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Aluguel: IGP-M 
sobe e chega 
a 16,12% no 
acumulado

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) subiu 1,83% 
em fevereiro, ante 1,82% no mês 
anterior. Com este resultado o ín-
dice acumula alta 3,68% no ano 
e de 16,12% em 12 meses. Em 
fevereiro de 2021, o índice havia 
subido 2,53% e acumulava alta de 
28,94% em 12 meses. O IGP-M 
é apurado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

“A inflação ao produtor fechou 
o mês de fevereiro sob influência 
dos preços de grandes commo-
dities, como soja (de 4,05% pa-
ra 8,91%), milho (de 5,64% para 
7,92%) e combustíveis, com des-
taque especial para o óleo diesel 
(de 2,30% para 5,53%). A contri-
buição desses três itens respon-
deu por 45% da taxa apurada pelo 
IPA”, afirma André Braz, Coorde-
nador dos Índices de Preços.

O Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA) subiu 2,36% em 
fevereiro, ante 2,30% em janeiro. 
Na análise por estágios de pro-
cessamento, a taxa do grupo bens 
finais variou 1,21% em fevereiro. 
No mês anterior, a taxa do grupo 
havia sido de 0,75%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) variou 0,33% em 
fevereiro, ante 0,42% em janeiro. 
Cinco das oito classes de despesa 
componentes do índice registra-
ram decréscimo em suas taxas de 
variação. A principal contribuição 
partiu do grupo educação, leitura 
e recreação (0,94% para menos 
0,1%). Nesta classe de despesa, 
vale citar o comportamento do 
item cursos formais, cuja taxa 
passou de 4,27% em janeiro para 
2,02% em fevereiro.

Contas públicas fecham janeiro 
com superávit de R$ 101,8 bi
Principal responsável foi o avanço das receitas

Trem salva brasileiros e Putin quer saída de Zelensky

O Banco Central infor-
mou, nesta sexta-feira, 
que o setor público 

consolidado registrou, em janei-
ro de 2022, superávit primário 
recorde de toda a série histórica, 
desde 1997, de R$ 101,8 bilhões, 
ante superávit primário de R$ 
58,4 bilhões em janeiro de 2021. 
O Governo Central, os governos 
regionais e as empresas estatais 
registraram superávits primários 
respectivos de R$ 77,4 bilhões, 
R$ 20 bilhões e R$ 4,4 bilhões no 
mês. Nos doze meses encerrados 
em janeiro, o superávit primário 
do setor público consolidado atin-
giu R$ 108,2 bilhões, equivalente a 
1,23% do PIB.

O principal responsável pelo 
superávit foi o avanço das recei-
tas. Em termos reais, a receita ad-
ministrada cresceu 16,9% na com-
paração com o ano passado.

Segundo o Comentário Eco-
nômico Fiscal do Banco Inter, o 
superávit do Governo Central, de 

R$ 77,4 bi representa crescimento 
real de 59,4% em relação a janeiro 
de 2021, quando o superávit foi 
de R$ 43,5 bilhões.

De acordo com o informe do 
Inter, o número também surpre-
endeu a expectativa do mercado, 
que era de uma mediana das proje-
ções para o mês de R$ 44 bilhões, 
enquanto o valor máximo era de 
apenas R$ 59,6 bilhões. Dessa for-
ma, segundo o informe, embora 
seja beneficiado pela sazonalidade 
da arrecadação tributária, o resul-
tado atual mostra a continuidade 
da melhora das finanças públicas.

Em 12 meses, o déficit primá-
rio soma apenas R$ 9,7 bilhões, 
próximo de mostrar um superávit 
no âmbito do Governo Central e 
bem abaixo da meta de déficit da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2022, equivalente a 
R$ 170,5 bilhões.

Os juros nominais do setor pú-
blico consolidado, apropriados 
por competência, somaram R$ 

17,8 bilhões em janeiro de 2022, 
comparados a R$ 40,4 bilhões em 
janeiro de 2021. Contribuiu para 
essa redução o resultado das ope-
rações de swap cambial no perío-
do (ganho de R$ 31,9 bilhões em 
janeiro de 2022 ante perda de R$ 
16,3 bilhões em janeiro de 2021).

No acumulado em doze meses, 
os juros nominais alcançaram R$ 
425,7 bilhões (4,86% do PIB) em 
janeiro de 2022, comparativamente 
a R$ 315,7 bilhões (4,20% do PIB) 
nos doze meses até janeiro de 2021.

O resultado nominal do setor 
público consolidado, que inclui 
o resultado primário e os juros 
nominais apropriados, foi supe-
ravitário em R$ 84,1 bilhões em 
janeiro.

De acordo com o BC, no acu-
mulado em doze meses, o déficit 
nominal alcançou R$ 317,5 bi-
lhões (3,62% do PIB), ante défi-
cit nominal de R$ 383,7 bilhões 
(4,42% do PIB) em dezembro de 
2021.

A Embaixada do Brasil em 
Kiev, na Ucrânia, anun-
ciou, nesta sexta-feira, 

que um trem vai partir da capital 
com destino à cidade de Cherni-
vtsi, no oeste do país, que fica nas 
proximidades da fronteira com a 
Romênia. Essa é a primeira opção 
viabilizada pelo Itamaraty para a 
retirada de brasileiros do país, que 
sofre uma invasão de tropas mili-
tares da Rússia.

A alternativa de saída dos brasi-
leiros chegou em boa hora, já que 
mísseis russos atingiram Kiev, a 
capital da Ucrânia.

O Ministério de Defesa ucra-
niana recomendou que moradores 
se protejessem em locais fechados 
e incitou para que preparassem 
coquetéis molotov para deter os 
soldados russos.

Em discurso nesta sexta, Vla-
dimir Putin solicitou ao exército 
ucraniano que “tome o poder” em 
Kiev para derrubar o presidente 
Volodimir Zelensky.

Do outro lado, o que incitou o 
início desse conflito ao lado dos 
Estados Unidos, o secretário-
-geral da Otan, Jens Stoltenberg, 
continuará alimentando a guerra. 
Ele fez um pronunciamento afir-
mando que continuará enviando 
armas à Ucrânia.

A Otan não vai parar nesse con-
flito. Ao que tudo indica, a ideia é as-
fixiar a Rússia. Segundo a porta-voz 
do Ministério das Relações Exterio-
res russo, Mariya Zakharova, a Otan 
convidou a Suécia e a Finlândia para 
fazerem parte da organização. No 
comunicado publicado pelo Minis-
tério, a Rússia afirma que poderá 
haver consequências. “Considera-
mos o compromisso do governo 
finlandês com uma política militar 
de não alinhamento (com a Otan) 
um fator importante para garantir a 
segurança e a estabilidade no norte 
da Europa. A adesão da Finlândia à 
Otan teria sérias repercussões mili-
tares e políticas”, afirmou. 

A possível entrada da Ucrânia 
no bloco foi citada por Putin co-
mo um dos motivos para a inva-
são no país vizinho. A Suécia e a 
Finlândia já condenaram a invasão 
russa.

Em ligação para Putin, o pre-
sidente chinês Xi Jinping pediu 
que a Rússia negocie diplomatica-
mente o fim da invasão da Ucrâ-
nia. Segundo agências de notícia 
internacionais, líder russo estaria 
disposto a iniciar diálogos após 
contato com chineses. Aliada de 
longa data de Moscou, a China 
havia dito que manteria relações 
comerciais com o país e que não 
condenaria ataque à Ucrânia.

EUA 
bombardeiam a 
Somália e nada 
de sanções

Os Estados Unidos (EUA) 
bombardearam instalações de 
radicais do Al-Shabaab, uma fi-
lial da Al-Qaeda, na Somália, no 
Chifre da África, na última terça-
-feira. É primeiro ataque militar 
dos EUA no país desde agosto 
do ano passado.

