2021
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22 15.745
07 52.483
20 26.241

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.
Joel Garcia - Atuário MIBA 1131
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AUSTRAL SEGURADORA S.A.
 CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26

Relatório da Administração 
Em atendimento às disposições legais e regulamentares, apresentamos as fi-
nanceiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Austral 
Seguradora S.A. (“Companhia”) obteve aprovação pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP para iniciar suas operações no dia 25 de outubro de 
2010 e tem como foco estratégico a operação em seguros especializados. 
Atualmente, a Companhia opera nos ramos de seguro garantia, fiança locatícia, 
riscos de petróleo, riscos marítimos - casco, riscos de engenharia, riscos nome-
ados e operacionais, compreensivo empresarial, lucros cessantes, responsa-
bilidade civil geral, responsabilidade civil administradores e diretores (D&O), 
responsabilidade civil - riscos ambientais, responsabilidade civil profissional 
(E&O), transporte nacional, transporte internacional e responsabilidade civil 
transporte (aéreo, rodoviário e desvio de carga). Com o objetivo de ser uma 
empresa competitiva no mercado, a Companhia tem como principal caracterís-
tica a especialização e customização de seus produtos, promovendo soluções 
diferenciadas e inovadoras para seus clientes e na transferência de risco para 
seus parceiros. Em 26 de fevereiro de 2021, a AM Best, agência global de ava-
liação de riscos do segmento de seguros e resseguros, reafirmou o rating de 
Força Financeira (FSR) de B++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo 
(ICR de Longo Prazo) de “bbb+” para o Grupo Austral. A perspectiva do grupo 
foi mantida como positiva. A seguir os principais números e indicadores da 
Austral Seguradora, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

(Valores em milhões de Reais, exceto quanto aos percentuais) Austral
Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Variação Variação (%)

Prêmios Emitidos Líquidos  1.102,4  1.046,9  55,5 5,03%
Prêmios Ganhos  1.049,4  838,7  210,7 20,08%
Sinistros Ocorridos (74,2) (125,9)  51,7 -69,68%
Despesas Administrativas (32,6) (24,0)  (8,6) 26,38%
Resultado Financeiro  11,4  22,4  (11,0) -96,49%
Lucro líquido do exercício  27,7  26,3  1,4 5,05%
Patrimônio líquido 192,5 190,2 2,3 1,19%
Índice de Despesas Admi-
nistrativas 2,96% 2,29% -0,67 p.p.
Índice de Sinistralidade 7,07% 15,01% -7,94 p.p.

Os prêmios emitidos líquidos pela Companhia atingiram o valor de R$ 1.102,4 
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentando um 
aumento frente aos R$ 1.046,9 milhões no exercício de 2020. O crescimento 
das receitas nesse período está em consonância com as expectativas e métri-
cas internas estabelecidas pela Companhia. Confirmando sua consolidação 
como especialista neste mercado, no segmento de riscos de petróleo, a Com-
panhia alcançou um volume de prêmios emitidos de R$ 785,8 milhões no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, frente a R$ 775,3 milhões no 
mesmo período em 2020. É importante ressaltar o sucesso na política de ex-
pansão do portfólio da Companhia nas linhas de responsabilidade civil admi-
nistradores e diretores (D&O), responsabilidade civil ambiental e responsabi-
lidade civil profissional (E&O). Esses segmentos apresentaram significativo 
crescimento de 34% com relação ao exercício anterior, alcançando a marca 
de R$ 26,7 milhões em prêmios emitidos no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021.Considerando o cenário desafiador do mercado, e primando pela 
qualidade e consistência de seu processo de subscrição de seguro garantia 
(público e privado), a Companhia obteve a marca de R$ 133,7 milhões de 
prêmios emitidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, frente a R$ 
187,1 milhões em 2020. Por fim, em seu ano inicial de operação, atingimos R$ 
14,1 milhões em prêmios emitidos no segmento de seguro de transportes. Essa 
iniciativa corrobora a estratégia da Companhia de buscar novas oportunidades 
que a destaque como referência na qualidade de subscrição, provedor de 
serviços diferenciados e especialista no segmento. O índice de sinistralidade 
geral em 2021 ficou em 7,07% contra 15,01% no exercício de 2020. Essa re-
dução se deu, principalmente, nos ramos de responsabilidade civil e riscos 
nomeados operacionais. Adicionalmente, o controle sobre as despesas admi-
nistrativas também é característica marcante da Companhia. Mesmo com o 
aumento de estrutura, e contratação de novos funcionários, quando compara-
mos as despesas com o montante de prêmios emitidos, temos um índice de 
2,96% no exercício, um aumento de apenas 0,67 p.p quando comparado com 
o exercício de 2020, que foi de 2,29%. Esse indicador reflete uma gestão efi-
ciente, monitoramento constante e planejamento assertivo nas ações realiza-

das. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Resultado Finan-
ceiro apresentou um desempenho positivo de R$ 11,4 milhões (R$ 22,4 milhões 
em 31 de dezembro de 2020), reflexo da performance positiva dos ativos finan-
ceiros locais que contribuíram com R$ 13,7 milhões. Como consequência dos 
fatores mencionados acima, a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 27,7 
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (R$ 26,3 milhões em 
31 de dezembro de 2020). O patrimônio líquido apurado em 31 de dezembro 
de 2021 foi de R$ 192,5 milhões (R$ 190,2 milhões em 31 de dezembro de 
2020), e o ativo total atingiu o montante de R$ 1,8 bilhões em 31 de dezembro 
de 2021 (R$ 1,8 bilhões em 31 de dezembro de 2020). A Administração da 
Companhia reforça seu esforço constante na melhoria dos processos opera-
cionais e no desenvolvimento de controles e às melhores práticas de gover-
nança corporativa. Os Administradores declaram que a Companhia possui 
capacidade financeira que viabilize as perspectivas de crescimento para os 
próximos períodos. Ademais, declaram não haver nesse exercício qualquer 
título ou valor mobiliário classificado na categoria “mantidos até o vencimento”. 
A Companhia possui de acordo com o seu Estatuto Social uma política de 
reinvestimento, onde poderá manter a reserva de lucros estatutária denomina-
da“Reserva de Investimento”, que terá por fim financiar a expansão das ativi-
dades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusi-
ve por meio da subscrição de aumento de capital ou criação de novos 
empreendimentos, a qual será formada com até 100% (cem por cento)do lucro 
líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias, até o limite de 
100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, 
somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de 
lucros a realizar e a reserva para contingência, não poderá ultrapassar 100% 
(cem por cento) do capital social subscrito da Companhia.
Por fim, a Companhia agradece à sua equipe pelo empenho e dedicação, à 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, bem como aos clientes, par-
ceiros, fornecedores e acionistas pela confiança depositada.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.
Administração.

Balanços Patrimoniais – 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)

continua

Ativo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante  1.305.689  1.491.894 
Disponível  26.716  7.890 
Aplicações financeiras 5  130.556  299.859 
Créditos das operações com seguros e 
resseguros 7  252.592  427.740 
Prêmios a receber  223.726  412.878 
Operações com seguradoras  987  3.310 
 Operações com resseguradoras  27.879  11.552 
Outros créditos operacionais  2.708  2.053 
Ativos de resseguro 13  850.648  707.298 
Títulos e créditos a receber 8  6.921  12.106 
Títulos e créditos a receber  269  9.023 
Créditos tributários  6.369  2.968 
Outros créditos  283  115 
Custos de aquisição diferidos 9  35.548  34.948 
Não circulante  471.127  334.216 
Realizável a longo prazo  464.330  327.756 
Aplicações financeiras 5  144.101  26.973 
Créditos das operações com seguros e 
resseguros 7  83.636  94.220 
Ativos de resseguro 13  170.433  154.424 
Títulos e créditos a receber 8  11.004  868 
Outros valores e bens  5.447  - 
Custos de aquisição diferidos 9  49.709  51.271 
Propriedade para Investimento  500  - 
Imobilizado  2.026  2.292 
Intangível  4.271  4.168 
Total do ativo  1.776.816  1.826.110 

Passivo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante  1.232.746  1.293.702 
Contas a pagar  25.138  27.568 
Obrigações a pagar  12.062  4.618 
Impostos e encargos sociais a recolher 10  10.887  21.275 
Encargos trabalhistas  1.549  1.218 
Impostos e contribuições  640  457 
Débitos de operações com seguros e 
resseguros  240.920  445.223 
Prêmios a restituir  5.083  8.774 
Operações com seguradoras  14.782  8.181 
Operações com resseguradoras 11  189.293  390.315 
Corretores de seguros e resseguros  27.959  21.843 
Outros débitos operacionais  3.803  16.110 
Depósitos de terceiros 12  3.543  3.146 
Provisões técnicas 13  961.647  817.765 
Outros débitos  1.498 -
Não circulante  351.523  342.164 
Débito das operações com seguros e 
resseguros  75.750  82.809 
Operações com seguradoras  4.168  9.006 
Operações com resseguradoras 11  53.392  52.909 
Corretores de seguros e resseguros  18.190  20.894 
Provisões técnicas 13  271.029  259.355 
Outros débitos  4.744 -
Patrimônio líquido 16  192.547  190.244 
Capital social  107.025  107.025 
Reserva de capital  19  19 
Reserva de lucros  90.958  82.284 
Ajuste com títulos e valores mobiliários  (5.455)  916 
Total do passivo e patrimônio líquido  1.776.816  1.826.110 

Demonstração dos Resultados  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação - em reais)

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Prêmios emitidos  1.102.367  1.046.890 
Variações das provisões técnicas de prêmios  (52.936)  (208.214)
Prêmios ganhos 22.a  1.049.431  838.676 
Sinistros ocorridos 22.b  (74.194)  (125.857)
Custos de aquisição 22.c  (43.043)  (38.520)
Outras receitas e despesas operacionais 22.d  (1.375)  (580)
Resultado com resseguro 22.e  (849.986)  (617.448)
Despesas administrativas 22.f  (32.559)  (24.015)
Despesas com tributos 22.g  (13.392)  (11.058)
Resultado financeiro 22.h  11.410  22.370 
(=) Resultado antes dos impostos e 
participações  46.292  43.568 
Imposto de renda 19  (8.046)  (8.240)
Contribuição social 19  (7.269)  (4.894)
Participações sobre o lucro  (3.303)  (4.166)
(=) Lucro líquido do exercício  27.674  26.268 
Quantidade de ações 69.177.394 69.177.394 
Lucro líquido por lote de mil ações - em reais 20  0,4000  0,3797 

Demonstração de Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
 Notas 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 27.674 26.268
Outros resultados abrangentes a serem
 reclassificados para o resultado em períodos
 subsequentes:
 Ativos financeiros disponíveis para venda
Variação valor justo ativos financeiros
 disponíveis para venda 5.c  (10.619) (3.984)
Efeito do imposto de renda e contribuição
 social 8.a  4.248 1.593
Total de resultados abrangentes do 
exercício, líquido dos impostos  (6.371) (2.391)
Total de resultados abrangentes do
 exercício 21.303 23.877

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital 
social

Capital social 
(em aprovação)

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Ajuste 
TVM

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019  79.227  27.798  2.020  7.513  63.261  3.306 - 183.125 
Aprovação do aumento de capital  27.798  (27.798) - - - - - -
Cancelamento remuneração baseado em ações - -  (2.001) - - - -  (2.001)
Lucro líquido do exercício - - - - - -  26.268  26.268 
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda - - - - - (2.390) -  (2.390)
Proposta para distribuição do resultado:         
Distribuição de dividendos - - - -  (6.707) - -  (6.707)
Constituição de reserva legal - - -  1.313 - -  (1.313) -
Constituição de outras reservas de lucro - - -   16.904 -  (16.904) -
Juros sobre capital próprio (Nota 16.c) - - - - - -  (8.051)  (8.051)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  107.025 -  19  8.828  73.456  916 - 190.244 
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda  -    -    -    -    -   (6.371)  -    (6.371)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    -    -    27.674  27.674 
Proposta para distribuição do resultado:  -    -    -    -    -    -    -    -   
Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (Nota 16.c)  -    -    -    -    -    -    (9.000)  (9.000)
Distribuição de dividendos  -    -    -    -    (10.000)  -    -   (10.000)
Constituição de reserva legal  -    -    -   1.384  -    -    (1.384)  -   
Constituição Outras Reservas de Lucro  -    -    -    -   17.290  -    (17.290)  -   
Saldos em 31 de dezembro de 2021  107.025  -    19  10.212  80.746 (5.455) - 192.547 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  27.674  26.268 
Ajustes para:
Depreciações e amortizações 3.621  1.336 
Perda por redução ao valor recuperável (206)  479 
Provisões técnicas líquidas de ativos de resseguros 15.780  (47.317)
Outros ajustes 781  (2.001)

47.650 (21.235)
Variações nas contas patrimoniais
Ativos financeiros  45.804  44.598 
Créditos das operações com seguros e resseguros  185.725  (234.851)
Títulos e créditos a receber  6.033  33.073 
Depósito de terceiros  397  (4.711)
Custos de aquisição diferidos  962  (13.635)
Impostos e contribuições  (11.317)  28.397 
Débitos de operações com seguros e resseguros  (211.149)  212.831 
Obrigações a pagar 7.664  (2.120)
Sinistros pagos (19.582)  (25.105)
Outros créditos  (823)  -
Provisões judiciais  -  (15)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (19.094)  (16.128)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 32.270  1.099 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (269)  (280)
Baixa de imobilizado  -  467 
Aquisição de intangível  (1.892)  (2.018)
Baixa de intangível  -  257 
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
investimento  (2.161)  (1.574)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (10.000)  (6.707)
Pagamento de juros sobre capital próprio -  (14.761)
Arrendamentos  (1.283)  -
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
financiamento  (11.283)  (21.468)
Aumento líquido (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa  18.826  (21.943)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  7.890  29.833 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  26.716  7.890 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Austral Seguradora S.A. (“Companhia”)com sede 
no Brasil e matriz localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - 3º andar, Le-
blon, na cidade do Rio de Janeiro, é uma sociedade de capital fechado, e tem 
por objeto a exploração de operações de seguros e cosseguros nos ramos de 
danos, conforme definidos na legislação vigente, em todo o território nacional, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 
2010. Em 26 de novembro de 2021, a Austral Participações II S.A., detentora de 
100,00% das ações da Companhia, foi incorporada pela Austral Participações 
S.A., a qual passou a ser detentora da totalidade das ações da Companhia. 
1.1. Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos 
operacionais - A Companhia concentra suas operações nos ramos de seguro 
garantia, tanto público quanto privado, fiança locatícia, riscos de petróleo, riscos 
marítimos (casco), lucros cessantes, responsabilidade civil de administradores 
e diretores (D&O), responsabilidade civil profissional (E&O), responsabilidade 
civil de riscos ambientais, responsabilidade civil geral, riscos de engenharia, 
riscos nomeados e operacionais e compreensivo empresarial. A Companhia 
avalia permanentemente oportunidades em linhas de negócio que apresentem 
alinhamento com sua estratégia de negócios e perspectivas de rentabilidade 
adequadas. Nesse sentido, a Companhia iniciou operações no segmento de 
transportes, nas modalidades transporte nacional e internacional, responsabili-
dade civil transportador (carga) em viagens internacionais, ferroviárias, aéreas, 
rodoviárias, aquaviárias e desvio de carga. A Companhia atua em todo o território 
brasileiro, predominantemente nas seguintes linhas: i. Seguro garantia – setor 
público e setor privado - Este seguro garante o cumprimento de obrigações 
contratuais assumidas pela parte contratada (tomador), junto ao contratante 
(segurado). O seguro garantia protege contra eventuais prejuízos ocasionados 
pelo descumprimento de cláusulas em um contrato. O seguro garantia substitui 
outras formas de garantia comumente utilizadas no mercado, apresentando 
algumas vantagens, sendo as principais: (i) não compromete as linhas de crédito 
das empresas, deixando seus recursos financeiros livres para a sua atividade 
operacional; (ii) agilidade na contratação e (iii) menor onerosidade econômica. 
O seguro garantia é normalmente solicitado em contratações da Administração 
Pública ou Privada, para assegurar o cumprimento de obrigações em contratos 
de construção, fornecimento, prestação de serviços, concessões de serviços 
públicos, participação em licitações, além de ser amplamente utilizado em no-
vos processos judiciais, visando garantir o juízo, assim como em substituição a 
depósitos judiciais outrora realizados. Entre as modalidades de seguro garan-
tia oferecidas pela Companhia, destacam-se: • Seguro garantia judicial: este 
seguro garante valores em discussão em ações judiciais que exigem depósito 
em juízo ao longo dos processos, como nova garantia ou em substituição a 
garantia previamente existente, seja em âmbito cível, trabalhista, tributário ou 
em depósitos recursais, inclusive em procedimentos incidentais ou medidas 
de urgência, a exemplo de cautelares, mandados de segurança, e outras. • 
Seguro garantia administrativo para créditos tributários: este seguro atesta 
a veracidade dos créditos tributários informados pelo tomador em processos 
administrativos no âmbito federal, estadual ou municipal, sendo geralmente 
utilizado para liberação dos referidos créditos ou ainda para cobrir a permanência 
do tomador em regimes especiais de tributação. • Seguro garantia aduaneiro: 
este seguro garante o cumprimento das obrigações do tomador vinculadas ao 
Termo de Responsabilidade a que se refere o Decreto nº 6.759, de 05 de feve-
reiro de 2009, em conformidade com as Instruções Normativas da Secretaria 
da Receita Federal sobre o assunto. • Seguro garantia do licitante: este seguro 
garante que em licitações públicas ou privadas, o tomador vencedor do certa-
me mantenha sua proposta e assine o contrato nas condições apresentadas e 
dentro do prazo estabelecido no edital. Este seguro é frequentemente solicitado 
em procedimentos licitatórios como leilões, concorrências públicas, tomadas 
de preços e cartas convites. • Seguro de garantia de construção, fornecimento 
ou prestação de serviços: esta modalidade garante o cumprimento de todas as 
obrigações assumidas no contrato para construção, fornecimento ou prestação 
de serviços, protegendo o segurado contra o risco de inadimplência do tomador. 
• Seguro garantia de concessões: este seguro garante o cumprimento de todas 
as obrigações assumidas no contrato de concessão para exploração de um bem 
ou serviço público como rodovias, saneamento, energia, entre outros. • Seguro 
garantia de adiantamento de pagamentos: este seguro garante que os valores 
recebidos a título de adiantamento em contratos sejam destinados à execução 
imediata do objeto contratual, ou seja, a realização da etapa prevista de uma 
obra por exemplo, até sua conclusão. Este tipo de seguro permite, por exemplo, 
a liberação de recursos para um fornecedor, sem que o mesmo tenha que utilizar 
seu fluxo de caixa e, para o contratante, representa uma garantia que os recursos 
adiantados serão aplicados no fornecimento do equipamento ou na realização 
das obras conforme previsto contratualmente. • Seguro garantia de manutenção 
corretiva: este seguro garante a execução de ações corretivas apontadas pelo 
contratante e necessárias para a reparação de problemas ocorridos no decorrer 
da execução contratual, por responsabilidade exclusiva do tomador. ii. Seguro 
de fiança locatícia - O seguro de fiança locatícia possibilita a substituição do 
fiador e garante ao proprietário de imóvel (locador) o recebimento dos aluguéis 
e encargos vencidos e não pagos pelo inquilino. Esta característica permite 
agilidade na aprovação da sua proposta de aluguel. O seguro de fiança locatícia 
é regulado por normas específicas, principalmente pela Lei do Inquilinato (Lei 
n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada), que define e limita as 
garantias de locação.  iii. Seguros de riscos de petróleo - O seguro de riscos de 
petróleo garante cobertura para bens, equipamentos e responsabilidade civil, 
decorrente dos riscos ligados às operações de prospecção, exploração, perfura-
ção e produção de petróleo e/ou gás, em terra (“onshore”) e no mar (“offshore”). 