Nesta quinta-feira, o comando 
militar dos EUA na Somália infor-
mou, por meio de nota, que fez 
um ataque aéreo contra membros 
do Al-Shabaab (grupo islâmico) 
depois que de terem feito um ata-
que perto de uma comunidade 
chamada Duduble.

Não se sabe o número de 
mortes. O comando militar ain-
da está fazendo avaliação, porém 
o que tudo indica é que não há 
vítimas civis.

A Somália vive turbulência po-
lítica em meio a atuação de gru-
pos extremistas e operações do 
exército somali e dos militares 
dos EUA.

Contas de luz 
continuam  
com aumento 
extra

Os consumidores que recebem 
o benefício da Tarifa Social de 
Energia Elétrica terão bandeira 
verde em março. Com isso, não 
haverá acréscimo na conta de luz 
dos beneficiários. A decisão foi 
anunciadanesta sexta-feira pela 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel). Para os demais usuá-
rios, no entanto, continua vigente 
a bandeira Escassez Hídrica, no 
valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh 
consumidos.

Segundo o governo, esse valor 
extra foi necessário para cobrir 
os custos de energia, que ficaram 
mais caros em decorrência do en-
frentamento do período de escas-
sez de recursos hídricos, em 2021, 
o pior em 91 anos. A bandeira Es-
cassez Hídrica segue em vigor até 
abril de 2022.

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, acredita que 
a partir de abril a bandeira de Es-
cassez Hídrica deixará de ser apli-
cada. “Acreditamos que não será 
necessária a partir de abril. Foi uti-
lizada para pagar o custo adicional 
de geração de energia. Como nós 
não tínhamos água para gerar as 
nossas usinas hidrelétricas, tive-
mos que contratar energia no ex-
terior, da Argentina, do Uruguai, 
e tivemos que usar nossas usinas 
termelétricas, que são mais caras, 
por conta do petróleo, do óleo, 
por conta do gás”.
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Filiado à

Por Edoardo 
Pacelli

Se olharmos um ma-
pa geográfico, po-
deríamos ver que a 

Otan se expandiu imensa-
mente na Europa desde os 
anos 1990, o que não foi 
feito pela Rússia (que não é 
mais a URSS, e sim, apenas 
Rússia).

De fato, eis os países 
que passaram do Pacto de 
Varsóvia (que já não existe 
mais) para a Otan: Polônia, 
República Checa e Hun-
gria, em 1999; depois, em 
2004, Bulgária, Eslováquia, 
Romênia, Eslovênia e até 
Estônia, Letônia e Lituâ-
nia, que faziam parte da 
URSS; finalmente, a Croá-
cia, em 2009; Montenegro, 
em 2017; e a Macedônia do 
Norte, em 2020. Ainda, a 
Albânia – que não estava no 
Pacto de Varsóvia, porque 
era pró-chinesa – aderiu à 
Otan, em 2009.

Não devemos esquecer, 

entre outras coisas, que a 
unificação da Alemanha e a 
dissolução do Pacto de Var-
sóvia foram obtidas graças a 
uma promessa que Bush pai 
e os líderes europeus (Kohl, 
Genscher, Mitterrand, Tha-
tcher) fizeram a Gorbachev, 
em 1990: a Otan não se es-
tenderia “nem uma única 
polegada” para o leste, foi o 
que garantiu, na ocasião, o 
secretário de Estado norte-
-americano, James Baker. 
A Otan teria respeitado a 
antiga necessidade russa de 
não ter vizinhos armados 
em suas fronteiras. Necessi-
dade essa que espelha a dos 
Estados Unidos, como foi 
vivenciado na crise cubana 
de 1962.

Além disso, os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha 
impuseram o rearmamen-
to na Europa Oriental e se 
intrometeram nas revolu-
ções na Geórgia e depois 
na Ucrânia, e agora estão 
enviando mais ajuda militar 
maciça a Kiev.

Se a Ucrânia, como pre-
visto, também se juntasse à 
Otan, a Rússia se veria com 
mísseis, sob sua casa, sem 
mais possibilidade de defesa, 
um desequilíbrio muito peri-
goso para a paz mundial.

Não há necessidade de 
simpatizar com Putin – é 
preciso, apenas, querer evi-
tar a guerra na Europa (com 
todas as consequências eco-
nômicas desastrosas, até 
mesmo sanções) – para en-
tender que se deve parar.

Mesmo em Foreign Affairs 
– a revista ligada ao Coun-
cil of  Foreign Relations, 
Conselho de Relações Ex-
teriores, acima de qualquer 
suspeita – o historiador Mi-
chael Kimmage escreveu: 
“É hora de a Otan fechar 
suas portas”, acrescentando 

que “a Aliança não é ade-
quada para a Europa do sé-
culo 21,” e é “muito grande, 
muito mal definida e muito 
provocativa, para seu pró-
prio bem”.

Talvez seja hora de dizer 
que a Otan perdeu o sen-
tido, com a dissolução do 
Pacto de Varsóvia, e que a 
ascensão da China ao poder 
global exige novas políticas 
multipolares.

Quem tentou “abrir o di-
álogo com Moscou”, indo 
falar com Putin, em nome 
da Europa, foi o presiden-
te francês Macron que de-
clarou: “Vamos começar a 
construir uma resposta útil 
para a Rússia, útil para toda 
a nossa Europa, uma res-
posta que nos permita evi-
tar a guerra para construir 
elementos de confiança e 
estabilidade”.

Em 2014, os Estados 
Unidos empurraram a Rús-
sia para os braços da Chi-
na, apoiando a derrubada 
do regime ucraniano, con-

siderado uma marionete 
do Kremlin, e esmagando 
a mediação franco-alemã. 
Desta forma, eles conse-
guiram construir um casal 
sino-russo improvável, mas 
eficaz, em benefício da Chi-
na.

Sergio Romano, ex-em-
baixador italiano em Mos-
cou, num recente artigo no 
jornal italiano Corriere della 
Sera, argumenta que “os Es-
tados Unidos precisam de 
um grande inimigo, porque 
o inimigo justifica sua po-
lítica de armas, pois a sua 
indústria de armas precisa 
de uma crise permanente, 
e a Ucrânia, então, torna-se 
uma crise permanente”.

Mas, também, é o atual 
colapso de Biden nas pes-
quisas que hoje induz a 

Casa Branca a alimentar a 
tensão Ucrânia/Rússia para 
distrair sua opinião pública.

A estratégia da reunião de 
Pratica di Mare, pequena ci-
dade nas redondezas de Ro-
ma, em 2002, deve voltar a 
ser desenvolvida, quando – 
convidados pelo primeiro-
-ministro italiano, Berlusco-
ni – Bush e Putin assinaram 
um documento histórico de 
colaboração entre a Otan e 
a Rússia, que, constatando o 
fim do comunismo na Rús-
sia, sigilava o fim da guerra 
fria, dos blocos opostos e 
da ameaça nuclear na Eu-
ropa, ajudando, também, o 
desenvolvimento da demo-
cracia no Leste. 

Esse caminho foi aban-
donado pelos Estados Uni-
dos, mas continua sendo o 
único caminho sensato a 
seguir.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-

diretor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-

presidente do Ideus.
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Colapso de Biden 
nas pesquisas 
induz a Casa 

Branca a alimentar 
a tensão

Organização 
perdeu o sentido 
com fim do Pacto 

de Varsóvia e 
ascensão da China

Vendas judiciais e 
extrajudiciais, com 

possibilidade de 
parcelamento
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Expansionismo russo ou da Otan?