Além disso, também garante a cobertura para obras e construções ligadas ao 
setor, bem como para perdas de receitas derivadas de interrupção de negócios.
Os segurados desse produto podem ser os operadores, fornecedores e/ou 
prestadores de serviços que operam no ramo de petróleo e gás e para cobertu-
ras de riscos de construção de equipamentos offshore. iv. Seguro de riscos 
marítimos (casco) - Este tipo de seguro visa dar proteção para armadores vi-
sando cobrir riscos de perdas ou danos que alcancem qualquer tipo de embar-
cação em operação, construção ou em reparo. Esse tipo de seguro destina-se 
a pessoas físicas ou jurídicas que exploram comercialmente uma embarcação 
mercante, sendo ou não o seu proprietário. Entre as coberturas mais comuns 
deste tipo de seguro: (i) cobertura para danos ao casco e às máquinas das 
embarcações; (ii) perda total da embarcação; (iii) assistências e salvamentos; 
(iv) avaria grossa; (v) responsabilidade civil por abalroação além de outras co-
berturas complementares, como por exemplo: desembolso (D), responsabili-
dades excedentes (RE), valor aumentado (VA), cobertura de construtores navais, 
cobertura de responsabilidade civil dos reparadores de navios, cobertura de 
responsabilidade civil (P&I). Além das coberturas complementares, há uma 
gama de coberturas adicionais que podem ser contratadas em conjunto, como: 
riscos de guerra, torpedo e minas, riscos de greves, motins e comoções civis, 
perda de receita e perda de frete. v. Seguro de responsabilidade civil de admi-
nistradores e diretores (D&O) - O seguro D&O cobre os valores devidos a ter-
ceiros por diretores ou executivos da empresa contratante do seguro em virtude 
de investigações e processos judiciais, administrativos ou arbitrais relacionados 
à sua atuação na capacidade de administradores da sociedade contratante. 
Isso inclui, mas não se limita a, processos de natureza cível, trabalhista, tribu-
tária, consumerista ou previdenciária, em virtude da responsabilidade pessoal, 
solidária ou subsidiária do diretor ou executivo. Entre as coberturas de D&O, 
podem ser elencadas: (i) indenização direta ao segurado (ex. administrador); 
(ii) indenização ao tomador (ex. empresa) que tenha adiantado os custos ao 
segurado; e (iii) indenização aplicada nos casos em que a empresa possui ne-
gociação de valores mobiliários, na qual podem ser seguradas, por exemplo, 
casos de reclamações relacionadas à gestão. É importante mencionar que esse 
produto apresenta como possibilidade a contratação de um produto secundário 
de responsabilidade civil ambiental para diretores e administradores, cobrindo 
os custos de defesa e eventuais indenizações devidas pelo segurado em recla-
mações que envolvam danos causados ao meio ambiente sem abranger os 
custos de limpeza devidos. vi. Seguro de responsabilidade civil profissional 
(E&O) - Este seguro possui cobertura para indenização decorrente de reclama-
ções de terceiros contra o segurado, o qual pode ser uma pessoa física ou jurí-
dica especificada na apólice, por falhas profissionais pelas quais o mesmo seja 
responsabilizado, resultando em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. 
Este seguro é normalmente utilizado por profissionais liberais e empresas 
prestadoras de serviço que estejam sujeitas a reclamações sobre o desempenho 
de sua atividade (ex. escritórios de advocacia), cobrindo os custos de defesa e 
as eventuais indenizações devidos pelo segurado quando houver sua respon-
sabilização legal em função de eventual falha profissional, sempre conforme 
termos pactuados nas apólices. vii. Seguro de riscos de engenharia - O seguro 
de riscos de engenharia tem por objetivo garantir o pagamento de indenização 
por prejuízos decorrentes de acidentes ocorridos durante a fase de execução 
de obras, instalação e montagem de máquinas e equipamentos novos. Estes 
seguros normalmente são oferecidos para contratação nas seguintes modali-
dades: • Contractors All Risks (CAR): seguro destinado para cobrir construção 
(ex.; de uma planta ou prédio) incluindo eventualmente responsabilidades 
contra terceiros. • Erection All Risks (EAR): seguro destinado para cobrir riscos 
de instalação e montagem de máquinas e equipamentos. viii. Seguros de riscos 
nomeados e operacionais - O seguro de riscos nomeados e operacionais são 
aqueles que garantem perdas e danos patrimoniais e lucros cessantes aos bens 
segurados. Em geral, oferecem coberturas para incêndio, queda de raio, explo-
são ou implosão, danos elétricos, quebra de máquinas, inundação, ou seja, 
danos ligados as operações de plantas industriais ou de empresas nos mais 
diversos segmentos da economia. Para os casos em que a importância segu-
rada é inferior ao limite estabelecido em legislação de R$ 100 milhões, a Com-
panhia emite esse tipo de seguro no ramo de compreensivo empresarial. ix. 
Seguros de transportes - Seguros de transportes garantem ao segurado uma 
indenização pelos prejuízos causados aos bens segurados durante o seu trans-
porte em viagens aquaviárias, terrestres e aéreas, sejam em percursos nacionais 
ou internacionais. 1.2. Impactos COVID - 19 - A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) decretou em 11 de março de 2020 estado de pandemia em razão do 
COVID-19. As medidas recomendadas pela OMS e adotadas pelas autoridades 
públicas envolveram o isolamento social, restrições a viagens nacionais e inter-
nacionais, interrupção no funcionamento normal dos negócios, resultando em 
um ambiente marcado por instabilidade social e econômica. Governos e bancos 
centrais vêm intervindo na economia de seus países, adotando medidas emer-
genciais e estímulos. Na economia nacional, as medidas adotadas pelo gover-
no, incluíram a redução dos juros, a suspensão temporária de tributos (diferi-
mento do PIS/COFINS), e a concessão de benefícios fiscais aos setores mais 
afetados. A Companhia tem acompanhado de perto a evolução dos impactos 
causados globalmente pela pandemia, bem como as medidas adotadas pelos 
governos até o momento para auxiliar a manutenção de empregos e retomada 
da economia, em decorrência do agravamento da pandemia ao longo do exer-
cício de 2021. No entanto, ainda existem incertezas quanto às novas medidas, 
o que dificulta a previsibilidade de novos impactos diretos e/ou indiretos que 
poderão ser causados pela pandemia. A Companhia continua mantendo suas 
equipes trabalhando em regime de “home office” desde 17 de março de 2020, 
com todos os seus processos em pleno funcionamento, sem prejuízo para suas 
operações, objetivando reduzir impactos na qualidade de atendimento de seus 
clientes, bem como os riscos aos seus funcionários. 2. Apresentação das 

demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, e 
suas alterações, da Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas 
alterações, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, dos pronun-
ciamentos técnicos, das orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, do Comitê de Pronunciamentos Atuariais 
- CPA, quando referendadas pela SUSEP, doravante denominadas, em seu 
conjunto, “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pela SUSEP”. A autorização para conclusão da elaboração 
das demonstrações financeiras foi concedida pelo Conselho de Administração 
da Companhia em 22 de fevereiro de 2022. 2.1. Base de mensuração - Os 
valores apresentados nas demonstrações financeiras estão expressos em Reais 
- (R$), e foram arredondados para milhares (R$ 000), exceto quando indicado 
de outra forma. Essas demonstrações foram elaboradas com base no custo 
histórico, com exceção dos passivos de arrendamento, que foram reconhecidos 
pelo valor presente das obrigações, e dos seguintes itens, que foram reconhe-
cidos no balanço patrimonial a valor justo: • Instrumentos financeiros mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. • Ativos financeiros disponíveis para 
venda mensurados pelo valor justo. 2.2. Moeda funcional e de apresentação 
- A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real (R$). Essa é a 
moeda do principal ambiente econômico em que a Companhia opera. As tran-
sações em moeda estrangeira foram convertidas pela taxa de câmbio para a 
moeda funcional na data da transação ou do dia útil imediatamente anterior. 
Ganhos ou perdas de conversão de saldos resultantes da liquidação de tais 
transações foram reconhecidos no resultado do exercício, exceto quando reco-
nhecidos no patrimônio como resultado de itens de operação caracterizada 
como investimento no exterior. Ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira foram convertidos para a moeda funcional com base na taxa 
de câmbio vigente na data do fechamento do balanço, e as diferenças decor-
rentes da conversão foram lançadas diretamente contra o resultado do exercí-
cio. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia são: 3.1. Disponível - Refere-se ao dinhei-
ro em caixa e saldos positivos em conta corrente, apresentam risco insignifican-
te de mudança de valor justo, e é utilizado pela Companhia para gerenciamen-
to de seus compromissos de curto prazo. 3.2. Instrumentos financeiros - A 
Companhia possui 100% de suas operações classificadas como seguros e 
exerceu a opção prevista na revisão do pronunciamento técnico número 12 que 
prevê a possibilidade do emissor aplicar a nova norma de instrumentos finan-
ceiros (CPC 48/IFRS 9) em conjunto com o IFRS 17 – Insurance Contracts, que 
entrará em vigor apenas a partir de 01/01/2023. Devido a essa exceção, a 
Companhia aplica a norma CPC 38 – Instrumentos financeiros (IAS 39 – Finan-
cial Instruments: Recognition and Measurement), e contabiliza seus instrumen-
tos financeiros como descrito a seguir: • Derivativos - As operações envolven-
do instrumentos financeiros derivativos destinados a proteção de riscos asso-
ciados com a variação das taxas de juros e taxas de câmbio. As operações com 
derivativos são registradas e negociadas na B3 – Brasil, Bolsa Balcão. Após o 
reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as 
respectivas variações são registradas no resultado e estão classificadas na 
categoria ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
Para a valorização dos instrumentos financeiros derivativos, são usadas cotações 
de preço de mercado 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 de caixa descontado, que usam curvas de rendimento, 
refletindo os fatores de risco adequados. As informações adotadas na constru-
ção das curvas de rendimento são obtidas principalmente na B3 – Brasil, Bolsa 
Balcão. • Mensurados ao valor justo por meio do resultado - Os títulos e 
valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem frequentemente nego-
ciados são contabilizados pelo valor justo e classificados no ativo circulante. A 
Companhia tem sua carteira administrada pela Vinci Partners e seus ativos são 
registrados contabilmente pelo valor justo com base na marcação de preços em 
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mercado ativo. Certos títulos e valores mobiliários podem ser classificados 
nesta categoria, mesmo que não sejam frequentemente negociados, dado o 
status do mercado e a estratégia de investimentos em alinhamento com a ges-
tão de riscos da Companhia. Rendimentos, valorizações e desvalorizações 
desses títulos e valores mobiliários são reconhecidos no resultado. A Companhia 
utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as 
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximi-
zando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados 
não observáveis. Para os títulos públicos, os valores de mercado foram deter-
minados 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 unitário da quota na 
data de encerramento do balanço conforme informado pelos Administradores 
dos respectivos fundos de investimento. O valor de mercado do fundo imobiliá-
rio listado em carteira foi obtido a partir do preço divulgado pelo administrador. 
• Disponíveis para venda - São classificados nesta categoria todos os ativos 
financeiros, não derivativos, que não sejam designados na categoria anterior. 
Após o reconhecimento inicial, esses ativos são mensurados pelo valor justo e 
as mudanças, que não sejam decorrentes de perdas por redução ao valor recu-
perável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas 
no patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumu-
lado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado. • Rece-
bíveis - Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluí-
dos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 
doze meses da data-base do balanço (estes são classificados como ativos não 
circulantes). Os recebíveis originados de contratos de seguros, resseguros e 
retrocessão, tais como saldo de prêmios a receber, são classificados nesta 
categoria e são mensurados inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, 
valorizados pelo custo amortizado, deduzido da provisão de redução ao valor 
recuperável - impairment. • Reconhecimento e mensuração inicial - Os rece-
bíveis são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando 
a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um 
ativo financeiro (exceto contas a receber de clientes sem componente de finan-
ciamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor 
justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado, dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis-
são. Contas a receber de clientes sem componente significativo de financiamen-
to são mensurados inicialmente ao preço da operação. • Desreconhecimento  
- Ativos financeiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfe-
re os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titula-
ridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financei-
ro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no 
balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e 
benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são 
desreconhecidos. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou 
expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são subs-
tancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos 
termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um 
passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação 
paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. 3.3 Custo de aquisição diferidos - As 
despesas de comissão de seguro são registradas quando da emissão ou início 
de vigência do risco, o que ocorrer primeiro, e 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 de seguro relacionado. 3.4. Ativos e passivos de res-
seguro - Contratos de seguros são os contratos em que a Companhia aceita o 
risco de seguro significativo de outra parte, concordando em pagar indenização 
de seguro aos detentores da apólice no caso de ocorrência de um evento futuro 
incerto especificado, com efeito adverso sobre o detentor da apólice. Os prêmios 
de seguros e as despesas de comercialização são registrados quando da emis-
são ou início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro, sendo a parcela de 
prêmio ganho, bem como as respectivas parcelas de comissão, reconhecidas 
no resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. 
Os ativos de resseguro são representados por valores a receber de ressegura-
dores a curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de realização ou 
recebimento dos ativos junto aos resseguradores. Os ativos de resseguro são 
avaliados consistentemente com os passivos de seguro que foram objeto de 
resseguro e com os termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem 
pagos a resseguradores são compostos substancialmente por prêmios pagáveis 
em contratos de resseguro. Os prêmios de resseguro cedidos são registrados 
quando da emissão ou início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro, sendo 
apropriados ao resultado de acordo com as características de diferimento do 
prêmio de resseguro cedido, observando o tipo de contrato de resseguro em 
questão e a base de cessão do mesmo. A Companhia analisa a recuperabilida-
de dos ativos de resseguro regularmente. Quando há evidência objetiva de 
perda no valor recuperável, a Companhia reduz o valor contábil do ativo de 
resseguro ao seu valor estimado de recuperação e reconhece imediatamente 
qualquer perda no resultado do período. A Companhia utilizou as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP, Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 
pelo CPC 11 - Contratos de Seguro para avaliação da sua carteira e constituição 
das provisões técnicas para garantia de seus contratos de seguro, aplicando 
regras e procedimentos para mensuração e acompanhamento de seus contra-
tos. 3.5. Salvados e ressarcimentos - A Companhia apresenta metodologia, 
descrita em nota técnica atuarial, para constituição de um redutor das provisões 
de sinistros relativo à expectativa de ressarcimento nas operações do grupa-
mento de riscos financeiros. A estimativa corresponde exclusivamente à expec-
tativa de recebimento de ressarcimento de sinistros ainda não pagos. Não 
sendo considerada como ajuste das provisões de sinistros os valores relativos 
à expectativa de recebimento de ressarcimentos de sinistros já liquidados. 
Quando um sinistro é liquidado (total ou parcialmente) essa estimativa de res-
sarcimento é registrada no ativo da Companhia. 3.6. Ativos de direito de uso 
- A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arren-
damento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). 
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de depreciação 
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por nova 
mensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de 
uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos 
iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de 
início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. 3.7. Intangí-
vel - Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento de softwares de 
terceiros que são diretamente usados pela Companhia são reconhecidos como 
ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como 
parte do produto de software, incluem os custos no desenvolvimento e uma 
parcela adequada das despesas diretas aplicáveis. Outros gastos de desenvol-
vimento 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 de softwares reconhecidos como ativos são amor-
tizados durante sua vida útil estimada. Caso haja indicativo de perda, testes de 
impairment são aplicados, a fim de indicar eventuais necessidades de ajuste do 
valor do ativo Intangível. 3.8. Provisões técnicas de contratos de seguros - As 
provisões técnicas para garantia dos contratos de seguros são constituídas 
segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades 
seguradoras e estão de acordo com as determinações do Conselho Nacional 
de Seguros Privados – CNSP, da Superintendência de Seguros Privados – SU-
SEP e CPC 11/IFRS 4 - Contratos de Seguro. Contratos de seguros são os 
contratos em que a Companhia aceita o risco de seguro de outra parte (o bene-
ficiário da apólice), concordando em pagar indenização de seguro aos benefi-
ciários da apólice no caso de ocorrência de um evento futuro incerto especifica-
do (o evento segurado), com efeito adverso sobre o beneficiário da apólice. De 
forma geral, a Companhia determina se apresenta risco de seguro significativo 
por meio da comparação dos prêmios recebidos com os sinistros a pagar se o 
evento segurado tivesse ocorrido. Todas as metodologias adotadas para cálcu-
lo das provisões técnicas apresentam descrição em nota técnica atuarial desen-
volvida pelo atuário responsável técnico. • 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 obedecidos os critérios estabelecidos em 
legislação vigente. A parcela da provisão de prêmios não ganhos relativa aos 
riscos vigentes e já emitidos - PPNG-RVE é calculada de acordo com formulação 
padrão estabelecida pela Superintendência de Seguro Privados - SUSEP. A 
parcela da provisão de prêmios não ganhos referente aos riscos vigentes e não 
emitidos - PPNG-RVNE inclui parcela derivada da triangulação do desenvolvi-
mento de prêmios e parcela relativa ao tratamento individual de apólices espe-
cíficas, já sabidas pelos subscritores de cada linha de negócio, mas ainda não 
emitidas. • Provisão de sinistros a liquidar - PSL - É constituída para a cober-
tura dos valores esperados relativos a sinistros avisados e não pagos até a 
data-base do cálculo, incluindo os sinistros administrativos e judiciais. A provisão 
de sinistros a liquidar inclui atualizações monetárias, juros, variações cambiais 
e multas contratuais, quando pertinente. A provisão é constituída a partir de 
análise individualizada de cada sinistro, correspondendo sempre a melhor es-
timativa dos valores a pagar dos sinistros já avisados à Companhia. Para os 
sinistros do grupo de riscos financeiros, a Companhia estima uma expectativa 
de ressarcimento advinda da probabilidade de êxito na execução de seus con-
tratos de contragarantia. • Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 
– IBNR - É constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos 
a sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base de cálculo. A Com-
panhia estima sua provisão utilizando metodologia própria de desenvolvimento 
de sinistros através dos métodos de Chain Ladder e Bornhuetter-Ferguson, 
sempre analisando a aderência da estimativa por meio de testes de consistência 
mensais. Além do montante apurado acima, o valor final de provisão de sinistros 
ocorridos e não avisados pode ser acrescido de uma parcela adicional advinda 
da expectativa de sinistro das operações de riscos financeiros. Essa parcela 
reflete a estimativa de perda das expectativas avisadas que ainda não foram 
caracterizadas como sinistros. • Provisão de despesas relacionadas - PDR 
- É constituída mensalmente para a cobertura das despesas relacionadas ao 
pagamento de indenizações, abrangendo tanto as despesas que podem ser 
atribuídas individualmente a cada sinistro quanto às despesas que só podem 
ser relacionadas aos sinistros de forma agrupada. A Companhia registra de 
forma tempestiva todas as despesas relacionadas ao processo de regulação de 
sinistros avisados e de expectativas de sinistros. Em relação às despesas não 
incorridas de sinistros ocorridos, que, possivelmente se tornarão incorridas ao 
longo do período dos riscos assumidos, utiliza metodologia própria com base 
no seu histórico de despesas para apurar um percentual médio de despesas. • 
Teste de adequação de passivo - Em cada data de balanço (semestralmente), 
a Companhia avalia as obrigações decorrentes dos contratos de seguros e 
resseguro, vigentes na data-base através do teste de adequação de passivos. 
O teste de adequação de passivo foi realizado, a partir da utilização de métodos 

estatísticos e atuariais, baseados em dados atualizados e consistentes com as 
informações presentes no mercado financeiro. A Companhia aplica metodologias 
correspondentes às parcelas do passivo a fim de obter a melhor estimativa dos 
fluxos de caixa futuros projetados. A Companhia apresenta estimativas de fluxos 
de caixa em moeda nacional e dólar. Especificamente para operações em moe-
da nacional, utiliza-se a ETTJ livre de risco pré-fixada da Associação Brasileira 
de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – AMBIMA disponibilizada 
pelo site da SUSEP para as estimativas dos fluxos de caixa em valores nominais. 
Do mesmo modo, para as estimativas decorrentes dos fluxos de caixa em dólar, 
utiliza-se a curva de cupom cambial disponibilizada pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP. As premissas de sinistralidade utilizadas para 
projeção de sinistros futuros oriundos dos negócios vigentes na data-base do 
estudo têm como base uma análise criteriosa da carteira, resultados históricos 
internos e de mercado em cada linha de negócio. O fluxo de despesas relacio-
nadas aos sinistros futuros é resultado da análise de métricas de percentuais 
históricos. Foi projetado nesse estudo um fluxo de despesas administrativas 
para manutenção dos negócios vigentes até o término do run-off. Em resumo, 
o resultado do teste de adequação de passivo indicou que as provisões consti-
tuídas deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis re-
lacionados são suficientes para garantir o valor presente esperado dos fluxos 
de caixa que decorram do cumprimento dos contratos de seguro vigentes. Além 
disso, a comparação entre a provisão de prêmio não ganho constituída, dedu-
zida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente re-
lacionados, com o valor presente dos fluxos de sinistros a ocorrer da Companhia, 
não demonstrou necessidade de constituição da provisão complementar de 
cobertura. 3.9. Passivo de arrendamento - Na data de início do arrendamento, 
a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor 
presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo 
do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos 
menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis 
de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a 
serem pagos sob garantias de valor residual. A Companhia utiliza como taxa 
incremental a taxa de juros que teria que pagar ao tomar emprestado o recurso 
necessário para obter o ativo com valor similar ao ativo objeto do arrendamento, 
por prazo, garantia e cenários econômicos semelhantes aplicados individual-
mente a cada contrato de acordo com as estimativas projetadas como prazo de 
arrendamento. 3.10. Provisões para ações judiciais - As provisões são cons-
tituídas a partir de uma série de análises individualizadas, efetuadas pelo de-
partamento jurídico interno e pela assessoria jurídica externa, dos processos 
judiciais em curso com provável desembolso futuro. As alterações de estimativas 
dos processos e os honorários de sucumbência são registradas respectivamen-
te nas linhas de indenizações avisadas e despesas de sinistros, e as atualizações 
no resultado financeiro. Eventuais contingências ativas não são reconhecidas 
até que as ações sejam julgadas favoravelmente em caráter definitivo e quando 
a probabilidade de realização do ativo seja provável. 3.11.Benefícios a empre-
gados - • Pós emprego e convencionais - A Companhia não possui benefícios 
na modalidade pós-emprego, apenas mantém os benefícios previstos nas 
convenções coletivas sindicais tais como plano para participação nos lucros - 
PLR, o qual está vinculado a um atingimento tanto de metas globais como de 
metas departamentais e individuais que são estabelecidas e acordadas no início 
de cada exercício. • Plano de 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 reconhe-
cido ao longo do exercício 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. 3.12. 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos - As provisões 
para imposto de renda e para contribuição social correntes e diferidos são cons-
tituídas com base nas alíquotas vigentes na data-base das demonstrações fi-
nanceiras. As estimativas de realização dos tributos diferidos sobre prejuízo 
fiscal e base negativa existentes em 31 de dezembro de 2021, são reconhecidas 
de acordo com a expectativa de geração de resultados tributáveis futuros, com 
base em estudos e projeções da Administração. Os tributos diferidos ativos e 
passivos são reconhecidos para as diferenças temporárias, 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 dispo-
nível para que as diferenças temporárias possam ser realizadas e créditos e 
perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. Os ativos e passivos 
fiscais diferidos são compensados, quando há o direito legalmente executável 
para compensar os valores reconhecidos e estão relacionados com tributos 
sobre o lucro, lançados pela mesma autoridade tributária. 3.13. Redução ao 
valor recuperável - • Recebíveis - A companhia avalia mensalmente se há 
evidências de risco de inadimplência nos valores de prêmios a receber, através 
de uma análise individualizada dos grupos econômicos e suas respectivas 
apólices, vencidas no período acima de 60 dias. A metodologia empregada para 
determinar o risco considera o prazo de vencimento, o fluxo de pagamentos dos 
grupos econômicos, a qualidade do seu rating, histórico de perdas e provisões 
de prêmios já recebidos que possibilitem compensação de suas apólices. Se 
em períodos subsequentes houver redução da provisão do valor recuperável, o 
montante da redução é reconhecido no resultado. • Títulos e valores mobiliá-
rios disponíveis para venda - Nas datas das demonstrações financeiras, é 
feita a avaliação de forma individualizada se existe evidência clara de perda de 
valor recuperável de cada ativo financeiro disponível para venda que seja indi-
vidualmente 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. • Outros ativos - 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 (ex-
cluindo perdas de crédito futuras esperadas ainda não incorridas), descontada 
à taxa de juros efetiva original. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor da 
perda é reconhecido na demonstração do resultado. 3.14. Resultado - O resul-
tado é apurado pelo regime contábil de competência e considera: • Prêmios - O 
resultado é apurado pelo regime contábil de competência e considera que a 
contabilização dos prêmios de seguros ocorre na data de emissão ou início de 
vigência do risco, o que ocorrer primeiro. Os prêmios de seguros e as corres-
pondentes despesas de comercialização são apropriados no resultado de 
acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. As receitas de 
prêmios de seguros são diferidas para apropriação, em bases lineares, no de-
correr do prazo de vigência das apólices, por meio de constituição e reversão 
da provisão de prêmios não ganhos. Os prêmios relativos aos contratos de 
resseguro são registrados como prêmios de resseguros cedidos no resultado e 
diferidos para apropriação por meio de constituição e reversão da provisão de 
prêmios não ganhos, conforme metodologia descrita em nota técnica atuarial. • 
Sinistros - Os sinistros decorrentes de seguros gerais incluem todos os eventos 
que ocorrem durante os exercícios, avisados ou não, os respectivos custos in-
ternos 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 exercícios anteriores. 3.15. Julgamentos, estimativas 
e premissas contábeis significativas - A elaboração das demonstrações fi-
nanceiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de alto grau 
de julgamento da Administração na utilização de determinadas políticas contá-
beis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas pode 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 
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. • Valor justo dos instru-
mentos financeiros mensurados a valor justo através do resultado e disponíveis 
para a venda (nota 5); • Crédito das operações com seguros e resseguros - Re-
dução do valor recuperável (nota 7); • Avaliação de ativos e passivos de contra-
tos de seguros e resseguro (nota 4); • Créditos tributários (nota 8a); • Custos de 
comercialização diferidos (nota 9); • Salvados e ressarcimentos - Redução do 
valor recuperável (nota 8); • Provisões para contingências (nota 15); e • Provisões 
Técnicas (nota 13). 3.16. Dividendos - Os dividendos são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras quando de sua efetiva distribuição ou quando sua 
distribuição é aprovada pelos acionistas, o que ocorrer primeiro. O Conselho de 
Administração, ao apreciar as demonstrações financeiras anuais, apresenta à 
Assembleia Geral a sua proposta de distribuição do resultado do exercício. O 
valor dos dividendos propostos pelo Conselho de Administração é refletido em 
subcontas no patrimônio líquido e apenas a parcela correspondente ao dividen-
do obrigatório é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras. 
3.17. Resultado por ação - O resultado por ação básico é calculado pela divisão 
do lucro atribuível aos acionistas pela média ponderada da quantidade de ações 
emitidas durante o período, excluindo quaisquer ações em tesouraria recom-
pradas durante o período de divulgação e que foram classificadas como ações 
em tesouraria como um componente redutor do patrimônio líquido. O objetivo 
do resultado diluído por ação é fornecer uma medida da participação de cada 
ação ordinária e preferencial no desempenho e, ao mesmo tempo, refletir os 
efeitos de todas as ações ordinárias e preferenciais potenciais diluidoras em 
circulação durante o período. O cálculo da média ponderada das ações ordiná-
rias e preferenciais, considera: • Quantidade de ações em circulação (líquida 
das ações em tesouraria); e • Opções de ações exercíveis. 3.18. Normas, in-
terpretações e orientações novas e revisadas - A seguinte norma foi adotada 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021 e não teve 
impacto material nos montantes divulgados ou nas respectivas divulgações no 
período atual nem em períodos anteriores: Reforma da taxa de juros de referên-
cia (Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38/ IAS 39, CPC 40/ IFRS 7, CPC 11/ 
IFRS 4 e CPC 06/ IFRS 16) - Em vigor a partir de 01/01/2021. As seguintes al-
terações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não estão em vigor para o 
período findo em 31 de dezembro de 2021. A adoção antecipada de normas, 
embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC): O CPC 48 (IFRS 9) - Instrumentos financeiros foi 
emitido em dezembro de 2016 e é o primeiro passo no processo para substituir 
o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O CPC 
48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos fi-
nanceiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financei-
ros 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 2023. A Companhia atendeu aos critérios dos normativos e optou pela 
isenção opcional para entidades que emitem contratos de seguros (IFRS 4 / 
CPC 11) e estima adotar o IFRS 9 / CPC 48 em 01/01/2023. Adicionalmente, a 
Companhia não concluiu suas análises sobre os impactos dos IFRS supracita-
dos. O CPC 50 / IFRS 17 - Contratos de Seguros foi emitido em maio de 2017 e 
estabelece princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação e di-
vulgação de contratos de seguros emitidos. Também requer princípios similares 
a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos e contratos de investi-
mento 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 17 é aplicável a partir de 1° de 

janeiro de 2023, sendo permitida a aplicação antecipada.  Os normativos acima 
serão aplicáveis quando adotados pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP. Não há outras normas IFRS ou interpretações que ainda não tenham 
entrado em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia. 
Adicionalmente, as seguintes normas e interpretações alteradas não deverão 
ter um impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia ou não 
são aplicáveis às suas operações. • Classificação de passivos como circulantes 
ou não circulantes (alterações ao IAS 1) – Em vigor a partir de 01/01/2023; • 
Imobilizado - Receitas antes do uso pretendido (alterações à IAS 16) – Em vigor 
a partir de 01/01/2022; e • Contratos Onerosos - Custo de Cumprir um Contrato 
(Alterações à IAS 37) – Em vigor a partir de 01/01/2022; • Estrutura conceitual 
para relatório financeiro – CPC 00 (R2); e - Adoção Inicial das Normas Interna-
cionais de Contabilidade (CPC 37 R1), em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022. 
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento 
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes às novas 
IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entida-
des que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 4. Gestão de risco de seguro e risco financeiro: 
O Grupo Austral adota como definição, que a estrutura de gestão de risco con-
siste no conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos 
organizacionais que possibilitem: a concepção, implementação, monitoramen-
to, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda orga-
nização. Os procedimentos de gestão de risco têm como base as melhores 
práticas definidas no Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission - COSO e Enterprise Risk Management – ERM, em sua versão 
2017, cujas etapas de avaliação do ambiente de controle são: avaliação de 
riscos; atividades de controle; atividades de monitoramento; informação e co-
municação. Estas são realizadas levando em consideração a natureza, escala 
e complexidade de nossas operações. O COSO é reconhecido como uma refe-
rência internacional no tema e esta versão vem ao encontro das melhores prá-
ticas, alinhando o gerenciamento de risco com a estratégia do Grupo Austral. O 
Grupo Austral também utiliza o conceito de três linhas, atualizado pelo Instituto 
de Auditores Internos - IIA, a fim de determinar papéis, responsabilidades e 
governança dentro de todo o processo de gestão de risco. A gestão de risco 
possui relação direta com os objetivos da Companhia, sendo esta construída 
em linha com as estratégias de negócios, a definição de seus controles opera-
cionais internos e a busca da excelência na gestão empresarial. Os quadros 
abaixo mostram a concentração de risco no âmbito do negócio por região e por 
carteira, baseada no valor de prêmio bruto de resseguro e líquido de resseguro 
da Companhia.