Leilão: opção para aquisição do imóvel próprio
Por Ana Carolina 
Osório

Ter o próprio imó-
vel é o sonho de 
muitas pessoas. O 

que poucas pessoas sabem 
é que existe a possibilidade 
de compra de imóveis com 
descontos de até 70% sobre 
o valor praticado pelo mer-
cado, nos chamados leilões 
judiciais e extrajudiciais.

Como o próprio nome 
diz, leilões judiciais ocor-
rem por determinação do 
juiz em uma ação judicial, 
em decorrência da falta de 
pagamento de uma dívida. 
O imóvel será levado a lei-
lão para que o produto da 
venda seja usado para paga-
mento da dívida. O objetivo 
é transformar o imóvel em 
dinheiro para saldar os cre-
dores do proprietário.

Como forma de estimu-
lar essa forma de aquisição, 
e levando em conta o cará-
ter privilegiado do débito 
tributário e condominial, 
como regra, o arrematante 
não é responsável pelo pa-
gamento de débitos desta 

natureza cujo fato gerador 
ocorreu antes do leilão.

Já os leilões extrajudiciais 
ocorrem sem a necessida-
de de uma ação judicial. 
A grande maioria dos lei-
lões extrajudiciais ocorre 
por determinação da Lei 
9.514/97, que criou o ins-
tituto da alienação fidu-
ciária. Em linhas gerais, a 
pessoa adquire um imóvel, 
mediante a obtenção de um 
financiamento imobiliário, 
e oferece o próprio imóvel 
em garantia do pagamento 
do financiamento.

A propriedade plena do 
imóvel fica transferida para 
o nome do credor, do ban-
co, sendo que o devedor te-
rá apenas a posse do imóvel 
e a propriedade resolúvel. 
O devedor somente se tor-
nará proprietário do bem 
quando terminar de pagar 
as parcelas do financiamen-
to imobiliário.

Em caso de inadimplên-
cia do devedor, o banco é 
obrigado a levar o imóvel a 
leilão, em duas datas diver-
sas, para que o produto da 
venda satisfaça o seu crédi-

to. Na primeira data, o valor 
mínimo para venda corres-
ponderá ao valor pelo qual 
o imóvel foi avaliado pelo 
banco ao conceder o em-
préstimo. Na segunda data, 
o valor mínimo correspon-
derá ao valor da dívida.

Esses leilões podem ser 
feitos diretamente pelos 
bancos, ou por interme-
diação de leiloeiros, como 
consequência automática 
da falta de pagamento das 
parcelas do financiamento.

Vale destacar que, em lei-
lões extrajudiciais, via de re-
gra, o arrematante será res-
ponsável pelo pagamento 
de débitos de condomínio e 
débitos tributários anterio-
res ao leilão.

Não é incomum que o 
imóvel objeto do leilão es-
teja ocupado. Mas isso não 
deve ser motivo de grande 
preocupação para o arrema-
tante.

No leilão judicial, a de-
socupação do imóvel será 
determinada pelo juiz que 
conduziu o leilão, não se 
fazendo necessário o ajui-
zamento de outra ação ju-

dicial em caso de resistência 
do ocupante. O juiz ordena-
rá a entrada do arrematante 
no imóvel, quem quer que 
esteja ocupando-o.

O procedimento será re-
alizado por um oficial de 
justiça, que poderá requi-
sitar força policial em caso 
de resistência do ocupante. 
Eventuais bens móveis que 
estiverem no imóvel serão 
levados ao Depósito Pú-
blico, cabendo aos antigos 
ocupantes retirá-los do lo-
cal.

No leilão extrajudicial, 
a desocupação é provi-
dência de responsabilida-
de do arrematante. É co-
mum que a desocupação 
ocorra de forma volun-
tária após o arrematante 
comprovar a aquisição 
do imóvel, pois o ocu-
pante tem ciência de sua 
inadimplência e das con-
sequências da permanên-

cia no imóvel.
Em caso de resistên-

cia, será necessário ajuizar 
ação judicial de imissão 
na posse com pedido de 
tutela de urgência cumu-
lada com cobrança, em 
que o arrematante busca-
rá autorização judicial pa-
ra adentrar ao imóvel, e a 
condenação do ocupante 
ao pagamento de taxa de 
ocupação mensal de 1% 
sobre o valor de avaliação 
do imóvel até a desocupa-
ção do imóvel.

 A Lei 9.514/97 assegura 
ao adquirente a entrada no 
imóvel de forma liminar, is-
to é, antes mesmo da oitiva 
da parte contrária, no prazo 
de até 60 dias.

No leilão judicial, não se 
admite o pagamento do va-
lor por financiamento imo-
biliário. O pagamento deve 
ser feito à vista, no prazo 
de 24 horas do leilão, ou de 
forma parcelada, mediante 
sinal de 25% e o restante 
em até 60 parcelas mensais.

Porém, a proposta à vis-
ta sempre terá preferên-
cia sobre uma proposta 

de pagamento parcelada, 
de modo que a proposta 
de parcelamento somen-
te será analisada pelo juiz 
se não houver nenhuma 
proposta de pagamento à 
vista.

Já no leilão extrajudi-
cial, os bancos costumam 
autorizar o pagamento do 
imóvel por financiamento 
imobiliário. Caberá ao ban-
co decidir sobre o prazo, 
taxas e encargos do finan-
ciamento. A formalização 
da compra será realizada no 
bojo de escritura pública de 
compra e venda. O proce-
dimento é rápido e costuma 
ocorrer poucos meses após 
o leilão.

Sem dúvida é uma exce-
lente forma de se adquirir 
imóveis de forma segura e 
com significativo desconto. 
A expectativa é que os lei-
lões de imóveis aumentem a 
cada dia, como consequên-
cia do aumento da inadim-
plência do País.

Ana Carolina Osório é advogada 

especialista em Direito imobiliário.
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Cips, a alternativa  
chinesa ao sistema  
de pagamentos Swift

Uma das sanções contra a Rússia avaliada pelos 
EUA é desconectar os bancos russos do sistema de 

pagamento Swift. Em teoria, o arcaico método de trans-
ferência de dinheiro internacional não sofre controle de 
nenhum governo. Mas só na teoria. Os Estados Unidos 
já bloquearam transferências em dólar e impuseram o 
banimento do Irã. A medida ainda não foi tomada contra 
a Rússia por, ao menos, 2 motivos: poderia ser um tiro 
no pé da Europa, especialmente Alemanha; e há dúvidas 
quanto ao efeito sobre as transações russas.

A punição também ajudaria a estreitar as relações entre 
Putin e a China. Apesar de anos de esforços para que o 
comércio bilateral se dê em rublos e renminbi, somente 
uma pequena parcela das transações entre os 2 países se 
dá à margem do dólar.

A China, porém, tem, desde 8 de outubro de 2015, um 
sistema de pagamento próprio para transações na moeda 
chinesa. O Cips (Cross-Border Interbank Payment Sys-
tem, também conhecido como China Interbank Payments 
System) é ainda um pequeno ator perto do Swift – lidou 
com 2,2 milhões de transações no ano passado, com um 
valor total de 45,3 trilhões de iuans (US$ 7,1 trilhões); o 
irmão famoso bateu, em novembro de 2021, um recorde 
de 50,3 milhões de mensagens trocadas em um único dia 
e processa cerca de US$ 6 trilhões diariamente, 40% delas 
em dólar. Mas o Cips vem crescendo, impulsionado pela 
Iniciativa Cinturão e Rota (CRI, na sigla em inglês).

O volume de tráfego de pagamentos pelo Cips em 
2020 aumentou cerca de 20%, enquanto o valor total 
das transações aumentou mais de 30%. Até agora, são 
53 participantes diretos e 1.137 participantes indiretos 
(876 na Ásia, 153 na Europa, 42 na África, 26 na América 
do Norte, 23 na Oceania e 17 na América do Sul). Para 
facilitar os acordos entre a Rússia e a China, vários bancos 
russos começaram a se conectar ao sistema chinês.