Distribuição de prêmio 
bruto de resseguro

Região geográfica 31/12/2021 31/12/2020
Centro Oeste  8.824  5.453 
Nordeste  13.375  5.415 
Norte  1.163  2.592 
Sudeste  1.070.476  1.023.861 
Sul  8.529  9.569 
Total 1.102.367 1.046.890

Distribuição de prêmio 
líquido de resseguro

Região geográfica 31/12/2021 31/12/2020
Centro Oeste  4.006  1.957 
Nordeste  6.237  2.816 
Norte  552  1.345 
Sudeste  975.577 107.071 
Sul  4.095  5.029 
Total 990.467 118.218
a) Gestão de risco de Subscrição - Um dos principais riscos nas operações de 
seguros e resseguros é a possibilidade das condições de aceitação estabelecidas 
para um determinado risco serem inadequadas diante das responsabilidades 
efetivamente assumidas ou das provisões técnicas se mostrarem insuficientes. 
Um dos fatores de risco associado de maior relevância é a frustração de expec-
tativas quanto a frequência e/ou valores a pagar de sinistros, o que implicaria 
em possível insuficiência dos prêmios e/ou provisões para fazer frente aos 
dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações assumidas frente aos 
clientes e/ou no incremento da constituição de reservas a fim de que os valores 
provisionados sejam suficientes para cobertura destas obrigações. A exposição 
ao risco é mitigada por meio da diversificação da carteira e seletividade analítica 
dos riscos subscritos, com a implementação de diretrizes saudáveis e prudentes 
sobre a estratégia de subscrição, bem como o monitoramento constante dos 
indicadores internos e do mercado para realização de eventuais ajustes. Para 
fins de precificação dos riscos, com o objetivo de obter resultados consistentes, 
estáveis, positivos individualmente e para a carteira, é adotada a política de 
subscrição e definidos procedimentos operacionais para avaliação de riscos, 
assim como um modelo de precificação que segue as premissas de gestão de 
riscos. Destacamos que, dentre os procedimentos contempla-se o regime de 
alçadas decisórias, como suporte a decisões técnicas, sendo estes documentos 
formalmente aprovados, periodicamente revisados e devidamente divulgados 
a todos os envolvidos. Adicionalmente, faz-se uso do resseguro como parte do 
seu programa de gestão de riscos. O resseguro cedido é contratado em bases 
proporcionais e não proporcionais. Por fim, pelo ponto de vista de concentração 
de negócios, a carteira do ramo de seguro garantia é responsável por impacto 
considerável nos resultados operacionais, correspondendo a 64% do total do 
resultado técnico do segmento de seguros, ou seja, R$ 52.531 (63% e R$ 35.936 
em 31 de dezembro de 2020). Análise de sensibilidade - Com o intuito de reali-
zar uma análise de sensibilidade para a sinistralidade, o Grupo Austral adotou 
um cenário de teste de sensibilidade com agravo de 10% da sua sinistralidade 
ocorrida no exercício por ramo de operação. Utilizou-se também uma premissa 
de 10% de sinistralidade ocorrida mínima por ramo de atuação, para aqueles que 
tiveram sinistralidade ocorrida agravada abaixo deste patamar. A partir dessas 
sinistralidades agravadas foi apurado o impacto no resultado do exercício e no 
patrimônio líquido. As tabelas abaixo apresentam os valores de variação dos 
sinistros ocorridos brutos e líquidos de resseguro, considerando as seguintes 
sinistralidades para cada ramo de atuação: 

31/12/2021
Efeitos brutos de resseguros Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido 192.547  188.643  (3.904)
Lucro líquido do período  27.674  23.770  (3.904)
Impacto (%) no resultado do período   -14,1%
Impacto (%) no patrimônio líquido   -2,0%
Efeitos líquidos de resseguro
Patrimônio líquido 192.547  191.979  (568)
Lucro líquido do período  27.674  27.106  (568)
Impacto (%)no resultado do período   -2,1%
Impacto (%) no patrimônio líquido   -0,3%

31/12/2020
Efeitos brutos de resseguros Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido 190.244  175.417  (14.827)
Prejuízo do período  26.268  11.441  (14.827)
Impacto (%) no resultado do período   -56,4%
Impacto (%) no patrimônio líquido   -7,8%
Efeitos líquidos de resseguro
Patrimônio líquido 190.244  189.646  (598)
Prejuízo do período  26.268  25.670  (598)
Impacto (%)no resultado do período   -2,3%
Impacto (%) no patrimônio líquido   -0,3%
b) Gestão de riscos financeiros - A política de investimentos do Grupo Austral 
define as diretrizes para a alocação dos recursos 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, o Grupo Austral considera a necessidade de caixa e o 
gerenciamento 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 diariamente através 
de análise e monitoramento da carteira. O comitê de investimentos do Grupo 
Austral, se reúne de forma perene para analisar a performance da carteira, traçar 
cenários prospectivos e, com isso, definir as linhas gerais para os investimentos. 
Os riscos financeiros podem ser divididos em quatro categorias de risco principais: 
mercado, crédito, liquidez e cambial. As informações a seguir serão apresentadas 
conforme cada categoria mencionada. 1) Risco de Mercado - É definido como a 
possibilidade de perdas resultantes da variação de preços de mercado dos ativos 
e passivos da Companhia. O controle do risco de mercado é baseado no modelo 
Value-at-Risk (VaR), um dos métodos mais tradicionais na gestão deste risco, 
que consiste numa métrica estatística de avaliação que estima a perda potencial 
máxima que a carteira poderia sofrer, em um determinado período de tempo, 
com um determinado intervalo de confiança, se consideradas condições normais 
de mercado. Análise de sensibilidade - O Grupo Austral monitora, diariamente, 
o risco de mercado e sistêmico da sua carteira de investimentos, através do 
Value-at-Risk (VaR) com intervalos de confiança de 95% (noventa e cinco por 
cento) e 99% (noventa e nove por cento), nos modelos de simulação com dados 
históricos e paramétrico, no horizonte de tempo de 1 dia e 252 dias úteis. Além 
do exposto acima, o Grupo Austral realiza teste de estresse na variável de juros, 
maior componente da carteira de investimentos, assim como no câmbio, a ser 
visto no item 4) desta nota, risco cambial. (i) Carteira de investimentos - Segundo 
a análise do VaR, tais investimentos poderiam gerar pelo método histórico, com 
janela de observação de 252 dias úteis, “holding period” de um dia e com nível 
de confiança de 95%, uma perda de 0,31% do total de ativos da carteira em 31 
de dezembro de 2021 (0,21% em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 
950. Com nível de confiança de 99%, observou-se uma perda de 0,48% do total 
de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021 (0,52% em 31 de dezembro de 
2020), que equivale a R$ 1.440. Ao utilizar o método paramétrico, considerando 
o VaR com janela de observação de 252 dias úteis, “holding period” de um dia e 
nível de confiança de 95%, observou-se uma perda de 0,35% do total de ativos 
da carteira em 31 de dezembro de 2021 (0,25% em 31 de dezembro 2020), que 
equivale a R$ 1.050. Com nível de confiança de 99%, observou-se uma perda 
de 0,48% do total de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021 (0,36% 
em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 1.460. Além das avaliações 
do VaR, também são levadas em consideração na performance e alocação 
de ativos na carteira de investimento, cenários estressados da taxa implícita 
dos títulos indexados à inflação. Para tanto, foram considerados os seguintes 
cenários base, provável e estressados (variação positiva e negativa de 100bps 
e 200bps): i. Cenário base: Foi considerado o mesmo do cenário provável. É o 
cenário onde a curva da IPCA é igual a curva implícita dos títulos indexados à 
inflação; ii. Cenário I: redução de 200bps, em relação à taxa do cenário base; iii. 
Cenário II: redução de 100bps, em relação à taxa do cenário base; iv. Cenário III: 
aumento de 100bps em relação à taxa do cenário base; e v. Cenário IV: aumento 
de 200bps em relação à taxa do cenário base.

31/12/2021
Cenário Choque Impacto no resultado bruto de impostos
I (200 bps) 13,68MM
II (100 bps) 6,84MM
III 100 bps (6,84MM)
IV 200 bps (13,68MM)
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31/12/2020
Cenário Choque Impacto no resultado bruto de impostos
I (200 bps) 4,61MM
II (100 bps) 2,31MM
III 100 bps (2,31MM)
IV 200 bps (4,61MM)
2) Risco de crédito - Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associa-
das ao não cumprimento pelas contrapartes de suas obrigações financeiras nos 
termos pactuados e/ou da desvalorização dos recebíveis decorrente da redução 
na classificação de risco do tomador ou contraparte. O Grupo Austral entende que 
a principal origem do seu risco de crédito é exposição do resseguro para as ope-
rações da seguradora e a retrocessão para as operações da resseguradora. Com 

continua

o objetivo de mitigar tal risco adotou-se análise do Rating de Crédito,determinado 
por agências classificadoras de riscos. Por ser parte complementar ao processo 
de subscrição, o rating é observado no processo de aceitação, precificação e 
alçadas. Adicionalmente, a Companhia monitora as exposições por ressegurador 
e retrocessionário, bem como acompanha e avalia as mudanças e tendências 
do mercado de seguros e resseguros, assim como do mercado financeiro. O 
risco de crédito em fundos e instrumentos financeiros, componentes da carteira 
de investimentos além dos títulos públicos do governo federal, é limitado porque 
as contrapartes são representadas por emissores com elevado rating de crédito 
avaliado por agências classificadoras de riscos.  A tabela abaixo apresenta o 
total de exposição ao risco de crédito para as diversas categorias de ativos da 
Companhia. Além disso, apresenta o prazo dos ativos vencidos.

31/12/2021

Composição de carteira por classe e por categoria contábil
Ativos não 

vencidos 

Vencidos 
até 30 

dias

Vencidos 
entre 31 e 

60 dias 

Vencidos 
entre 61 e 

120 dias

Vencidos 
entre 121 e 

180 dias

Vencidos 
entre 181 e 

360 dias
Superior 

a 360 dias 
Valor 

contábil
Disponível 26.716 - - - - - - 26.716
Disponíveis para negociação
 Privados  50.332 - - - - - -  50.332 
 Públicos 80.189 - - - - - - 80.189
Disponíveis para venda
 Privados 1.146 - - - - - - 1.146
 Públicos 142.955 - - - - - - 142.955
Créditos com operações seguros (*) 330.670 4.156 772 814 755 585 1.846 339.598
Total de ativos financeiros e ativos de contratos de seguro 632.008 4.156 772 814 755 585 1.846 640.936

31/12/2020

Composição de carteira por classe e por categoria contábil
Ativos não 

vencidos 

Vencidos 
até 30 

dias

Vencidos 
entre 31 e 

60 dias 

Vencidos 
entre 61 e 

120 dias

Vencidos 
entre 121 e 

180 dias

Vencidos 
entre 181 e 

360 dias
Superior 

a 360 dias 
Valor 

contábil
Disponível 7.890  -  -  -  -  -  - 7.890
Disponíveis para negociação
 Privados 53.655 - - - - - - 53.655
 Públicos 246.609 - - - - - - 246.609
Disponíveis para venda         
 Privados  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Públicos  16.924  -  -  -  -  -  -  16.924 
 Exterior  10.049  -  -  -  -  -  -  10.049 
Créditos com operações seguros (*) 516.248  5.001  1.042  978  194  1.540  319 525.322 
Total de ativos financeiros e ativos de contratos de seguro 851.375 5.001 1.042 978 194 1.540 319 860.449
*Os valores de créditos com operações com seguros estão apresentados brutos da provisão para redução de valor recuperável. 
As tabelas a seguir apresentam o risco de crédito a que a Companhia está exposta considerando os ratings obtidos através do site da Superintendência de 

Seguros Privado - SUSEP. O conceito de exposição leva em consideração as 
provisões de sinistros, prêmios não ganhos já repassados aos resseguradores 
e créditos a recuperar conforme orientação da Superintendência de Seguros 
Privado – SUSEP. Adicionalmente, conforme apresentado, a Companhia possui 
exposição somente com resseguradores de níveis mínimos: BBB+ e B++, nas 
agências de risco Standard & Poor’s e AM Best, respectivamente.
(i) Operações da Seguradora

31/12/2021 31/12/2020

Standard & 
Poor’s Co

Moody’s 
Investor 
Services

Fitch 
Ratings

AM 
Best

Exposi-
ção

 (em R$)

Exposi-
ção

 (em %)

Exposi-
ção

 (em R$)

Exposi-
ção

 (em %)
AAA Aaa AAA A++  189  0,02 616  0,13 
AA+ Aa1 AA+ A+  60.827  7,05 79.734  16,30 
AA Aa2 AA A+  3.336  0,39 4.865  0,99 
AA- Aa3 AA- A  92.181  10,69 43.318  8,86 
A+ A1 A+ A  625.386  72,51 39.793  8,14 
A A2 A A-  7.291  0,85 11.038  2,26 
A- A3 A- A-  70.862  8,22 230.242  47,06 
BBB+ Baa1 BBB+ B++  2.429  0,28 79.543  16,26 
Total 862.501 100 489.149  100,00 
3) Risco de liquidez - Consiste na possibilidade do Grupo Austral não ser capaz 
de cumprir suas obrigações financeiras, esperadas ou não, no momento em que 
forem devidas, seja pela impossibilidade de realizar tempestivamente seus ativos 
ou pelo fato de tal realização resultar em perdas significativas e/ou no descum-
primento de requisitos regulatórios. A Administração possui visibilidade diária 
da carteira, discutindo regularmente em suas reuniões ou extraordinariamente, 
quando necessário, a posição dos investimentos levando em conta a sua liquidez 
e expectativa de rentabilidade. O Grupo Austral tem por filosofia ser conservador 
em seus ativos financeiros, entendidos como a soma de 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 83,3% (83,97% em 31 
de dezembro de 2020) da sua carteira em depósitos bancários, LFT, NTN-B e 
demais títulos que possuem liquidez diária a despeito do seu vencimento. Adi-
cionalmente, 12,4% (12,9% em 31 de dezembro de 2020) dos ativos financeiros 
são compostos por fundos de investimento com prazos de resgate de até 120 
dias e 4,3% (3,13% em 31 de dezembro de 2020) da carteira é composta por um 
fundo de investimento com prazo de resgate acima de 120 dias.
31/12/2021

Até 1 
ano

Acima 
de 1 
ano TotalAtivos e passivos

Disponível  26.716 -  26.716 
Ativos financeiros a valor justo por meio do resul-
tado  130.556 - 130.556 
Ativos financeiros disponíveis para venda 144.101 - 144.101 
Crédito das operações de seguros e resseguros  252.592  83.636 336.228 
Outros créditos operacionais  2.708 -  2.708 
Títulos e créditos a receber 6.921 11.004 17.925
Total de ativos  563.594  94.640 658.234 
Contas a pagar  25.138  -  25.138 
Passivos de contrato de seguros (líquidos de 
resseguro)  110.999 

 
100.596 211.595 

Débito das operações de seguros e resseguros  240.920  75.750 316.670 
Depósito de terceiros 3.543  -  3.543 
Outros débitos 1.498 4.744  6.242 
Total de passivos  382.098 181.090 563.188 

31/12/2020
Até 1 

ano

Acima 
de 1 
ano TotalAtivos e passivos

Disponível 7.890 - 7.890
Ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado 295.585 4.274 299.859
Ativos financeiros disponíveis para venda 26.973 - 26.973
Crédito das operações de seguros e resseguros 427.740 94.220 521.960
Outros créditos operacionais 2.053 - 2.053
Títulos e créditos a receber 12.106 868 12.974
Total de ativos 772.347 99.362 871.709

Contas a pagar 27.568 - 27.568
Passivos de contrato de seguros (líquidos de 
resseguro e retrocessão) 110.467 104.931 215.398
Débito das operações de seguros e resseguros 445.223 82.809 528.032
Depósitos de terceiros 3.146 - 3.146
Total de passivos 586.404 187.740 774.144
4) Risco Cambial - O Grupo Austral opera carteira de investimentos em dólares 
norte americano. Consequentemente, qualquer movimentação das taxas de câm-
bio R$/US$ afetará sua demonstração de resultado consolidado e seu balanço 
patrimonial consolidado. Análise de sensibilidade - Para a análise de sensibili-
dade das variações na taxa de câmbio R$/US$ na carteira de investimentos em 
moeda estrangeira foram considerados os seguintes cenários: i. Cenário base: 
taxa de câmbio PTAX de R$/US$ 5,58 em 31 de dezembro de 2021; ii. Cenário 
provável: taxa de câmbio de R$/US$ 5,61 estimada para 31 de dezembro de 
2022 pelo Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil em 
31 de dezembro de 2021; iii. Cenário I: redução de 50,0%, em relação à taxa do 
cenário base (R$/US$ 2,79); iv. Cenário II: redução de 25,0%, em relação à taxa 
do cenário base (R$/US$ 4,19); v. Cenário III: aumento de 25% em relação à taxa 
do cenário base (R$/US$ 6,98); evi. Cenário IV: aumento de 50% em relação à 
taxa do cenário base (R$/US$ 8,37).

31/12/2021 

Cenário 
Oscilação da taxa de 

câmbio 
Impacto no resultado bruto de 

impostos
Provável 0,50% 0,11MM
I (50,0%) (11,79MM)
II (25,0%) (5,90MM)
III 25,0% 5,90MM
IV 50,0% 11,79MM

31/12/2020 

Cenário 
Oscilação da taxa de 

câmbio 
Impacto no resultado bruto de 

impostos
Provável (3,7%) (0,64MM)
I (50,0%) (8,64MM)
II (25,0%) (4,32MM)
III 25,0% 4,32MM
IV 50,0% 8,64MM

5. Aplicações: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento
31 de dezembro de 2021

Taxas 
contra-

tadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 a 
60 meses

Acima 
de 60 

meses

Valor 
contábil 
de mer-

cado
Valor de 

curva

Percentual 
contábil 

das aplica-
ções

Percentual 
de curva 

das aplica-
ções

I. Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado:
Letras financeiras do tesouro - LFT -  -  1.280  76.682  2.262  80.224  80.189 29% 28%
Quotas de fundos de investimentos (i) -  50.332  -  -  -  50.332  50.332 18% 18%
II. Títulos disponíveis para venda:
Notas do tesouro nacional - NTN-B no país IPCA  -  -  129.771  13.184  142.955  152.034 53% 54%
Debentures IPCA  -  -  -  1.146  1.146  1.161 - -
Total  50.332  1.280  206.453  16.592  274.657  283.716 47,53% 100%

31 de dezembro de 2020

Taxas 
contra-

tadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima 
de 60 

meses

Valor 
contábil 
de mer-

cado
Valor de 

curva

Percentual 
contábil 

das aplica-
ções

Percentual 
de curva 

das aplica-
ções

I. Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado:
Letras financeiras do tesouro - LFT SELIC - 19.112 208.405 18.687 246.204 246.609 75% 75%

Quotas de fundos de investimentos (i) - 53.655 - - - 53.655 53.655 17% 17%

II. Títulos disponíveis para venda:
Notas do tesouro nacional - NTN-B no país IPCA - - - 16.924 16.924 15.543 5% 5%

Títulos privados no exterior 5,12 - - 10.049 - 10.049 9.905 3% 3%

Total 53.655 19.112 218.454 35.611 326.832 325.712 100% 100%

(i) Os saldos das quotas de fundos de investimentos são compostos pelos tipos 
de fundos a saber: Fundo imobiliário R$ 14.703 (R$ 18.358 em 31 de dezembro 
de 2020), Fundo de crédito privado R$ 6.525 (R$ 6.188 em 31 de dezembro de 
2020), Fundo de ações R$ 4.280 (R$ 4.838 em 31 de dezembro de 2020), Fundo 
de investimento em participações R$ 14.102 (R$ 13.685 em 31 de dezembro de 
2020), Fundo multimercado R$ 7.772 (R$ 7.570 em 31 de dezembro de 2020) 
e Fundo de renda fixa R$ 2.951 (R$ 2.836 em 31 de dezembro de 2020). Para 
os títulos públicos, os valores de mercado foram determinados com base nas 
cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado 
Financeiro e de Capitais - ANBIMA. As quotas dos fundos de investimento são 
valorizadas com base no valor unitário da quota na data de encerramento do 
balanço, conforme informado pelos administradores dos respectivos fundos de 
investimento. O valor de mercado dos fundos imobiliários listados em carteira 

foi obtido a partir do preço divulgado pelo administrador. b) Hierarquia de valor 
justo - A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor 
justo, e seus respectivos métodos de avaliação. Os diferentes níveis foram defi-
nidos como se segue: • Nível 01: Preços cotados e não ajustados em mercados 
ativos para ativos e passivos idênticos, por exemplo: Ações listadas, Fundos de 
Investimentos listados, Títulos Públicos do Governo Federal Brasileiro emitidos 
no Brasil e no Exterior e Títulos corporativos de companhias brasileiras emitidos 
no Exterior; e • Nível 02: Os Preços finais são obtidos observando-se outras 
informações, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de 
preços), por exemplo: Fundos de Investimentos não listados, Debêntures, Letras 
Financeiras e Certificados de Depósito Bancário.

31 de dezembro de 
2021

31 de dezembro de 
2020

Nível 
01

Nível 
02 Total Nível 01

Nível 
02 Total

I. Títulos mensurados 
ao valor justo por meio 
de resultado:
Fundos de investimento:
Quotas de fundos de
 investimentos  7.633  27.997  35.630  27.948 

 
25.707  53.655 

Quotas de fundos
 imobiliários 14.702  - 14.702 - - -
Títulos de renda fixa -
 públicos:
Letras financeiras do
 tesouro - LFT  80.224  -  80.224 

 
246.204  - 

 
246.204 

II. Títulos disponíveis
 para venda:
Títulos de renda fixa -
 privados:
Debêntures  -  1.146  1.146 - - -
Títulos privados no
 exterior - - - 10.049  -  10.049 
Títulos de renda fixa -
 públicos:
 Notas do tesouro
 nacional - NTN-B

 
142.955  -  142.955  16.924  -  16.924 

Total 245.514 29.143 274.657 301.125 25.707 326.832 
c) Movimentação das aplicações financeiras - As movimentações das aplicações 
financeiras estão demonstradas na tabela abaixo:

Valor justo 
por meio do 

resultado

Disponí-
vel para 

venda Total
Saldo final em 31 de dezembro de 2019 203.125 81.876 285.001
(+) Aplicações 356.000 71.900 427.900
(-) Resgates (256.546) (142.861) (399.407)
(+) Rendimentos (2.315) 7.666 5.351
(+/-) Oscilação Cambial - 12.376 12.376
(+/-) Ajuste ao valor justo (405) (3.984) (4.389)
Saldo final em 31 de dezembro de 2020 299.859 26.973 326.832
(+) Aplicações 199.358 129.433 328.791
(-) Resgates  (371.085) (14.831) (385.916)
(+) Rendimentos 2.056 12.720 14.776
(+/-) Oscilação Cambial - 426 425
(+/-) Ajuste ao valor justo 368 (10.620) (10.251)
Saldo final em 31 de dezembro de 2021 130.556 144.101 274.657
d) Derivativos - d.1) Exposição    

Exposição Valor a receber
Descrição Vencimento 31/12/2021 31/12/2021
Contratos futuros
  Compromisso de venda
    Taxa de câmbio - dólar futuro 01/02/2022 3.033 4
6. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil - BACEN, através 
da Resolução nº4.444, de 13 de novembro de 2015, com suas alterações poste-
riores, e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através da Resolução 
CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas respectivas alterações,regula-
mentaram as normas para a aplicação dos recursos garantidores das provisões 
técnicas por parte das sociedades seguradoras. Em 31 de dezembro de 2021 e 
31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentava as seguintes coberturas:

31/12/2021 31/12/2020
Provisão de prêmios não ganhos  913.575 828.901
Provisão de sinistros a liquidar  269.596 207.517
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados  37.766 32.094
Provisão de despesas relacionadas  11.739 8.608
Total das provisões técnicas  1.232.676 1.077.120
Direitos creditórios  (255.192) (449.610)
Custo de aquisição diferido redutores  (44.631) (48.094)
Ativos de resseguro redutores de PPNG  (516.363) (229.416)
Ativos de resseguro redutores de PSL  (251.255) (186.806)
Ativos de resseguro redutores de IBNR  (34.687) (29.091)
Ativos de resseguro redutores de PDR  (10.565) (7.578)
Total das exclusões (1.112.693) (950.595)
Total das provisões técnicas para cobertura 119.983 126.525
Composição dos ativos vinculados à cobertura
 das provisões técnicas:
Letras financeiras do tesouro - LFT 74.745 133.267
Notas do tesouro nacional - NTN-B 25.026 16.924
Quotas de fundos de investimentos 31.317 9.472
Quotas de fundo de investimento imobiliário 14.703  
Total dos ativos vinculados à cobertura das
 provisões técnicas 145.791 159.663
Ativos vinculados em excesso 25.808 33.138
7. Crédito das operações com seguros e resseguros:

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios a receber de segurados  307.361 507.098
Operações com seguradoras  988 3.310
Operações com resseguradoras  27.879 11.552
Total 336.228 521.960
Total Circulante 252.592 427.740
Total não Circulante 83.636 94.220
Aging de prêmios a receber:
Prêmios a vencer
De 1 a 30 dias  42.198 29.800
De 31 a 60 dias  32.587 273.116
De 61 a 120 dias  39.487 33.512
De 121 a 180 dias  38.597 23.122
De 181 a 360 dias  65.298 47.616
Superior a 360 dias  83.636 94.220
Total de prêmios a vencer  301.803 501.386
Prêmios vencidos
De 1 a 30 dias  4.156 5.001
De 31 a 60 dias  772 1.042
De 61 a 120 dias  814 978
De 121 a 180 dias  755 194
De 181 a 360 dias  585 1.540
Superior a 360 dias  1.846 319
Total de prêmios vencidos  8.928 9.074
Redução ao valor recuperável (3.370) (3.362)
Total de prêmios a receber 307.361 507.098
Movimentação dos prêmios a receber

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial  507.098 279.686
(+) Prêmios emitidos (a)  1.256.078 1.277.452
(+/-) Riscos vigentes não emitidos  (186) (44.471)
(+) Imposto sobre operações financeiras  126.331 81.051
(-) Recebimentos  (1.581.952) (1.085.463)
(-) Redução ao valor recuperável  (8) (1.157)
Saldo final  307.361 507.098
(a) Saldo inclui variação cambial e cancelamentos. De acordo com os fluxos de 
recebimento de prêmios e parcelamentos referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, foi observado que a Companhia tem operado com uma 
média de parcelamento de 02 vezes.
8. Títulos e créditos a receber: 31/12/2021 31/12/2020
 Títulos e créditos a receber 2.490 9.023
 Ressarcimento a receber (*) 38.375 37.395
 (-) Redução ao valor recuperável (35.895) (37.395)
 Participação nos lucros a receber - 8.997
 Outros 10 26
 Créditos tributários e previdenciários (a) 15.152 3.836
 Outros créditos 283 115
Total 17.925 12.974
Total circulante 6.921 12.106
Total não circulante 11.004 868
(*) Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os valores registrados na rubrica de 
Ressarcimentos a receber encontram-se vencidos a mais de 365 dias. 
a) Créditos tributários e previdenciários - Apresentamos abaixo o quadro com 
os débitos e créditos tributários pelos montantes líquidos, quando de mesma 
natureza e jurisdição:

31/12/2021 31/12/2020
Impostos a compensar / recuperar (i) - 30
Contribuições e impostos pagos a maior a
 recuperar (ii) 5.498 1.722
Crédito tributário Pis e cofins (iii) 871 1.216
IR e CS diferido (iv) 8.783 868
Total 15.152 3.836
Total Circulante 6.369 2.968
Total não Circulante 8.783 868
(i) Refere-se a créditos tributários provenientes de IRRF e CSRF; (ii) Montantes a 
receber provenientes de PIS e COFINS e IR e CS pagos a maior; (iii) Os créditos 
tributários de PIS e COFINS possuem perspectiva de realização no curto prazo 
principalmente os créditos calculados sobre o saldo de Provisão de sinistros a 
liquidar – PSL e Sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR que se dará me-
diante o pagamento do sinistro; e (iv) Refere-se a crédito tributário provenientes 
de tributos diferidos sobre diferenças temporárias.
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Apresentamos abaixo o quadro com os créditos e débitos tributários pelos montantes líquidos, quando de mesma na-
tureza e jurisdição:

 31/12/2020 Adições Baixas

Reconhe-
cido no 

Resultado

Reconhecido em 
Outros Resulta-

dos Abrangentes 31/12/2021
Tributos diferidos sobre diferenças 
temporárias  868  17.695  (9.780)  3.667  4.248  8.783 
Ajuste a Valor de Mercado Negociação  1.686  4.042  (1.106)  2.936  -  4.622 
Ajuste a Valor de Mercado Venda  (610)  5.360  (1.112)  -  4.248  3.638 
Outras provisões  (208)  7.971  (7.378)  593  -  385 
Alterações CPC 06 -Arrendamento  -  322  (184) 138  -  138 
Total  868  17.695  (9.780)  3.667  4.248  8.783 

31/12/2019 Adições Baixas

Reconhe-
cido no 

Resultado

Reconhecido em 
Outros Resulta-

dos Abrangentes 31/12/2020
Tributos diferidos sobre diferenças 
temporárias (3.614)  1.183  3.299  2.889  1.593 868 
Ajuste a Valor de Mercado –
 Valor justo por meio do resultado (6.445)  (1.793)  9.924  8.131  - 1.686 
Ajuste a Valor de Mercado –
 Disponível para Venda (2.203)  (2.148)  3.741  1.593 (610)
Outras provisões  5.034  5.124 (10.366)  (5.242)  - (208)
Total créditos (-) débitos tributários  (3.614)  1.183  3.299  2.889  1.593  868 
9. Custos de aquisição diferidos: A Companhia apresentava um saldo de custo de aquisição diferido conforme tabela abaixo:
Grupos / Ramos 31/12/2021 31/12/2020
Garantia  78.112  79.877 
Riscos de engenharia  52  159 
Riscos de petróleo  1.995  3.515 
Lucros cessantes  428  186 
Riscos marítimos - cascos  3.101  1.910 
Outros  1.569  572 
Total  85.257 86.219
Total circulante  35.548 34.948 
Total não circulante  49.709  51.271 
A Companhia apresentava movimentação de custo de aquisição diferido conforme tabela abaixo:

31/12/2020 Constituição Diferimento / cancelamento 31/12/2021
Garantia  79.877  901.874  (903.639)  78.112 
Riscos de engenharia  159  1.440  (1.547)  52 
Riscos de petróleo  3.515  32.457  (33.977)  1.995 
Lucros cessantes  186  1.308  (1.066)  428 
Marítimos - casco  1.910  20.127  (18.936)  3.101 
Outros  572  16.576  (15.579)  1.569 
Total  86.219  973.782  (974.744)  85.257 

31/12/2019 Constituição Diferimento / cancelamento 31/12/2020
Garantia  68.412  18.024  (6.559)  79.877 
Riscos de engenharia  421  94  (356)  159 
Riscos de petróleo  1.982  4.636  (3.103)  3.515 
Lucros cessantes  255  333  (402)  186 
Marítimos - casco  1.290  2.343  (1.723)  1.910 
Outros 224  661  (313)  572 
Total 72.584  26.091  (12.456)  86.219 
10. Impostos e encargos sociais a recolher:

31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda retido 1.714 287
Imposto sobre serviço retido 133 80
Imposto operações financeiras 8.638 20.574
Contribuições previdenciárias 269 293
Outros impostos e encargos sociais 133 41
Total 10.887 21.275
11. Operações com resseguradoras:

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios de resseguro cedido 327.505 533.920
Comissão (87.820) (94.164)
Repasse de ressarcimento 3.000 3.468
Total 242.685 443.224
Total circulante 189.293 390.315
Total não circulante 53.392 52.909
12.Depósitos de terceiros: Os depósitos de terceiros referem-se, principalmente, a prêmios de seguros direto e prêmios 
de cosseguro aceito, cujas apólices ainda não foram identificadas, sendo classificados no passivo circulante.
O aging de depósitos de terceiros está distribuído da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
De 1 a 60 dias  1.396  409 
De 61 a 360 dias  1.176  834 
Superior a 360 dias  971  1.903 
Total  3.543  3.146 
13.Provisões técnicas: a) Saldo - Os saldos das provisões técnicas estão apresentados a seguir:
 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
 Bruto Cedido Retido Bruto Cedido Retido
Provisões de sinistros e de prêmios  
Provisão de sinistros a liquidar  269.596  (251.255)  18.341  207.517  (186.806)  20.711 
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados  37.766  (34.687)  3.079  32.094  (29.092)  3.002 
Provisão de despesas relacionadas  11.739  (10.565)  1.174  8.608  (7.577)  1.031 
Provisão total de sinistros  319.101  (296.507)  22.594  248.219  (223.475)  24.744 
Provisões de Prêmios   
Provisão de prêmios não ganhos  913.575  (724.574)  189.001  828.901  (638.247)  190.654 
Provisão total de prêmios  913.575  (724.574)  189.001  828.901  (638.247)  190.654 
Total  1.232.676  (1.021.081)  211.595  1.077.120  (861.722)  215.398 
Circulante  961.647  (850.648)  110.999  817.765  (707.298)  110.467 
Não circulante  271.029  (170.433)  100.596  259.355  (154.424)  104.931 
b) Movimentação - As movimentações das provisões técnicas estão demonstradas na tabela a seguir: 
 31/12/2021 31/12/2020

Bruto Cedido Retido Bruto Cedido Retido
Desenvolvimento da provisão de PSL
Em 1º de janeiro  207.517  (186.806)  20.711  147.814 (128.755)  19.059 
Sinistros ocorridos no período  65.874  (47.902)  17.972  84.444  (79.044)  5.400 
Sinistros pagos no período  (16.847)  (4.000)  (20.847)  (25.105)  21.016  (4.089)
Variação cambial  11.295  (11.149)  146  (1.354)  1.346  (8)
Atualização monetária  1.757  (1.398)  359  1.718  (1.369)  349 
No final do período  269.596  (251.255)  18.341  207.517 (186.806)  20.711 
Desenvolvimento da provisão de PDR
Em 1º de janeiro  8.608  (7.577)  1.031  6.129  (5.426)  703 
Despesas ocorridas no período  5.646  (4.487)  1.159  4.416  (3.615)  801 
Despesas pagas no período  (2.735)  1.672  (1.063)  (2.182)  1.659  (523)
Variação cambial  (5)  3  (2)  29  (27)  2 
Atualização monetária  225  (176) 49  216  (168) 48 
No final do período  11.739  (10.565)  1.174  8.608  (7.577)  1.031 
Desenvolvimento da provisão de IBNR
Em 1º de janeiro  32.094  (29.092)  3.002  31.485  (28.906)  2.579 
Variação do IBNR  5.672  (5.595)  77  609  (186)  423 
No final do período  37.766  (34.687)  3.079  32.094  (29.092)  3.002 
Desenvolvimento das provisões de
 prêmios - PPNG
Em 1º de janeiro  828.901  (638.247)  190.654  635.162 (458.363)  176.799 
Prêmios emitidos no período  1.102.367  (987.488)  114.879 1.046.890 (928.671)  118.219 
Prêmio ganho no período (1.049.431)  931.979 (117.452) (838.676)  734.859  (103.817)
Variação cambial  31.738  (30.818)  920  (14.475)  13.928  (547)
No final do período  913.575  (724.574)  189.001  828.901  (638.247)  190.654 