Ver o dólar perder espaço é tudo que os EUA não 
desejam.

Combustível e fertilizante

Óleo diesel foi o principal produto importado pelo 
Brasil em 2021, com mais de US$ 7 bilhões, segundo a 
Logcomex. “Podemos ressaltar, além do diesel, aviões, in-
sumos para fertilizantes, petróleo, embarcações e vacinas”, 
explica Helmuth Hofstatter, CEO da empresa. Petróleo 
foram quase US$ 4 bilhões.

Entre os 10 principais produtos importados pelo Brasil, 
apenas aviões (quase US$ 7 bilhões), embarcações (US$ 
3,7 bilhões) e turborreatores (US$ 3,5 bilhões) não são 
ligados a combustíveis ou fertilizantes.

Só para quem pode

O Carnaval será de folia para quem puder pagar e de 
correr da polícia para os não privilegiados.

Rápidas

A Comissão Especial de Indústria Naval e Petróleo da 
Alerj reuniu-se nesta quinta-feira para discutir benefícios 
fiscais para a cadeia produtiva vinculada ao setor naval 
*** A ONG SOS Dental oferece às prefeituras projeto de 
atendimento médico e odontológico a partir de R$ 0,99. A 
primeira cidade a aderir é União dos Palmares (AL) *** O 
GRES Império Serrano comemora, em 2022, 75 anos de 
luta, resistência e muita glória. Em homenagem, a União 
do Parque Acari vai levar à Avenida o enredo A Coroa Im-
periana nos braços da nação Acariense, do carnavalesco André 
Tabuquine.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

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.

Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro – FEBERJ
Fundada em 27 de outubro de 1991

CNPJ nº 03.665.448/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E ALTERA-
ÇÃO DE ENDEREÇO A Federação de Bicicross do Estado do Rio de 
Janeiro – FEBERJ, com sede na Av. Treze de Maio, nº 13 sala 607/609 
– Centro – RJ – Cep: 20.031-000, através de sua diretoria executiva, 
devidamente representada por seu Presidente o Sr. SÉRGIO CÂNDIDO 
BASÍLIO, CONVOCA através do presente edital, todos os representan-
tes legais, atletas e demais interessados, para Assembléia Geral Ex-
traordinária, que será realizada no dia 10.04.2022, as 09h em primeira 
chamada e 10h em segunda e ultima chamada, na Sede de Veraneio da 
Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro – FEBERJ, locali-
zado na Rua das Camélias, nº 08 – Chácara Mariléia - Rio das Ostras 
– RJ – CEP: 28896-150, a ser realizada no formato hibrido (virtual e 
presencial), tendo em vista a Pandemia Covid 19, estaremos realizando 
uma Assembléia totalmente atípica, com transmissão via WhatsApp, em 
tempo. As chapas candidatas a Diretoria Executiva deverão apresentar 
Obrigatoriamente os nomes completos e qualificação dos candidatos, na 
seguinte ordem: DIRETORIA: PRESIDENTE VICE PRESIDENTE VICE 
PRESIDENTE DE PROJETOS ESPECIAIS TESOUREIRO: CONSELHO 
FISCAL: Com o nome de 3 (três) indicações Fica estipulado que o prazo 
para inscrições de chapas deverão se inicia em 28.03.2022 e se encerra 
no dia 10.04.2022, as 09:horas. As inscrições das chapas deverão ser 
feitas por escrito e, entregue a um dos membros da Comissão Eleitoral, de 
segunda a sexta feira, em horário comercial na sede da FEBERJ. PAUTA 
DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 1 - Realizar eleição de Diretoria 
Executiva, para o mandato de 4 (quatro) anos; 2 - Alterar o endereço da 
sede para Av. Marechal Câmara, 160/1130 – parte – Centro - Rio de ja-
neiro – RJ – CEP 20.020-907. Rio das Ostras, 25 de Fevereiro de 2022.

SÉRGIO CÂNDIDO BASÍLIO
PRESIDENTE

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 005/2022. Datas: 23 de março de 2022, às 13 
horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Geilson 
Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, 
motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não 
identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Pesquisa mostra que eleitor brasileiro  
é predominantemente conservador

Ao ser questionado 
sobre temas po-
lêmicos, o eleitor 

brasileiro adota postura 
conservadora. Esse é uma 
das principais conclusões 
da mais recente pesquisa 
Eleição 2022 do Instituto 
de Pesquisas Sociais, Políti-
cas e Econômicas (Ipespe), 
divulgada nesta sexta-feira. 
Para resolver questões con-
troversas, o brasileiro prefe-
re o plebiscito.

O levantamento também 
indica que permanece a 
preferência por Lula (43%) 
a Bolsonaro (26%). Segun-
do o estudo, a maioria é 
contrária à legalização do 
aborto (69%, em oposição 
a 29% que são favoráveis) 
e também não aceita a li-
beração das drogas (75%; 
outros 22% são favoráveis).

A agenda conservadora 
inclui ainda elevado apoio 
à redução da maioridade 
penal (72% apoiam, con-
tra 24% contrários). O 
trabalho aponta que as 
opiniões ficam mais equi-
libradas quando se trata da 
adoção da pena de morte 
(contrários, 53%; favorá-
veis, 43%). A liberalização 
do porte de armas, defen-
dida pelo presidente e seus 
aliados, é rechaçada pela 
sociedade: 62% dividem 
essa opinião, contra 36% 
favoráveis.

Segundo a pesquisa, a 
opinião pública apoia a re-
alização de plebiscitos para 
definir temas controversos. 
De acordo com a análise, 
embora uma sólida maio-
ria seja contrária ao abor-
to, 49% acreditam que a 
população deveria se pro-
nunciar diretamente sobre 
a questão, contra 47% que 
não concordam com isso. 
O mesmo ocorre em rela-
ção às outras questões. O 

único tópico face ao qual 
o maior contingente (56%) 
não admite o plebiscito é 
a liberalização das drogas. 
Ainda assim, esse número é 
bem menor que o dos que 
são contrários à liberaliza-
ção (75%).

Em relação à última quin-
zena, quando foi realizado 
o levantamento anterior, a 
pesquisa detectou aumento 
na percepção (de 27% para 
29%) de que a economia ca-
minha “no rumo certo”. E 
manteve-se em 63% a afir-
mação contrária – vai “no 
rumo errado”.

Candidatos

A avaliação do governo 
Bolsonaro também os-
cilou positivamente (um 
ponto percentual), atin-
gindo 25% para as opini-
ões de que seu desempe-
nho é ótimo ou bom. De 
outro lado, os que avalia-
ram o governo como ruim 
ou péssimo recuaram para 
53%, na mesma proporção 
(um ponto percentual). A 
aprovação ou desaprova-
ção do governo pratica-
mente não mudou (31% 
aprovam; 63% desapro-
vam – a aprovação foi exa-
tamente igual à da última 
pesquisa, enquanto a desa-
provação caiu um ponto).

No front eleitoral, Lula 
segue liderando o primeiro 
turno, com os mesmos 43% 
da rodada anterior. Bol-
sonaro colhe as alterações 
positivas vistas nos tópicos 
anteriores. Galgou um pon-
to e atinge 26%.

Moro aparece estabiliza-
do, desde janeiro, com 8%, 
mas figura nessa pesquisa 
sozinho em terceiro lugar, 
uma vez que Ciro perdeu 
um ponto e tem agora 7%. 
No terceiro contingente, 

vem à frente João Doria, 
mantendo-se com 3%, e 
Felipe D’Ávila, Simone Te-
bet e Janones, com 1% cada 
um, a mesma fatia de Edu-
ardo Leite, de volta à lista 
uma vez, em meio à especu-
lação de sua saída do PSDB.