14. Desenvolvimento de sinistro: Tabela de desenvolvimento de sinistros administrativos a brutos de resseguro.
Ano de aviso (**) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Até a data-base  712  123.881  4.441  89.281 264.616  30.396  19.170 111.583 
Um ano mais tarde  618  86.059  39.251  110.838 266.906 109.338  25.155 -
Dois anos mais tarde  612  88.602  47.754  103.413 255.142 113.810 - -
Três anos mais tarde  612  88.601  14.259  103.779 210.089 - - -
Quatro anos mais tarde  312  88.601  5.906  104.719 - - - -
Cinco anos mais tarde  312  88.607  5.856 - - - - -
Seis anos mais tarde  312  88.607 - - - - - -
Sete anos mais tarde  312  - - - - - - 
Posição em 31/12/2021  312  88.607  5.856  104.719 210.089 113.810  25.155 111.583 
Falta acumulada (*)  (400)  (35.274)  1.415  15.438 (54.527)  83.414  5.985  - 
Falta acumulada (%) -56% -28% 32% 17% -21% 274% 31%
Ano de pagamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Até a data-base  30  686  2.083  76.050  25.983  7.212  217  6.660 
Um ano mais tarde  208  80.376  2.905  89.248 162.774  19.953  1.905 -
Dois anos mais tarde  312  88.590  2.905  100.241 173.750  23.471 - -
Três anos mais tarde  312  88.590  2.905  100.241 174.263 - - -
Quatro anos mais tarde  312  88.590  2.905  101.760 - - - -
Cinco anos mais tarde  312  88.590  5.855 - - - - -
Seis anos mais tarde  312  88.590 - - - - - -
Sete anos mais tarde  312 - - - - - - - 
Posição em 31/12/2021  312  88.590  5.855  101.760 174.263  23.471  1.905  6.660 
 Provisão de sinistros a liquidar 1.700  123.605  8.342  49.888 305.082 141.853 196.285 257.313
 Provisão sinistro ocorrido não avisado 5.461  10.167  12.732  49.278  51.866  31.485  32.094  37.766 
 Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  5.201  5.465  15.138  10.174 
 Total de passivo 7.161  133.772  21.074  99.166 362.149 178.803 243.517 305.253
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final;
(**) Sinistros avisados contemplam correção monetária, líquidos da expectativa de ressarcimento.
Ano de aviso (**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base 20.905 712 123.881 4.441 89.281 264.616 30.396 19.170
Um ano mais tarde 20.702 618 86.059 39.251 110.838 266.906 109.338  - 
Dois anos mais tarde 20.735 612 88.602 47.754 103.413 255.142  -  - 
Três anos mais tarde 20.735 612 88.601 14.259 103.779  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 20.735 312 88.601 5.906  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 20.735 312 88.607  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 20.735 312  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 20.735  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020 20.735 312 88.607 5.906 103.779 255.142 109.338 19.170
Falta acumulada (*) (170) (400) (35.274) 1.465 14.498 (9.474) 78.942  - 
Falta acumulada (%) (1%) (56%) (28%) 33% 16% (4%) 260%  - 
Ano de pagamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base 8.518 30 686 2.083 76.050 25.983 7.212 217 
Um ano mais tarde 19.699 208 80.376 2.905 89.248 162.774 19.953  - 
Dois anos mais tarde 20.735 312 88.590 2.905 100.241 173.750  -  - 
Três anos mais tarde 20.735 312 88.590 2.905 100.241  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 20.735 312 88.590 2.905  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 20.735 312 88.590  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 20.735 312  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 20.735  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020 20.735 312 88.590 2.905 100.241 173.750 19.953 217 
 Provisão de sinistros a liquidar 12.729 1.700 123.605 8.342 49.888 305.082 141.853 196.285
 Provisão sinistro ocorrido não avisado 8.009 5.461 10.167 12.732 49.278 51.866 31.485 32.094
 Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  - 5.201 5.465 7.165
 Total de passivo 20.738 7.161 133.772 21.074 99.166 362.149 178.803 235.544
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final;
(**) Sinistros avisados contemplam correção monetária, líquidos da expectativa de ressarcimento.
Tabela de desenvolvimento de sinistros judiciais brutos de resseguro.
Ano de aviso (**) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Até a data-base  -  7.125  -  28.476  -  -  -  - 
Um ano mais tarde  -  8.636  55  29.362  587  -  - -
Dois anos mais tarde  -  11.042  2.482  29.325  1.678  - - -
Três anos mais tarde  -  25.495  3.244  29.326  1.936 - - -
Quatro anos mais tarde  - 114.625  5.758  29.327 - - - -
Cinco anos mais tarde  - 117.462  5.745 - - - - -
Seis anos mais tarde  - 118.265 - - - - - -
Sete anos mais tarde  - - - - - - - - 
Posição em 31/12/2021  - 118.265  5.745  29.327  1.936  -  -  - 
Falta acumulada (*)  - 111.140  5.745  851  1.936  -  -  - 
Falta acumulada (%) 1560% - 3% - - - -
Ano de pagamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Um ano mais tarde  -  -  -  29.320  -  -  - -
Dois anos mais tarde  -  -  -  29.320  -  - - -
Três anos mais tarde  -  -  -  29.320  - - - -
Quatro anos mais tarde  - 112.500  -  29.320 - - - -
Cinco anos mais tarde  - 113.670  - - - - - -
Seis anos mais tarde  - 113.670 - - - - - - 
Posição em 31/12/2021  - 113.670  -  29.320  -  -  -  - 
Provisão de sinistros a liquidar  42  7.156  8.672  39.613  28.068  5.961  11.234  12.283
 Provisão de despesas relacionadas  5  3  1.155  1.486  1.161  664  2.587  1.565 
Total de passivo  47  7.159  9.827  41.099  29.229  6.625  13.821  13.848
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final;
(**) Sinistros avisados contemplam correção monetária, líquidos da expectativa de ressarcimento.
Ano de aviso (**) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base 1.460 199 674 1.353 6.592 5.322 1.999 435
Um ano mais tarde 1.208 234 (774) 1.417 6.727 4.778 2.258  - 
Dois anos mais tarde 1.217 234 (747) 2.027 6.655 3.445  -  - 
Três anos mais tarde 1.217 234 (747) 1.943 6.642  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 1.217 114 (747) 1.922  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 1.217 114 (747)  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 1.217 114  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 1.217  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020 1.217 114 (747) 1.922 6.642 3.445 2.258 435
Falta acumulada (*) (243) (85) (1.422) 569 50 (1.877) 259  - 
Falta acumulada (%) (17%) (43%) (211%) 42% 1% (35%) 13%  - 
Ano de pagamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base 933 8 437 1.176 6.392 (9.045) (744) 4
Um ano mais tarde 1.147 114 (774) 1.322 5.522 (9.115) 397  - 
Dois anos mais tarde 1.217 114 (747) 1.322 6.601 (9.154)  -  - 
Três anos mais tarde 1.217 114 (747) 1.322 6.601  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 1.217 114 (747) (1.078)  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 1.217 114 (747)  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 1.217 114  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 1.217  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020 1.217 114 (747) (1.078) 6.601 (9.154) 397 4
 Provisão de sinistros a liquidar 629 257 358 324 415 16.278 17.310 17.932
 Provisão sinistro ocorrido não avisado 970 1.046 926 1.939 3.636 2.817 2.579 3.003
 Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  - 440 503 666
 Total retido 1.599 1.303 1.284 2.263 4.051 19.535 20.392 21.601
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final; (**) Sinistros avisados contemplam correção monetária, líquidos da 
expectativa de ressarcimento.

15. Provisões para contingências: Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de de-
zembro de 2020, a Companhia não possuía nenhuma ação judicial de natureza 
trabalhista ou tributária, possuindo apenas ações judiciais de natureza cível que 
se encontram provisionadas na rubrica de provisão de sinistro a liquidar judicial.

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 11.234 5.961
Adições  388.953 392.178
Baixas  (387.904)  (386.905)
Total 12.283 11.234
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui 3 causas referentes a ações 
de cobranças, com probabilidade de perda possível (2 em 31 de dezembro de 
2020) e 6 com probabilidade de perda remota (2 em 31 de dezembro de 2020). 
Os valores reclamados dessas causas somam, respectivamente, R$6.531 (R$ 
5.470 em 31 de dezembro de 2020) e R$ 5.752 (R$ 5.470 em 31 de dezembro 
de 2020). Todas as causas possuem natureza cível. 16. Patrimônio líquido: 
a) Capital social - Em 31 de dezembro 2021 e 2020 o capital social subscrito 
e integralizado é de 107.025 representado por 69.177.394 ações ordinárias 
nominativas. b) Reservas de lucros - As reservas de lucros são compostas pela 
reserva legal constituída por valor correspondente a 5% do lucro auferido pela 
Companhia, após absorção dos prejuízos acumulados, sendo o restante des-
tinado 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 202 da Lei nº 6.404/76. Nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020, com a aprovação dos acionistas em Assembleia 
Geral Extraordinária, após a constituição da reserva legal, foi procedida a dis-
tribuição de dividendos aos acionistas, e juros sobre capital próprio, conforme 
demonstrado a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 27.674 26.268
Destinação para reserva legal (1.384) (1.313)
Base de cálculo 26.290 24.955
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 6.573 6.239
Valor dos juros sobre capital próprio creditado (9.000) (8.051)
Excedente de juros sobres capital próprio e
 dividendos distribuído 2.427 1.812
Constituição de Reserva de Lucro Estatutária (17.290) (16.904)
(*) De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia creditou juros sobre o capital 
próprio dentro dos limites fiscais nos montantes de R$9.000e R$8.051 (bruto de 
imposto de renda retido na fonte), respectivamente, e nos montantes de R$7.650 
e R$6.843 (líquido de imposto de renda retido na fonte), respectivamente, a favor 

de seus acionistas. Os juros sobre capital próprio são contabilizados como des-
pesa financeira e para efeito das demonstrações financeiras são demonstrados 
no patrimônio líquido como distribuição de lucros.
d) Detalhamento do patrimônio líquido ajustado - PLA e exigência de capital
 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio líquido  192.547  190.244 
Ajustes contábeis  (6.377)  (4.168)
Ajustes associados à variação dos valores econômicos  7.680  2.626 
Ajuste do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3  (287)  - 
Patrimônio líquido ajustado – PLA  193.563  188.702 
Capital base - CB (a)  15.000  15.000 
Capital adicional de risco de subscrição  12.214  16.641 
Capital adicional de risco operacional  7.881  7.463 
Capital adicional de risco de crédito  25.453  16.695 
Capital adicional de risco de mercado  12.722  6.765 
Benefício da diversificação  (11.538)  (8.606)
Capital de risco - CR (b)  46.732  38.958 
Capital mínimo requerido - CMR maior entre (a) e (b)  46.732  38.958 
Patrimônio líquido ajustado  193.563  188.702 
(-) Exigência de capital - EC  46.732  38.958 
Suficiência de capital - R$  146.831  149.744 
Suficiência de capital (% PLA / CMR) 414% 484%
O capital mínimo requerido que a sociedade supervisionada deverá manter a 
qualquer tempo para operar deve ser o maior valor entre capital base e o capital 
de risco. 17. Incentivo baseado em ações: Em Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 01 de outubro de 2013, foi aprovado o primeiro plano de opção 
de compra de ações da Austral Participações S.A. (“Austral Participações”), 
controladora da Companhia. O primeiro plano estabelece condições gerais de 
outorga pela Austral Participações de opções de compra de ações preferenciais 
de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, membros da 
Administração e empregados da Austral Participações e de suas afiliadas e/ou 
subsidiárias, pelos serviços prestados, sendo certo que os termos e condições 
das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as 
diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações 
e que o plano será liquidado em ações da Austral Participações caso e quando 
as opções forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser 
efetuado pelo participante. Em reuniões do comitê de gestão realizadas em 01 
e 02 de outubro de 2013, foram aprovados o primeiro e segundo programas de 
opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou opções 
de compra aos beneficiários totalizando 4.500.000 opções. Em reunião do comitê 
de gestão realizada em 19 de dezembro de 2014, foi aprovado o terceiro progra-
ma de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou 

opções de compra aos beneficiários totalizando 4.832.137 opções. Em reunião 
do comitê de gestão realizada em 01 de abril de 2016, foi aprovado o quarto 
programa de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações 
outorgou opções de compra aos beneficiários totalizando 76.616 opções. Em 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de março de 2016, foi apro-
vado o segundo plano de opção de compra de ações da Austral Participações, 
controladora da Companhia. O segundo plano estabelece condições gerais de 
outorga pela Austral Participações de opções de compra de ações preferenciais 
de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, membros da 
Administração e empregados da Austral Participações e de suas afiliadas e/ou 
subsidiárias, pelos serviços prestados, sendo certo que os termos e condições 
das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as 
diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações 
e que o plano será liquidado em ações da Austral Participações caso e quando 
as opções forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a 
ser efetuado pelo participante. Em reunião do comitê de gestão realizada em 
01 de abril de 2016, foi aprovado o primeiro programa de opções de compra de 
ações do segundo plano, nos quais a Austral Participações outorgou opções de 
compra aos beneficiários totalizando 1.884.307 opções. Em reunião do comitê de 
gestão realizada em 5 de setembro de 2016, foi aprovado o segundo programa 
de opções de compra de ações do segundo plano, no qual a Austral Participa-
ções outorgou opções de compra aos beneficiários totalizando 75.748 opções. 
A Austral Participações S.A. concede a cada beneficiário uma opção de venda 
às ações que forem adquiridas em função do exercício da opção de compra pelo 
participante, assim como possui uma opção de recompra de tais ações. O prazo 
e preço de exercício de tais opções estão determinados em contratos individuais 
firmados entre a Austral Participações e os participantes. Caso o beneficiário 
tenha seu contrato de trabalho rescindido voluntariamente ou involuntariamente, 
sem justa causa, as opções que ainda não sejam passíveis de exercício são 
automaticamente extintas, sem qualquer direito a indenização ou compensação, 
e as opções já passíveis de exercício poderão ser exercidas em um determinado 
prazo, conforme disposto em cada contrato individual. Na hipótese que o contrato 
de trabalho do beneficiário seja rescindido por justa causa, todas as opções que 
possam ser exercidas, mais aquelas que não possam ainda ser exercidas são 
automaticamente extintas de pleno direito, independentemente de aviso prévio 
ou indenização. As 4.630.797 opções em aberto representam uma diluição de 
até 1,64% sobre um total de 281.519.205 ações da Austral Participações. O 
efeito do incentivo com base em opções para compra de ações referente aos 
colaboradores registrados na Companhia, que fizeram jus às opções da Austral 
Participações, está registrado no patrimônio líquido da Companhia como reserva 
de capital no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 19 
(R$ 19em 31 de dezembro de 2020).
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18. Transações com partes relacionadas: Os principais saldos, receitas e 
despesas resultantes de transações com partes relacionadas referem-se a:
  31/12/2021 31/12/2020

Classificação Ativo
Austral Resseguradora S.A.(a) Outras partes rela-

cionadas  30.891  40.032 
Total   30.891  40.032 
  31/12/2021 31/12/2020

Classificação Passivo
Austral Participações S.A.(d) Controlada direta  9.000  - 
Austral Resseguradora S.A.(a) Outras partes rela-

cionadas  51.627  50.146 
Vinci Gestora de Recursos (b) Outras partes rela-

cionadas  43  378 
Total   60.670  50.524 

31/12/2021
Classificação Receitas (Despesas)

Austral Resseguradora S.A.(a) Outras partes rela-
cionadas  735 (55.662) 

Vinci Gestora de Recursos (b) Outras partes rela-
cionadas  - (352) 

Administradores (c) Pessoal chave  - (3.945) 
Total  735 (59.959) 

31/12/2020
Classificação Receitas (Despesas)

Austral Resseguradora S.A.(a)
Outras partes rela-
cionadas  1.166 (11.145) 

Vinci Gestora de Recursos (b) Outras partes rela-
cionadas - (671) 

Administradores (c) Pessoal chave - (2.993) 
Total  1.166 (14.809)
(a) São prêmios e recuperação de sinistros referentes a contratos de resseguros;
(b) São operações que envolvem pagamento de taxa de administração da carteira 
de investimento para a companhia; (c) Valor referente aos benefícios pagos e a 
pagar aos administradores (diretoria estatutária); e (d) Valor referente a JCP a 
pagar para a Austral Participações S.A.. 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 2021 e 2020, estão reconci-
liados, como se segue:

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
31/12/ 
2021

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2020

Resultado antes dos impostos e parti-
cipações sobre o lucro  42.989  42.989 39.402 39.402
Alíquota nominal (*) 25% 20% 25% 15%
Encargo total do IRPJ e CSLL às alí-
quotas vigentes

 
(10.747)  (8.598)  (9.851)  (5.910)

Adições e exclusões temporárias:   
Variação cambial  401  401  (9.672)  (9.672)
Ajuste a valor de mercado  7.341  7.341  20.324  20.324 
Participação nos lucros  2.091  (190)  (1.690)  (2.144)
Outras provisões 192 192  (3.552)  (1.536)
Total  10.025  7.744  5.410  6.972 
Adições e exclusões permanentes:   
Despesas indedutíveis  (8.233)  (8.196)  4.089  567 
IRPJ e CSSL correntes (10.552)  (8.430) (10.189)  (5.834)
IRPJ e CSSL diferidos  2.506  1.161  1.949  940 
Total Despesa IRPJ e CSLL  (8.046)  (7.269)  (8.240)  (4.894)
Alíquota efetiva 18,72% 16,91% 20,91% 12,42%
(*) Em 1º de março de 2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 (MP 
1.034/21) que majorou a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido 
das pessoas jurídicas de seguros privados de 15% para 20%, a partir de julho 
de 2021. A referida MP foi convertida na Lei nº 14.183/21, publicada em 15 de 
julho de 2021, que manteve a alíquota elevada até 31 de dezembro de 2021, 
retornando ao seu patamar anterior de 15% a partir de 1º de janeiro de 2022. 
20. Resultado por ação – básico e diluído: As tabelas a seguir reconciliam 
o lucro (prejuízo) líquido dos períodos aos montantes usados para calcular o 
resultado por ação básico e diluído:
 31/12/2021 31/12/2020
Resultado líquido do período  27.674  26.268 
Média ponderada das ações  69.177  69.177 
Resultado por ação em R$ - Básico e Diluído 0,4000 0,3797
O resultado por ação básico é calculado a partir da divisão do lucro (prejuízo) 
atribuível aos detentores de ações pela média ponderada do número de ações 
ordinárias e preferenciais em circulação no ano. O resultado por ação diluído é 
calculado a partir da divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos detentores de ações 
pela média ponderada ajustada do número de ações ordinárias e preferenciais 
em circulação no ano, excluindo-se a média ponderada das ações em tesouraria. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não possuía fatores diluidores. 
21.Ramos de atuação: Os ramos em que a Companhia opera e seus indicadores 
de desempenho em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são:

 Prêmios ganhos

Índice de 
sinistralidade 

% (a)

Índice de 
comerciali-
zação % (b)

Ramos de atuação
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Garantia  148.635 160.077 (37,11)  26,08  19,99  18,68 
Fiança locatícia  28  448 (63,86) 2,50  8,19  21,58 
Responsabilidade civil geral  225  71  7,65 (44,93)  14,69  10,33 
R.C. administradores e
  diretores  20.061  8.803  6,93  6,34  6,70  4,85 
R.C. riscos ambientais  341  90  66,56 44,33  18,53  18,31 
Responsabilidade civil
  profissional  3.733  761  16,30  57,77  20,55  21,17 
Riscos de engenharia  3.650  7.883  30,42 31,82  4,42  5,30 
Riscos de petróleo  783.981 614.246  12,34  11,64  0,72  0,66 
Lucros cessantes  6.417  8.878  (0,55)  (14,74)  3,89  5,32 
Riscos nomeados e
  operacionais  26.961  390  6,53 331,08 -  11,32 
Compreensivo empresarial  83  367  220,90  (65,69)  15,53  11,72 
Riscos marítimos - casco  41.572  36.662  19,83 25,82  6,62  7,89 
Transportes  13.744 -  138,86 -  16,66 -
Total de prêmios ganhos 1.049.431 838.676 7,07 15,01  4,10  4,59 
(a) Índice de sinistralidade = {indenizações avisadas + despesas com sinistros 
- salvados e ressarcimentos + variação da provisão de sinistros ocorridos e 
não avisados (IBNR)} / prêmio ganho. (b) Índice de comercialização = custo de 
aquisição/prêmio ganho.