Lula continua ganhando 
dos nomes testados no se-
gundo turno: 54% a 32% 
contra Bolsonaro, que so-
be um ponto em relação à 
quinzena anterior; 52% a 
31% tendo como adversá-
rio Moro; 51% a 25%, com 
Ciro; 54% a 18%, diante de 
Doria; e 55% a 17%, en-
frentando Eduardo Leite.

Ucrânia

O conflito armado entre 
Rússia e Ucrânia pautou a 
agenda política econômi-
ca da semana. No Brasil, a 
maioria dos internautas re-
petiu que a visita do presi-
dente Bolsonaro a Moscou, 
em período muito contur-
bado, foi um erro e enviou 
sinais contraditórios para a 
comunidade internacional.

Após a concretização da 
invasão de tropas russas ao 
território ucraniano, oposi-
tores do presidente recor-
daram a “solidariedade” 
manifestada por Bolsonaro 
no encontro com Putin. 
Eles pedem que o presi-
dente mantenha silêncio 
sobre o tema, receando um 
incidente diplomático que 
possa ser prejudicial para o 
Brasil.

Apesar de haver uma 
tendência nas redes de 
classificar a Rússia como 
o agressor, existem bolhas 
de opinião que acusam Es-
tados Unidos (EUA) e Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) de 
provocar Putin, com o con-
vite para que a Ucrânia en-

trasse na Aliança Atlântica, 
o que significaria bases mili-
tares americanas na frontei-
ra com a Rússia.

Uma nota do PT no Se-
nado, posteriormente dele-
tada, usou precisamente es-
te argumento para explicar a 
invasão. O PT e Lula foram 
alvo de muitas críticas nas 
redes, acusados de desvalo-
rizara gravidade do ataque à 
soberania e independência 
da Ucrânia. Após as críticas 
do PT aos EUA, a rejeição a 
Lula, no Twitter, passou de 
64% para 69%.

Bolsonaro também foi 
acusado nas redes de se 
opor ao Ocidente e mos-
trar, de forma implícita, um 
alinhamento à Rússia, alia-
da da China, de Cuba e da 
Venezuela. Algo que deixou 
perfis de direita incomoda-
dos. As menções negativas 
ao presidente chegaram a 
77%, no Twitter. Já o vice-
presidente Mourão arriscou 
uma condenação à Rússia, 
sendo depois desautoriza-
do por Bolsonaro em sua 
live de quinta-feira. Opo-
sitores criticam a demora 
do presidente em repudiar 
claramente Moscou. Go-
vernistas tentam remediar a 
crise, referindo que Bolso-
naro busca a paz e que um 
posicionamento mais vee-
mente do país depende de 
um contexto que está sendo 
acompanhado pelo Itama-
raty.

A semana foi particu-
larmente negativa para a 
imagem do presidente. 
Nesta sexta-feira, as men-
ções positivas estão recu-
perando ligeiramente, mas 
ainda abaixo de 30%. Nos 
últimos cinco dias, a queda 
abrupta das menções posi-
tivas, para 25%, aconteceu 
após o início da invasão 
russa à Ucrânia.

IGP-M sobe 1,83% em fevereiro

O Índice Geral de 
Preços – Merca-
do (IGP-M) subiu 

1,83% em fevereiro, an-
te 1,82% no mês anterior. 
Com este resultado o índice 
acumula alta 3,68% no ano 
e de 16,12% em 12 meses. 
Em fevereiro de 2021, o ín-
dice havia subido 2,53% e 
acumulava alta de 28,94% 
em 12 meses. O IGP-M é 
apurado pela Fundação Ge-

túlio Vargas (FGV).
“A inflação ao produtor 

fechou o mês de fevereiro 
sob influência dos preços 
de grandes commodities, 
como soja (de 4,05% para 
8,91%), milho (de 5,64% 
para 7,92%) e combustíveis, 
com destaque especial para 
o óleo diesel (de 2,30% para 
5,53%). A contribuição des-
ses três itens respondeu por 
45% da taxa apurada pelo 

IPA”, afirma André Braz, 
Coordenador dos Índices 
de Preços.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) su-
biu 2,36% em fevereiro, 
ante 2,30% em janeiro. Na 
análise por estágios de pro-
cessamento, a taxa do gru-
po bens finais variou 1,21% 
em fevereiro. No mês ante-
rior, a taxa do grupo havia 
sido de 0,75%.

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC) variou 0,48% em 
fevereiro, ante 0,64% em 
janeiro. Os três grupos 
componentes do INCC re-
gistraram as seguintes varia-
ções na passagem de janeiro 
para fevereiro: materiais e 
equipamentos (1,05% pa-
ra 0,56%), serviços (1,28% 
para 1,69%) e mão de obra 
(0,14% para 0,19%).
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As musas do Jurançon
Antes que termine o verão, quando, oficialmente, faz 

calor e as pessoas podem optar pelo vinho branco (embora 
eu seja adepta dele o ano todo), aproveito para fazer mais 
um artigo sobre uma região famosa por seus vinhos. Essa 
fama, infelizmente, ainda é restrita aqui ao público mais 
entendedor, que prova de tudo e sabe o seu valor, pois é 
uma denominação de origem francesa situada dentro de 
uma área vitivinícola bem antiga, mas pouco reconhecida. 
Soma-se a isso, ainda, o fato de que os vinhos brancos são 
menos priorizados pelo mercado. Mas isso está mudando, 
pelo amadurecimento do público consumidor de vinhos e 
a sua crescente busca por esses tesouros escondidos.

A AOC Jurançon fica na região Sudoeste da França, uma 
área grande que, no passado, tinha contornos mais amplos 
ainda, uma vez que suas fronteiras com a vizinha região 
de Bordeaux eram pouco definidas, até que interesses 
estratégicos foram determinando uma cisão. Beneficiada 
pela localização junto ao estuário da Gironda, um ponto 
estratégico para a exportação ao mercado inglês, Bordeaux, 
apesar de ter uma vitivinicultura menos antiga, manteve 
laços com o Sudoeste até o momento em que sua produção 
não era muito robusta. Pouco a pouco, regulamentações 
foram selando boicotes, e o Sudoeste, apesar de ser berço 
e território de cepas que ajudaram a constituir o pedigree 
bordalês, voltou-se para uma produção quantitativa e local, 
que prejudicou a sua imagem.

Mas as riquezas estão lá, são muitas e vêm sendo 
aprimoradas em qualidades, bem como há um trabalho 
no sentido de dar mais visibilidade aos produtos dessa 
região. São várias áreas produtivas, com intervalos entre 
si, configurando perfis geoclimáticos distintos, que geram 
vinhos também diferenciados. Jurançon está na sub-região 
mais distante de Bordeaux: nos Pireneus Atlânticos, mais 
a sul e a oeste do Sudoeste, próximo à fronteira com a 
Espanha e o Oceano Atlântico. Sua cidade mais importante, 
Pau, é caminho para aqueles que vão curtir o charmoso 
litoral do país basco, representados por cidades como 
Biarritz, do lado francês, e San Sebastian, do lado espanhol.

O clima de Jurançon é influenciado pelas brisas do 
Atlântico, pela altitude dos Pireneus, sendo, inclusive, 
necessária a construção de terraços para praticar a 
viticultura e, estando numa área tão meridional da França, 
há também a influência do calor da região mediterrânea. 
Isso aporta uma boa combinação entre frescor e bom 
amadurecimento. Além disso, há duas pérolas na AOC, que 
são duas cepas brancas: a Gros Manseng e a Petit Manseng 
– com semelhanças e distinções entre si, podendo muitas 
vezes serem complementares.

A Gros Manseng tem o bago maior (gros, de grande) 
e a Petit Manseng tem bagos pequenos (petit) e casca 
espessa. Ambas são aromáticas (mais frutas tropicais e 
flores brancas para a primeira e mel e especiarias para a 
segunda) e têm a virtude de combinar perfeitamente açúcar 
e acidez. A Petit Manseng, por ter bagos mais frouxos e 
casca espessa, resiste bem ao amadurecimento, com menor 
risco de podridão, e é a grande estrela dos vinhos doces e 
licorosos.

Os vinhos do Jurançon devem levar pelo menos 50% 
das duas cepas e muitos serão feitos exclusivamente da 
combinação das duas ou de 100% de cada uma delas. A 
diferença é que a proporção de Gros Manseng costuma 
ser maior para os secos e de Petit Manseng maior para os 
doces. Aliás, os vinhos licorosos da AOC estão dentre os 
melhores do mundo, justamente por essa qualidade incrível 
de associar açúcar e acidez. Mas existem Jurançon’s secos 
também muito interessantes. Vale conhecer, embora ainda 
contem com presença reduzida no Brasil, porém crescente. 
Importante atentar para o fato de que quando o vinho vem 
rotulado como AOC Jurançon, ele é doce. O seco deve 
mencionar Jurançon Sec.

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram 
@miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

Em parceria com Google Arts, Museu  
do Homem do Nordeste está na rede

Na última terça-feira 
(22), o Museu do Homem 
do Nordeste (Muhne) in-
gressou no Google Arts & 
Culture. Isso significa que 
a instituição sediada no Re-
cife pode ser visitada em 
qualquer lugar do mundo. 
A iniciativa é fruto de uma 
parceria entre a Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj) e 
o sistema virtual do Google.

“O objetivo é ampliar a 
parceria e diálogo com o 
Google Arts & Culture, uti-
lizar as ferramentas que a 
plataforma oferece e dispo-
nibilizar o acervo da Funda-
ção Joaquim Nabuco para 
um público global. A cole-
ção diversificada e afetiva 
do Museu do Homem do 
Nordeste foi escolhida para 
inaugurar a parceria, mas a 
Fundaj também detém um 
importante acervo de foto-
grafias e pinturas que pode 
ser compartilhado, que dia-
logam e complementam as 
coleções de organizações 
culturais do Brasil e do 
mundo presentes no Goo-
gle Arts & Culture”, expli-
ca ao Monitor Mercantil 
o presidente da Fundação, 
Antônio Campos.

“Além disso, a Fundaj 
também possui profissio-
nais capacitados em pesqui-

sa, documentação, curado-
ria, digitalização e realidade 
virtual, atividades que guar-
dam forte sinergia com as 
tecnologias e iniciativas do 
Google”, complementa 
Campos. Para acessar é só 
ir em artsandculture.google.
com/partner/museu-do-
-homem-do-nordeste

Inicialmente, serão dis-
ponibilizados a exposição 
Vitalino, sobre o mestre 
artesão do barro (1909–
1963), montada especial-
mente para a estreia, e 565 
itens do acervo da Fundaj. 
“Vivemos a Era da Ubiqui-
dade, e o Nordeste também 
está em toda parte. O Mu-
seu do Homem do Nordes-
te tem mais de 16 mil peças 
em seu acervo. Começare-
mos com esses 563 itens e 
seguiremos atualizando em 
consonância com o Google 
Arts & Culture”, celebra o 
presidente da Fundaj.

Disponível para desktop, 
iOS e Android, o Google 
Arts & Culture conta atu-
almente com mais de 2 mil 
parceiros em 80 países. Em 
funcionamento desde 2011, 
a plataforma tem como ob-
jetivo aumentar a presen-
ça online de organizações 
culturais. Cria ferramentas 
e tecnologias gratuitas para 

mostrar e compartilhar his-
tórias de arte e cultura com 
um público online global. 
A plataforma é imersiva 
e possibilita explorar arte, 
história e maravilhas cul-
turais ao redor do mundo, 
desde as pinturas no quarto 
do Van Gogh, à cela de pri-
são do Nelson Mandela.

A visita virtual permi-
te acessar as coleções por 
estados, da Bahia ao Mara-
nhão, ou material utilizado 
para a confecção das pe-
ças, como borracha, cera, 
couro, gesso, porcelana e 
tecido. São objetos como a 
calunga Dona Joventina, do 
Maracatu Estrela Brilhan-
te. Talhada em madeira há 
112 anos pelas mãos de um 
santeiro desconhecido, a 

história da calunga é repleta 
de disputas, controvérsias e 
muito mistério. 

A exposição da Coleção 
Vitalino, do Muhne, traz um 
recorte das peças do Mestre 
Vitalino que evidenciam 
a cultura do Nordeste do 
Brasil até meados do século 
20. “A exposição dá ênfase 
a algo que o artista desen-
volveu como uma das suas 
principais características, 
a de cronista do cotidiano. 
Vitalino olhou sua realidade 
e a tomou como tema, nar-
rando e registrando hábitos 
comuns no seu meio social. 
Tomou a si próprio como 
tema muitas vezes”, expli-
ca o coordenador de expo-
grafia do Muhne, Antônio 
Montenegro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO - SEMERJ - CNPJ: 42.586.511/0001-87
Considerando a pandemia do Coronavírus, mantendo-se o Estado do 
Rio de Janeiro em situação de emergência e calamidade pública, e ainda 
as previsões contidas no Decreto Estadual 47.556/2021 de 03/04/2021 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do mesmo dia, 
que reedita normas anteriores no que se refere a adoção de medidas para 
o enfrentamento da propagação da COVID-19, tais como a suspensão de 
eventos e atividades com a presença de público; Considerando o direito das 
Instituições associadas poderem decidir e votar, bem como a aprovação 
através da AGE de 30/03/2020 do formato de Convocação/Edital e 
realização de Assembleias por meio virtual;  Resolve: A Diretoria Colegiada 
do SEMERJ convoca os Srs. Mantenedores associados em condição de 
voto, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por meio 
virtual no   dia 7 de março de 2022 pela plataforma Zoom, através 
do link que será disponibilizado pelo SEMERJ, Para deliberar sobre a 
seguinte pauta do dia:  - Afastamento do Sr. Marco Flávio de Alencar 
da Comissão de Negociação do SEMERJ. A Assembleia virtual será 
realizada em primeira chamada às 9h45min e às 10h00 em segunda e 
última chamada, com qualquer número de participantes.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022. 
Rui Otávio Bernardes de Andrade

Presidente

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.

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.

Divulgação Fundaj

Quase 80% da rede hoteleira do 
Rio está ocupada para o Carnaval

Apesar do adiamen-
to dos desfiles das 
escolas de sam-

ba para abril e do cancela-
mento dos blocos de rua, o 
setor de hotéis espera um 
cenário positivo em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, quando a taxa de 
ocupação estava em 35%. 
Até o momento, a rede ho-
teleira do município do Rio 
de Janeiro registra média 
de 78,01% dos quartos re-
servados para o período de 
26 a 28 de fevereiro, mesmo 
assim ainda é inferior ao 
do Carnaval pré-pandemia, 
quando a ocupação média 
superava 80%

A informação foi divul-
gada nesta sexta-feira pe-
lo Sindicato dos Meios de 
Hospedagem do Rio de 
Janeiro (HotéisRIO). As 
regiões de Ipanema/Le-
blon e Barra/Recreio/São 
Conrado superam a média, 
com 86,47% e 82,47% de 
ocupação, respectivamen-
te. Em terceiro lugar, apa-
recem Leme/Copacabana, 
com 74,95%, seguidos de 
centro (74,74%) e Flamen-

go/Botafogo (72,66%). No 
interior, de acordo com da-
dos da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis do 
Rio de Janeiro (Abih-RJ), a 
rede hoteleira tem média de 
78,48% dos quartos reser-
vados.