A composição dos prêmios emitidos diretos antes e depois da cessão de resseguros está demonstrada abaixo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020:

Prêmio direto líquido 
de cosseguro cedido

Prêmio cedido  
resseguro

 Seguro (-) resseguro 
 = prêmio retido

Percentual de 
 retenção

Percentual 
ressegurado

Ramos 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Garantia  108.037  181.325  (67.397)  (101.364)  40.640  79.961  37,62  44,10  62,38  55,90 
Fiança locatícia  -  33  (1)  (43)  (1)  (10)  -  (30,16)  -  130,16 
R.C. Administradores diretores  8.456  6.041  (4.790)  (4.383)  3.666  1.658  43,35  27,43  56,65  72,57 
R.C. Riscos Ambientais  383  129  (188)  (66)  195  63  50,91  48,59  49,09  51,41 
Responsabilidade civil geral  540  27  (808)  (16)  (268)  11  (49,63)  41,37  149,63  58,63 
R.C. Profissional  4.491  1.767  (2.503)  (902)  1.988  865  44,27  48,97  55,73  51,03 
Riscos de engenharia  211  879  (109)  (610)  102  269  48,34  30,66  51,66  69,34 
Riscos de petróleo  794.950  820.567  (766.047)  (794.488)  28.903  26.079  3,64  3,18  96,36  96,82 
Lucros cessantes  12.785  10.026  (11.749)  (9.171)  1.036  855  8,10  8,53  91,90  91,47 
Compreensivo empresarial  93  32  (59)  (21)  34  11  36,56  35,07  63,44  64,93 
Transportes  11.256  -  (3.069)  -  8.187  -  72,73  -  27,27  -
Marítimos - casco  53.725  53.668  (47.054)  (45.220)  6.671  8.448  12,42  15,74  87,58  84,26 
Total  994.927  1.074.494  (903.774)  (956.284)  91.153  118.210  9,16  11,00  90,84  89,00 

Prêmio emitido 
 cosseguro aceito

Prêmio cedido 
resseguro

Cosseguro (-) ressegu-
ro = prêmio retido

Percentual de 
 retenção

Percentual 
 ressegurado

Ramos 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Garantia  28.849  4.630  (13.594)  (2.039)  15.255  2.591  52,88  55,97  47,12  44,03 
R.C. Administradores diretores  7.102  11.984  (5.340)  (9.797)  1.762  2.187  24,81  18,25  75,19  81,75 
R.C. Riscos Ambientais  82  20  (41)  (10)  41  10  50,00  48,89  50,00  51,11 
R.C. Profissional  641  249  (323)  (127)  318  122  49,61  48,94  50,39  51,06 
Riscos de engenharia  75  108  (53)  (77)  22  31  29,33  28,72  70,67  71,28 
Riscos de petróleo  76  (242)  (72)  122  4  (120)  5,26  49,55  94,74  50,45 
Lucros cessantes  -  -  -  -  -  -  - -  - -
Riscos nomeados operacionais  69.041  1  (66.037)  (1)  3.004  -  4,35  18,87  95,65  81,13 
Marítimos - casco  1.760  117  (1.232)  (73)  528  44  30,00  37,45  70,00  62,55 
Total  107.626  16.867  (86.692)  (12.002)  20.934  4.865  19,45  28,84  80,55  71,16 

Prêmio risco vigente 
não emitido - RVNE

Prêmio cedido 
resseguro de RVNE

Cosseguro (-) ressegu-
ro = prêmio retido

Percentual de 
retenção

Percentual 
ressegurado

Ramos 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Garantia  (3.141)  1.161  1.915  (2.035)  (1.226)  (874)  39,03  (75,26)  60,97  175,26 
Fiança locatícia  (1)  (6)  -  2  (1)  (4)  100,00  71,85  -  28,15 
R.C. Administradores diretores  5.398  (320)  (4.002)  (1.295)  1.396  (1.615)  25,86  505,25  74,14  (405,25)
R.C. Riscos Ambientais  8  2  (5)  (1)  3  1  37,50  50,50  62,50  49,50 
Responsabilidade civil geral  -  (2)  -  1  -  (1)  -  20,38  -  79,62 
R.C. Profissional  153  11  (93)  (5)  60  6  39,22  56,62  60,78  43,38 
Riscos de engenharia  (612)  373  419  (229)  (193)  144  31,54  38,53  68,46  61,47 
Riscos de petróleo  (9.255)  (44.996)  8.600  42.982  (655)  (2.014)  7,08  4,48  92,92  95,52 
Lucros cessantes  (43)  (53)  33  43  (10)  (10)  23,26  19,57  76,74  80,43 
Riscos nomeados operacionais  -  (10)  -  8  -  (2)  -  20,61  -  79,39 
Compreensivo empresarial  (123)  107  94  (80)  (29)  27  23,58  25,31  76,42  74,69 
Transportes  2.796  -  (951)  -  1.845  -  65,99  -  34,01  -
Marítimos - casco  4.634  (738)  (3.032)  225  1.602  (513)  34,57  69,54  65,43  30,46 
Total  (186)  (44.471)  2.978  39.616  2.792  (4.855)  (1.501,08)  10,92  (1.601,08)  (89,08)
Total geral  1.102.367  1.046.890  (987.488)  (928.670)  114.879  118.220  10,42  11,29  89,58  88,71 
Prêmio de resseguro por classe de resseguradoras:

31/12/2021 31/12/2020
Resseguradora local  (751.190) (773.453)
Resseguradora admitida  (198.471) (134.690)
Resseguradora eventual  (37.827) (20.527)
Total  (987.488) (928.670)
22. Detalhamento de contas de resultado:

 31/12/2021 31/12/2020
a) Prêmios   
Prêmios emitidos direto  1.018.965  1.114.063 
Prêmios cosseguro aceito a congêneres  107.626  16.867 
Prêmio cosseguro cedido a congêneres  (24.038)  (39.569)
Prêmio riscos vigentes não emitidos  (186)  (44.471)
Variação das provisões técnicas  (52.936)  (208.214)
Prêmios ganhos 1.049.431 838.676
b) Sinistros ocorridos  31/12/2021 31/12/2020
Indenizações diretas  (66.752)  (86.552)
Despesas diretas  (5.124)  (4.007)
Recuperação de sinistro  354  2.172 
Salvados e ressarcimentos 1.500 -
Redução ao valor recuperável de salvados e
 ressarcimentos 1.500 (36.387)
Sinistros ocorridos, mas não avisados direto  (5.672)  (1.083)
Total  (74.194)  (125.857)
c) Custo de aquisição  31/12/2021 31/12/2020
Comissões sobre prêmios emitidos  (42.384)  (55.935)
Recuperação de comissão de cosseguro  963  3.648 
Variação despesa de comercialização diferida  (1.027)  13.767 
Outros custos de aquisição  (595)  - 
Total  (43.043)  (38.520)
d) Outras receitas e despesas operacionais  31/12/2021  31/12/2020
Outras receitas
Recuperação receitas resseguro  604  105 
Outras Receitas  -  187 
Outras despesas   
Tarifa bancária  (56)  (54)
Inspeção de risco  (170)  (339)
Redução ao valor recuperável de prêmios de 
Seguros  (8)  (1.157)
Redução ao valor recuperável de prêmios de 
Resseguros  214  678 
Despesas com emissão de apólice  11 -
Despesas operações de seguros  (1.967)  -
Outras despesas  (3) -
Total  (1.375)  (580)

e) Resultado com resseguro 31/12/2021 31/12/2020
Recuperação de indenização  56.326  83.997 
Recuperação de despesas com indenização  3.964  3.461 
Recuperação sinistros ocorridos, mas não 
avisados  6.118  612 
Receitas com participação no lucro 18.588  (7.056)
Prêmio cedido em resseguro (987.488)  (928.671)
Repasse de salvados e ressarcimentos (1.500) (190)
Redução ao valor recuperável de salvados e 
ressarcimentos (1.500) 36.587
Provisão de prêmio não ganho 55.506  193.812 
Total  (849.986)  (617.448)
f) Despesas administrativas  31/12/2021 31/12/2020
Despesas com pessoal próprio e encargos sociais  (20.389)  (14.880)
Despesas com localização e funcionamento  (1.511)  (2.876)
Despesas com serviços de terceiro  (4.971)  (3.262)
Despesas com depreciação e amortização  (3.621)  (1.883)
Outras  (2.067)  (1.114)
Total  (32.559)  (24.015)
g) Despesa com tributos  31/12/2021 31/12/2020
Despesas com COFINS  (9.458)  (8.252)
Despesas com PIS  (1.699)  (1.495)
Taxa de fiscalização  (1.450)  (699)
Outras  (785)  (612)
Total  (13.392)  (11.058)
h) Resultado financeiro  31/12/2021 31/12/2020
Receitas  
Títulos para negociação  12.085  12.268 
Títulos disponíveis para venda  14.555  24.152 
Com operações de seguros  193.204  266.107 
Valorização cambial do disponível  11.716  18.137 
Outras receitas  3.452  42 
Total das Receitas 235.012 320.706
Despesas   
Títulos para negociação  (9.661)  (14.987)
Títulos disponíveis para venda  (1.409)  (4.110)
Com operações de seguros  (195.912)  (269.257)
Encargos com obrigações  (213)  (10)
Desvalorização cambial do disponível  (11.418)  (9.090)
Outras despesas  (4.989)  (882)
Total das Despesas (223.602) (298.336)
Total  11.410  22.370 

23. Responsáveis:
Conselheiros Diretor-presidente: Diretoria:
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
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Arthur Farme d’Amoed Neto

Controller: Contadora: Atuária:
Mauro Reis D Almeida Ana Schaefer - CRC RJ -113827/O-0 Claudia Novello Ribeiro - MIBA nº 2.029

Aos acionistas da Austral Seguradora S.A. - Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Austral Seguradora S.A. “Companhia“, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compre-
endendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Austral Seguradora S.A. em 31 de dezembro de2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principal assunto de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto. 
Provisões técnicas de seguros e ativos de resseguros – Veja as Notas 3.4, 3.8 e 13 das demonstrações financeiras 
Principal assunto de auditoria
A Companhia possui, dentre outras, as seguintes pro-
visões técnicas relacionadas a contratos de seguros: 
Provisão de Sinistros ou Eventos Ocorridos mas não 
Avisados (“IBNR”) e Provisão de Prêmios não Ganhos 
para riscos vigentes emitidos e não emitidos (“PPNG – 
RVNE”) e possui provisões de ativos de resseguros re-
ferentes a: Provisão de Sinistros ou Eventos Ocorridos 
mas não Avisados (“IBNR”) e Provisão de Prêmios não 
Ganhos para riscos vigentes emitidos e não emitidos 
(“PPNG – RVNE”).
Tais provisões técnicas, bem como o teste de ade-
quação de passivos, efetuado com base em métodos 
estatísticos e atuariais, requerem julgamento da Com-
panhia na determinação de metodologias e premissas 
que incluem, entre outras, expectativa de sinistros, per-
sistência, experiência histórica de pagamento de sinis-
tros, estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas de 
juros. Devido à relevância dessas provisões técnicas, e 
o impacto que eventuais mudanças nas premissas de 
cálculo poderiam causar nas demonstrações financei-
ras, consideramos esse assunto relevante para a nossa 
auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto
Com base em amostragem, nossos procedimentos de 
auditoria das provisões técnicas de seguros e ativos de 
resseguros incluíram, entre outros:
- avaliação do desenho dos controles internos chave 
relacionados com os processos de determinação e 
mensuração da Provisão de Sinistros ou Eventos 
Ocorridos mas não Avisados (“IBNR”), da Provisão de 
Prêmios não Ganhos para riscos vigentes emitidos e 
não emitidos (“PPNG – RVNE”) e do teste de adequação 
dos passivos. 
- com o suporte técnico de nossos especialistas da área 
atuarial, avaliamos as metodologias, a consistência das 
bases de dados e as premissas utilizadas nos cálculos 
atuariais, tais como expectativa de sinistros, persistência, 
experiência histórica de pagamento de sinistros, 
estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas de juros, 
utilizadas na mensuração da IBNR, PPNG – RVNE e do 
teste de adequação dos passivos e avaliamos se o nível 
de provisionamento atual da Companhia encontra-se 
dentro de um intervalo aceitável, bem como efetuamos, 
com base em amostragem, recálculo independente 
das referidas provisões, e do teste de adequação dos 
passivos. 
Os nossos procedimentos de auditoria incluíram 
também a avaliação das divulgações efetuadas nas 
demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A Adminis-
tração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financei-
ras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela au-
ditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 

não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
- Determinamos a materialidade de acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade é 
aplicado no planejamento e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao 
longo da auditoria, das distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações financeiras como um todo e na 
formação da nossa opinião. 
- A determinação da materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as necessidades de informações financei-
ras pelos usuários das demonstrações financeiras. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das 
demonstrações financeiras: (i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comercias e eco-
nômicas da Companhia e a disposição para analisar as informações das demonstrações financeiras com diligência 
razoável; (ii) entendem que as demonstrações financeiras são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando 
níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores com base no uso de esti-
mativas, julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) tomam decisões econômicas razoáveis com base nas 
informações das demonstrações financeiras. 
- Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que seriam consideradas relevantes. Esses 
julgamentos fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a extensão de procedimentos de avalia-
ção de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão 
de procedimentos adicionais de auditoria.
- A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplicamos 
frequentemente uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinarmos a ma-
terialidade para as demonstrações financeiras como um todo. A materialidade para execução da auditoria significa 
o valor ou os valores fixado(s) pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações financeiras 
como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e 
não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. 
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. 
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. 
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia não mais se manter em continuidade operacional. 
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governançaa respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circuns-
tâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022
KPMG Auditores Independentes

CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6 

continua

39Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 Financeiro



AUSTRAL SEGURADORA S.A.
 CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26

continuação

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
Aos Srs. Membros dos Conselhos de Administração da Austral Par-
ticipações S.A. e da Austral Seguradora 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 Aus-
tral Seguradora S.A. (Austral Seguradora ou “Companhia”), funciona em 
conformidade com o seu estatuto social da Companhia e com o regimento 
interno aprovado pelo Conselho de Administração. Compete ao Comitê de 
Auditoria assessorar o Conselho de Administração em suas funções de au-
ditoria e fiscalização e manifestar-se sobre (i) a qualidade, adequabilidade 
e fidedignidade das demonstrações financeiras, (ii) a eficácia do sistema de 
controles internos, e (iii) a efetividade das auditorias interna e independente, 
inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e nor-
mativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e políticas internas. 
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Comitê desen-
volveu suas atividades com base em um plano de trabalho elaborado nos 
termos do seu regimento interno, que incluiu, principalmente: (i) reuniões 
com a Alta Administração e com os principais gestores; (ii) acompanhamen-
to 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 in-
dependência dos auditores independentes; (v) avaliação da estrutura, fun-
cionamento e efetividade dos sistemas de controles internos e compliance 
e de gerenciamento de riscos, bem como da qualidade e integridade das 
demonstrações financeiras; e (vi) análise e acompanhamento dos trabalhos 
desenvolvidos pela Companhia para enfrentamento dos efeitos da crise ge-

rada pelo COVID-19. A responsabilidade pela elaboração das demonstra-
ções 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 Seguradora. Também é 
de sua responsabilidade o estabelecimento de procedimentos que assegu-
rem 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 complian-
ce.  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 avalia-
ção da eficácia dos controles internos e do gerenciamento de riscos e dos 
processos que asseguram a aderência às normas e procedimentos estabe-
lecidos pela Administração e às normas legais e regulamentares aplicáveis 
às atividades da Austral Seguradora. 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 Admi-
nistração, dos auditores independentes, da auditoria interna, dos responsá-
veis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas pró-
prias análises decorrentes de observação direta. O Comitê estabeleceu com 
os auditores independentes canal regular de comunicação, tendo tomado 
ciência do plano anual de trabalho e dos trabalhos realizados e seus resul-
tados, inclusive do Relatório dos Auditores Independentes que está sendo 
emitido nesta data. O Comitê também avaliou a aderência dos auditores in-
dependentes às políticas e normas que tratam da manutenção e do monito-

ramento da objetividade e independência com que essas atividades devem 
ser exercidas. O Comitê avaliou os processos de elaboração das demons-
trações financeiras, e debateu com a Administração e com os auditores in-
dependentes as práticas contábeis relevantes utilizadas e as informações 
divulgadas. O Comitê manteve reuniões regulares com o Diretor-Presidente 
e com outros Diretores da Austral Seguradora 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, descum-
primento 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 Seguradora 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 Aus-
tral Seguradora S.A., correspondentes ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
estão em condições de serem aprovadas pelo Conselho de Administração. 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022
Margo Isabel Black

Presidente
Paulo Pereira Ferreira

Membro
 Leonardo de Assis Portugal

Membro
 Paulo Roberto Batista Machado

Membro
Parecer dos atuários independentes

Aos Administradores e Acionistas da Austral Seguradora S.A. - Rio de Janeiro – RJ. Escopo da Auditoria Atuarial:
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos 
indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido 
ajustado e dos limites de retenção da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2021, 
descritos no anexo I deste relatório, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com 
os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Responsabilidade da 
Administração: A Administração da AUSTRAL SEGURADORA S.A. é responsável pelas provisões técnicas, pelos 
ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo requerido, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores 
relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo 
os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado 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 os itens auditados, relacionados no parágrafo de introdução 
a este parecer, 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 os respectivos itens auditados estão livres de 
distorção relevante. Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita a adequação dos 
demonstrativos da solvência, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado 
e do capital mínimo requerido 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 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 resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com 
sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica 
do patrimônio líquido ajustado 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 que os controles internos da AUSTRAL SEGURADORA S.A. são 
relevantes para planejar os procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, 
as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos 
com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos indicadores de solvência 
regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado e dos limites de 
retenção da AUSTRAL SEGURADORA S.A. em 31 de dezembro de 2021 foram elaborados, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária – IBA. 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, com base em 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, com base em 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 e FIP (exclusivamente nos 
quadros concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. 

Anexo I
1. Provisões Técnicas, ativos de resseguro e créditos com resseguradores 31/12/2021
Total de provisões técnicas auditadas 1.232.676
Total de ativos de resseguro 1.021.081
Total de créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros 4.225

2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas 
auditadas 31/12/2021
Provisões Técnicas auditadas (a) 1.232.676
Valores redutores auditados (b) 1.112.693
Total a ser coberto (a-b) 119.983

3. Demonstrativo do Capital Mínimo 31/12/2021
Capital Base (a) 15.000
Capital de Risco (CR) (b) 46.732
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b) 46.732

4. Demonstrativo da Solvência 31/12/2021
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) 193.563
Ajustes Econômicos do PLA 7.680
Exigência de Capital (CMR) (b) 46.732
Suficiência / (Insuficiência) do PLA (c = a -b) 146.831
Ativos Garantidores (d) 145.791
Total a ser Coberto (e) 119.983
Suficiência/ (Insuficiência) dos Ativos Garantidores (f = d – e) 25.808

5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos SUSEP) 31/12/2021
0118, 0141, 0167, 0171, 0196, 0234, 0310, 0313, 0351, 0378, 0621, 0622, 0632, 0638, 0652, 0654, 
0655, 0656, 0739, 0740, 0745, 0746, 0747, 0750, 0775, 0776, 1433, 1734 9.640

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022. 
Joel Garcia - Atuário MIBA 1131 

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda. - CIBA 48 - CNPJ: 02.668.801/0001-55
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105, 11º Andar, Edifício EZ Towers, torre A.

04711-904 - São Paulo – SP – Brasil

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO.
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, Matrícula 
036 Jucerja,   estabelecida na Avenida Erasmo Braga, nº 227 – 
Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978, www.
machadoleiloes.com.br,  faz saber que, devidamente autorizada 
pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL S/A, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá, 
em segundo público leilão presencial, no dia 07/03/2022, 
com início às 14:00 horas,  na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 
704 – Centro /RJ., o  imóvel identificado como apartamento 
707 do prédio situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, nº 
25, na freguesia de Jacarepaguá, com direito a 2 vagas de 
garagem, sendo 1 vaga coberta, indistintamente situada no 
subsolo, e 1 vaga descoberta, indistintamente situada no 
pavimento de acesso, e correspondentes frações ideais (i) 
de 130.71/16355,36 para o apartamento, (ii) de 23,77/16355,36 
para a vaga de garagem coberta e (iii) de 27,48/16355,36 para 
a vaga de garagem descoberta, tendo o terreno as medidas, 
características e confrontações constantes da matrícula nº 
422.548 do 9º Ofício de Registro de Imóveis, tudo conforme 
previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação 
dada pela Lei nº 10.931/2004 e nº 13.465/2017, combinada 
com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, firmado 
em 27/03/2017, com garantia de alienação fiduciária registrada 
naquela matrícula  nº 422.548 sob os nos R-11 e R-12, venda essa 
que é feita para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida 
(vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais) que 
não foi paga pelos fiduciantes/devedores JOÃO GOMES DE 
ASSUMPÇÃO, CPF nº 522.619.727-68, e sua mulher CLAUDIA 
DOS SANTOS NEVES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 945.099.807-
87, nos termos do supra referido contrato, tendo eles sido 
previamente constituídos em mora, que não emendaram, o que 
provocou a consolidação da plena propriedade em nome da 
fiduciária/credora, consoante ato AV- 16 daquela matrícula 
422.548 do 9º Ofício do Registro de Imóveis. O imóvel será 
ofertado a quem mais der, desde que em lanço igual ou superior 
ao valor de R$ 351.900,00, correspondente a 51% (cinquenta e 
um por cento) do valor mínimo do primeiro leilão (R$ 690.000,00, 
fruto de reavaliação), acrescido (i) do débito do condomínio do 
período de 05/12/2021 a 05/02/2022, no valor de R$ 3.062,21, 
(ii) do débito de IPTU dos exercícios de 2021 (cotas 06, 07, 
08, 09 e 10) e de 2022 (cota 01), no valor de R$ 853,39, (iii) do 
valor correspondente ao imposto sobre a transmissão intervivos 
devido em razão da consolidação, no valor de R$ 11.723,08, e 
(iv) das despesas inerentes aos procedimentos de cobrança 
e leilão, no valor de R$ 5.451,36, totalizando, portanto, o valor 
mínimo R$.372.990,04. Ficam cientes os interessados de que 
a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo 
arrematante do lanço vencedor acrescido de 5% de comissão 
à Leiloeira (incidentes sobre o valor da arrematação). Caso 
o imóvel objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo, 
na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima 
identificados e seus procuradores, Sr. JORGE LUIZ GOMES 
DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 976.825.947-72, e Sra. TATIANA 
NEVES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 174.306.547-70, ficam desde 
já cientificados do dia, hora e local de realização do presente 
segundo leilão, caso não sejam pessoalmente localizados quando 
da tentativa de entrega de notificação pessoal e eletrônica, que 
lhes serão dirigidas para ciência dos atos expropriatórios. Na 
forma do § 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela 
Lei nº 13.465/2017, é assegurado aos devedores fiduciantes, até 
a data da realização do segundo leilão, o direito de preferência 
para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da 
dívida somado (i) aos encargos e despesas de que trata o § 2º 
daquele artigo, (ii) aos valores correspondentes ao imposto sobre 
transmissão intervivos, (iii) ao laudêmio, se for o caso, pagos para 
efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio da 
credora fiduciária, e (iv) às despesas inerentes aos procedimentos de 
cobrança e leilão, incumbindo, também, aos devedores fiduciantes 
o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a 
nova aquisição do imóvel de que trata aquele parágrafo, inclusive 
custas e emolumentos. A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos 
devedores fiduciantes os valores para o exercício da preferência e 
aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto 
do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes ao imóvel 
e à fiduciária/credora, além, evidentemente, de proceder os atos 
necessários à formalização da arrematação. Rio de Janeiro,   22 de   
fevereiro  de 2022. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.         

JUÍZO DE DIREITO DA 09ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DA CAPITAL – RJ

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE 
em que UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- UERJ move em face de SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA, 
na forma abaixo. Processo nº 0074410-90.2001.8.19.0001. Ao 
Dr. Marcello Alvarenga Leite, Juiz Titular de Direito na 9ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este 
Edital com prazo de 05  dias, aos interessados e aos devedores  
SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA que no dia  08  (oito)  de 
março de 2022,  com  início  às  11:00horas e com término 
as 11:50horas será  levado  a  Público  Leilão,  por valor igual 
ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público  LEONARDO  
SCHULMANN, matriculado na Jucerja número 116, e/ou 
Preposta GLACE DI NAPOLI com escritório na Travessa do 
Paço, nº 23, sala 812, Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que 
se realizará de forma eletrônica no site www.schulmannleiloes.
com.br, o bem penhorado e avaliado as fls. 503, 504, 704, 
descrito como segue LAUDO DE AVALIACAO IMOVEL: LOTE 
55 DO PAL 45.982  DA RUA JOÃO EPIFÂNIO DA SILVA ( ANTIGA 
RUA “A”) - CAMPO GRANDE, tratando-se de imóvel urbano. 
LOCALIZAÇÃO - próximo até 1Km a pontos comerciais; possui 
asfaltamento e calçamento no logradouro e no passeio; possui 
redes pluviais e de saneamento básico canalizadas; possui rede 
de água potável no logradouro; possui rede de energia elétrica e 
iluminação pública; possui serviço de transporte público urbano 
de ônibus e vans nas imediações do imóvel em até 1km e a uma 
distância de mais de 1Km de transportes como trem e táxis; possui 
prestação de serviço público ou posto à disposição de coleta de 
lixo, entrega de correspondência, telefonia, TV por assinatura; 
possui proximidade de local de lazer e entretenimento público 
ou privado como clubes, praças, quadras poliesportivas. No lote 
indicado há construção realizada (mais de uma residência, mas 
como se trata apenas de AVALIAÇÃO de imóvel PENHORADO, 
estando a penhora, inclusive, já registrada (fls. 618 que seguiu 
anexa ao mandado). METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO - Tendo 
em vista a pesquisa comparativa realizada, fixo o Valor da 
Avaliação em: R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 
Rio de Janeiro, 01 de maio de 2021. Possíveis débitos de IPTU 
e FUNESBOM serão informados até a data do leilão. Sendo 
infrutífera a primeira praça, será feito a segunda praça no dia 
15 (quinze) de março de 2022 no mesmo local e horário 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 ou meio eletrônico (art. 892, caput, 
CPC/2015). A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da arrematação paga no ato pelo arrematante e 
1% de custas de cartório até o máximo permitido por lei, serão 
pagas pelo arrematante. Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2022. 
Eu, __, Escrivão, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Ao Dr. 
Marcello Alvarenga Leite, MM. Dr. Juiz  __.

REDE ÂNCORA RJ IMPORTADORA, EXPORTADORA  
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. 

CNPJ/MF nº 09.017.015/0001-37
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. A Rede Ân-
cora RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A., 
pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de 
forma presencial, no dia 09 de março de 2022, na sede da companhia na 
Rua Martinica, 41 – Vigário Geral – Rio de Janeiro – RJ, CEP 21241-081 
às 14:00 horas em primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e 
última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das ações da socie-
dade à empresa Rede Âncora - RJ Participações S.A.; 2) Outros assun-
tos de interesse da sociedade. Rio de Janeiro/RJ, 22 de fevereiro de 2022.  
Flavio Leal Spinelli - Diretor Administrativo.

Gipar S.A.
CNPJ/ME nº 02.260.956/0001-58 – NIRE 33.300.167.293

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Gipar S.A. (“Companhia”),
realizada em 16 de fevereiro de 2022, lavrada na forma de sumário

1. Data, hora e local: Aos 16/02/2022, às 10h00, de forma exclusivamente 
digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, disponibilizado pela Com-
panhia, com sede na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, Rio de 
Janeiro-RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, 
§ 4º, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro 
de Presença de Acionistas”. Presente também o Diretor da Companhia, Sr. 
Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, 
e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pelos acionis-
tas representando a totalidade do capital social da Companhia presentes à 
assembleia geral extraordinária (“Assembleia”), foram tomadas as seguintes 
deliberações 4.1. Autorizar, por unanimidade, a lavratura da ata a que se 
refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com 
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e 
seus §§ , da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar, por unanimidade, nos termos da 
Política de Dividendos da Companhia, o pagamento da Primeira Distribuição 
Anual de dividendos prioritários para os acionistas detentores das ações 
preferenciais (i) classe “A” no montante total de R$ 4.735.427,41; já tendo 
sido pagos o montante total de R$ 2.604.382,76, conforme Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 03/11/2021. O saldo restante no montante de 
R$ 2.131.044,65 será pago em de 02/03/2022, com base na posição acionária 
de 28/02/2022; e (ii) classe “B” no montante total de R$ 5.750.162,02; já tendo 
sido pagos o montante total de R$ 3.162.464,87, conforme Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 03/11/2021. O saldo restante no montante de 
R$ 2.587.697,15 será pago em 02/03/2022, com base na posição acionária 
de 28/02/2022. 4.3. Aprovar, por unanimidade, o pagamento de dividendos 
intercalares. para os acionistas detentores das ações ordinárias, no montante 
total de R$ 15.051.405,33 que serão pagos a partir de 02/03/2022, com base 
na posição acionária de 28/02/2022. 4.4. Aprovar, por unanimidade, nos 
termos do Art. 7º, alínea (v), item (ii) do Estatuto Social da Companhia e da 
Cláusula 6.1., alínea (ii) do Acordo de Acionistas, com dispensa de sorteio que 
trata o Art. 44, § 4º, da Lei nº 6.404/76 – tendo em vista que todas as ações 
preferenciais, resgatáveis e sem valor nominal de emissão da Companhia, 
são detidas pelo acionista Itaú Unibanco S.A. – o resgate da totalidade das 
Ações Preferenciais Classe A emitidas e consequente cancelamento de 
22.386.388 Ações Preferenciais Classe A da Companhia, sem redução de 
capital, mediante o pagamento do montante de R$ 140.000.000,00, utilizando-
-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia (“Resgate Integral 
PNA”). O pagamento Resgate Integral PNA será realizado para o acionista 
titular das Ações Preferenciais Classe A no dia 02/03/2022. 4.5. Aprovar, por 
unanimidade, nos termos do Art. 7º, alínea (vi), item (i) do Estatuto Social 
da Companhia e da Cláusula 6.2., alínea (i) do Acordo de Acionistas, com 
dispensa de sorteio que trata o Art. 44, § 4º, da Lei nº 6.404/76 – tendo em 
vista que todas as ações preferenciais, resgatáveis e sem valor nominal de 
emissão da Companhia, são detidas pelo acionista Itaú Unibanco S.A. – o 
resgate de 50% da totalidade das Ações Preferenciais Classe B existentes 
e consequente cancelamento de 5.288.833 Ações Preferenciais Classe B 
da Companhia, sem redução de capital, mediante o pagamento do montante 
de R$ 85.000.000,00, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da 
Companhia (“3º Resgate PNB”). O pagamento do 3º Resgate PNB será 
realizado para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe B no dia 
02/03/2022. 4.6. Consignar que o valor do (i) Resgate Integral PNA; e (ii) 
3º Resgate PNB; foram determinados com base na aplicação da fórmula 
prevista no Acordo de Acionistas. 4.7. Aprovar, por unanimidade, a alteração 
do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que após o cancelamento de 
22.386.388 Ações Preferenciais Classe A e 5.288.833 Ações Preferenciais 
Classe B, cujo resgate foi aprovado nos itens 4.4. e 4.5. acima, passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 754.003.518,22, dividido em 339.764.506 ações, sendo (i) 334.475.674 
ações ordinárias; e (iii) 5.288.832 ações preferenciais classe B.” 4.8. Em 
razão do resgate da totalidade das Ações Preferencias Classe A, aprovar, 
por unanimidade, a alteração do estatuto para excluir os termos e condições 
de resgate das Ações Preferenciais Classe A, previstas na alínea (v) do 
artigo 7º, com a renumeração das alíneas subsequentes. 4.9. Aprovar, por 
unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, em decorrência 
das deliberações descritas acima, a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, passando o mencionado Estatuto Social a vigorar com a 
redação constante do Anexo I à presente ata. 4.10. Fica registrado que o 
resgate das ações previstas no cronograma de 2022 – qual seja: 1.866.647 
ações será feito até 30/09/2022 e que o resgate das ações remanescentes 
previstas no cronograma de 2023 – qual seja: 3.422.185 ações será feito até 
30/09/2023. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata 
a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. Mesa: Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e 
Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Nova Gipar Holding 
S.A., representada por seus Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio 
Perez Botelho; Itaú Unibanco S.A., representado por Larissa Monteiro 
de Araujo e Victor Alencar Pereira. Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro. Certifico o arquivamento em 22/02/2022 sob o nº 00004781466 e 
demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/182882-6 
de 21/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Aviso de Leilão. Torna público o leilão online 001/2022 a ser realizado 
em 22/03/2022, às 13:00h. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão 
ocorrerá somente na forma online. Leiloeira Pública Oficial: Juliana Araújo, 
matriculada na JUCERJA sob o nº 238. Objeto: Veículos conservados e 
sucatas inservíveis. Descrição detalhada e termo de condições do leilão 
em www.eblonline.com.br.
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