A liderança é assumida 
pelo município de Arraial 
do Cabo, com 95%; seguida 
por Paraty, com 90%. Em 
terceira posição, surgem, 
empatados, Angra dos Reis 
e Cabo Frio, com 86,20% 
cada, seguidos de Armação 
dos Búzios (84,70%), Macaé 
(84%), Rio das Ostras (82%) 
e Vassouras (70,20%).

A oitava colocação revela 
também empate entre Mi-
guel Pereira e Teresópolis, 
com 69,40%, cada. Valen-
ça/Conservatória estão na 
nona posição, com 69,30%, 
seguidos por Nova Fribur-
go (68,60%) e Itatiaia/ Pe-
nedo (65,20%), em último 
lugar. A maioria dos hóspe-
des é composta de turistas 
nacionais. A taxa de câmbio 
desfavorável levou os bra-
sileiros a optar por viagens 
dentro do próprio país.

O Creci-RJ estima que, 
até o Carnaval, a taxa de 
ocupação média dos imó-
veis por temporada pode 
chegar a 80%, porque a 
pandemia trouxe uma no-
vidade para o segmento de 
locação por temporada, que 
é o fechamento do negócio 
em cima da hora, ou seja, 
quase no início do feriado.

A maioria dos turistas que 
esta alugando imóveis por 
temporada para o Carnaval 
no Rio de Janeiro é consti-
tuída de brasileiros (70%), 
procedentes da Região Su-
deste, especialmente de Mi-
nas Gerais e São Paulo, mas, 
segundo o Creci-RJ, há inte-
resse também de brasileiros 
do Sul, Nordeste e Norte. 
Os estrangeiros aparecem 
em número mais reduzido 
(30%), principalmente dos 
países vizinhos na América 
do Sul, como Chile, Uru-
guai, Colômbia e Argentina.

A Zona Sul continua na 
liderança entre as áreas da 
cidade para quem deseja 
passar o Carnaval no Rio de 
Janeiro, com destaque para 
Copacabana, Ipanema e Le-

blon, principalmente pelas 
famílias, que buscam o lazer 
nas praias cariocas.

Já o público mais jovem, 
como grupos de amigos, 
por exemplo, tem buscado 
imóveis na região do Cen-
tro, Glória e Catete, atraí-
dos pelos bares e restauran-
tes da Lapa. O segmento de 
locação por temporada des-
taca ainda a Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste, pela grande 
oferta de opções de lazer.

Em fevereiro, os valores 
médios de diárias de aluguel 
por temporada para o pe-
ríodo do Carnaval, no mu-
nicípio do Rio de Janeiro, 
chegam a R$ 300 a R$ 400 
o apartamento conjugado, 
em Copacabana, R$ 400 a 
R$ 550, quarto e sala, R$ 
600 e R$ 750, dois quartos, 
e a partir de R$ 800, três 
quartos.

Em Ipanema e Leblon, 
os valores médios de diá-
rias sobem para R$ 400 a 
R$ 550, conjugado, R$ 400 
a R$ 600, quarto e sala, R$ 
680 a R$ 800, dois quartos, 
e a partir de R$ 900, três 
quartos.
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KOVR CAPITALIZAÇÃO S/A
CNPJ 93.202.448/0001-79

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Intermediárias da 
KOVR Capitalização S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, de acordo 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. OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO: Durante o exercício de 2021 a KOVR 
Capitalização S.A., deu continuidade na sua política de melhorias em seus processos de gestão e de tecnologia, 
com foco no crescimento e desenvolvimento de seus produtos. A companhia também busca melhorias constantes 
no processo de Governança e melhores práticas de mercado, sempre atenta às necessidades dos clientes e das 
demandas mercadológicas. DESEMPENHO ECONÔMICO - FINANCEIRO: A KOVR Capitalização S.A. apresentou 
um lucro líquido de R$ 11.613mil (8.738mil em 2020), um aumento de 32,90% em relação ao mesmo período 
do exercício anterior. A companhia continua focada no desenvolvimento de novos produtos e na ampliação da 
sua base de clientes, pois acredita na continuidade do crescimento do mercado de capitalização em todas as 
suas modalidades, especialmente no produto Filantropia Premiável, o qual valoriza as causas sociais através de 
parcerias com entidades filantrópicas beneficiárias do direito de resgate doados pelos subscritores destes títulos 
de capitalização. O desempenho ao longo deste exercício contribuiu para um patrimônio líquido de R$ 29.977mil, a 
arrecadação com títulos de capitalização atingiu o montante de R$1.417.015mil, um aumento de 15,07% ao comparar 
com o ano de 2020, já a variação da provisão matemática para resgate totalizou R$ 621.679mil e o resultado com 
sorteios totalizou R$ 385.209mil. A exigibilidade das provisões técnicas das operações de capitalização em Dez/21 
foi de R$ 133.644mil. Para fazer frente a esse compromisso, a empresa apresentou, no mesmo período, o total 
de R$ 163.761mil em recursos garantidores, com liquidez imediata. Diante do enfrentamento de uma emergência 
na saúde pública e de incertezas na economia global devido à Covid-19, o Grupo KOVR vem adotando ações 
para minimizar a exposição de clientes e colaboradores ao contágio e contribuir com a manutenção da atividade 
econômica. Neste exercício, diversas medidas foram tomadas em relação às rotinas operacionais. Buscando a 
manutenção da saúde e bem-estar do corpo funcional, cabe mencionar o destacamento de colaboradores para 
home office, em especial daqueles que se enquadram nos grupos de risco, sem prejuízo à continuidade das 
atividades, definição de protocolos de prevenção e a produção de material para orientação aos colaboradores. A 
estratégia da Companhia para o futuro, continua sendo o de ampliar seu Market share no mercado de capitalização, 
mas através da diversificação de seu portifólio com outras modalidades, intensificando ações nas modalidades de 
Incentivo, Popular, Instrumento de Garantia e Tradicional. Neste novo cenário a KOVR Capitalização S.A., tem 
investido recursos financeiros e tecnológicos, com foco na melhoria contínua de processos e canais de distribuição. 
GOVERNANÇA CORPORATIVA: A companhia adota as melhores práticas de governança corporativa, com o 
objetivo de preservar seu valor e assegurar seu crescimento, baseado na ética para a realização de seus negócios.  
Na busca pela constante evolução de seu ambiente de controle, os administradores investem constantemente 
em tecnologia, no aprimoramento de seus processos internos e na qualificação de seu quadro de colaboradores, 
provendo assim os recursos necessários à identificação, avaliação, tratamento e monitoramento adequado aos 
riscos, considerando a natureza, escala e complexidade de suas operações. Dessa forma, os aspectos relacionados 

à gestão de riscos, controles internos e conformidade regulatória estão presentes na rotina da companhia, de modo 
a refletir a responsabilidade corporativa como premissa da administração na condução de suas operações, tendo 
em vista a continuidade e sustentabilidade dos negócios. Por fim, após a aprovação da transferência do controle 
acionário pela Superintendência de Seguros Privados, ocorridas no exercício fiscal anterior, iniciou-se um processo 
de integração que visa obter sinergia entre diretrizes, práticas e recursos, o que contribuirá de forma relevante 
para o aprimoramento e evolução de sua estrutura de governança corporativa. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE 
DINHEIRO: O grupo Segurador KOVR, formado pelas coligadas: KOVR Seguros e Previdência, KOVR Seguradora 
e KOVR Capitalização, promove periodicamente a atualização de todos os níveis de colaboradores, em todas suas 
empresas, visando capacitá-los, de acordo com as determinações da Lei 9.613 de 1998, e circular 612 de 2020. 
Esta atualização insere as rotinas operacionais de monitoramento de operações, classificação de perfis de risco, 
práticas de conhecimento de clientes, funcionários, fornecedores e parceiros além de relatório anual de avaliação 
efetividade, fazendo parte do Sistema de Controles Internos do grupo. CAPITAL MÍNIMO - RESOLUÇÃO CNSP N° 
321/2015: O Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, em 15 de julho de 2015 editou a Resolução CNSP 
n° 321 e alterações posteriores, que dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, capital de risco baseado nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado, 
patrimônio líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização de solvência, limites de retenção, critérios 
para a realização de investimentos, normas contábeis, auditoria contábil, auditoria atuarial independente e Comitê 
de Auditoria referente a seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização 
e resseguradores locais. A KOVR Capitalização S/A, declara que possui Patrimônio Líquido Ajustado superior ao 
CMR, compatível para atender a referida disposição legal. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA: Em 
atenção à Circular SUSEP n° 517/15, declaramos que a KOVR Capitalização S.A. possui capacidade financeira 
compatível com as suas operações e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria 
“mantidos até o vencimento”. NOVA MARCA E DENOMINAÇÃO SOCIAL: A KOVR Capitalização S/A é a nova 
denominação social e marca da antiga Invest Capitalização S/A. Esta mudança faz parte do plano estratégico 
que o Grupo traçou a partir da entrada da nova matriz societária e da nova administração. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O objetivo da Companhia é aprimorar de forma continuada suas funcionalidades de posse de um amplo 
portfólio de produtos e serviços, intensificando suas ações, com o intuito de fazer-nos mais presentes nos canais 
de comercialização de Títulos de Capitalização, bem como aprofundar processo de desburocratização da estrutura 
organizacional. Ao findar o exercício de 2021 reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as 
Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da empresa. 
E, por outro lado, objetiva evidentemente proporcionar mais transparência em nosso trabalho. Agradecemos a 
todos que apoiaram as iniciativas da companhia, ao mercado e aos nossos colaboradores, que transformaram em 
realidade os nossos projetos e ideais.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.
A Diretoria

1. Contexto Operacional: A KOVR Capitalização S.A. (“Companhia”), em-
presa controlada pela KOVR Seguradora S.A., é uma sociedade de capital 
fechado com autonomia administrativa e financeira, e tem como objetivo so-
cial operar em produtos de capitalização em todo o território nacional. A Com-
panhia está localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Bairro Itaim 
Bibi/SP - 2º andar, no Estado de São Paulo - Brasil. A Companhia foi consti-
tuída em 28 de maio de 2003 e, a partir de 6 de maio de 2011 a KOVR Capi-
talização S.A., solicitou junto à SUSEP a aprovação para iniciar as atividades. 
A KOVR Seguradora S.A., possui 99,99% do capital social da Companhia. A 
sociedade atua no segmento de capitalização nas seguintes modalidades: 
Incentivo, Filantropia Premiavel, Instrumento de Garantia e Tradicional, de 
cordo com a Circular SUSEP nº 569, de 02 de maio de 2018. Está autorizada 
pela SUSEP a operar em todas as regiões do País. Essas demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela diretoria em 18 de fevereiro de 2022. 2. 
Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: a) Declara-
ção de conformidade: Em 30 de julho de 2015, a SUSEP emitiu a Circular 
SUSEP n° 517/15, alterado por: Circular 521/15, Circular 543/16, Circular 
544/16, Circular 561/17, Circular 568/18, Circular 572/18, Circular 575/18, 
Circular 583/18, Circular 590/19, Circular 595/19, Circular 596/20, Circular 
615/20, Circular 616/20 e Circular 648/21 que dispõe sobre provisões técni-
cas; teste de adequação de passivos; ativos redutores; capital de risco de 
subscrição, crédito, operacional e mercado; constituição de banco de dados 
de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, custó-
dia e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das 
provisões técnicas; Formulário de Informações Periódicas - FIP/SUSEP; Nor-
mas Contábeis e auditoria contábil independente das seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resse-
guradores; Exame de certificação e educação profissional continuada do au-
ditor contábil independente e sobre os Pronunciamentos Técnicos elabora-
dos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. A Circular acima revogou a Cir-
cular nº 511/2015, produzindo efeitos a partir da data de publicação. Essas 
circulares homologam os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sendo assim, as Demonstrações Finan-
ceiras foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 
517/15 e alterações posteriores e os pronunciamentos técnicos, as orienta-
ções e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 
doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP”. Por meio da Circular SUSEP nº 
569/2018 publicada em 03/05/2018, no Diário Oficial da União (DOU), a Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP estabeleceu um “novo marco 
regulatório” para as operações de capitalização. Em 28 de agosto de 2018, 
foi publicada a Circular SUSEP nº 576 que altera a Circular SUSEP nº 
569/2018 e estabelece regras para a elaboração, a operação, a propaganda 
e material de comercialização de títulos de capitalização e dá outras provi-
dências. Com os novos normativos, os títulos de capitalização passam a ser 
estruturados em seis modalidades: tradicional, instrumento de garantia, com-
pra programada, popular, incentivo e filantropia premiável. As sociedades de 
capitalização não poderão comercializar títulos em desacordo com as nor-
mas. Através da Circular SUSEP nº 582 de 19/12/2018, foram alteradas as 
Circulares SUSEP nºs. 569 e 576 havendo a prorrogação do prazo de adap-
tação, além de outras alterações. A companhia adaptou-se a esta Circular a 
partir de abril de 2019.  Em 19/06/2020 a Circular SUSEP nº 607/2020, revo-
ga a Circular nº 569/2018 e artigos das Circulares nº 576/2018 e nº 582/2018. 
b) Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com o custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais 
do Balanço Patrimonial: i. Instrumentos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado; e ii. Provisões técnicas, mensuradas de acordo 
com as determinações da SUSEP. c) Comparabilidade: Na elaboração das 
demonstrações financeiras foi realizado o critério de comparabilidade estabe-
lecido no pronunciamento CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial utiliza-
ram-se informações constantes no período imediatamente precedente, 31 de 
dezembro de 2020. d) Continuidade: A administração avaliou as operações 
da Companhia e está convencida que a KOVR Capitalização S.A., possui 
recursos suficientes para operar, estando aprovado o Plano de Negócios e as 
Notas Técnicas. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento 
de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre 
a capacidade da Companhia em continuar operando. Portanto, as demons-
trações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. e) Moeda 
funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras estão sendo 
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Sociedade e todas 
as informações estão expressas em milhares de reais, exceto quando indica-
do de outra forma. A Companhia não possui ativos e/ou passivos monetários, 
denominados em moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. f) 
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Ad-
ministração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e des-
pesas com base em estimativas, as quais são estabelecidas a partir de julga-
mentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação 
das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetivida-
de inerente ao processo de sua determinação, porém, deve ser medido em 
bases confiáveis para que as demonstrações contábeis não sejam prejudica-
das. Estimativas e premissas são verificadas periodicamente. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as esti-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado  
31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, apresentada em milhares de reais, 

 (exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Resultados Abrangentes 31 de dezembro de 2021 
e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais) 

Demonstração de Fluxo de Caixa 
Método Indireto 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

mativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Informa-
ções sobre áreas em que o uso de premissas e estimativas é significativo 
para as demonstrações financeiras e nas quais, portanto, existe um risco 
significativo de ajuste material dentro do próximo período financeiro. 3. Resu-
mo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis uti-
lizadas na preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a 
seguir: a) Caixa e equivalentes de caixa - Disponível: Inclui caixa, saldo posi-
tivo em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis cujo vencimento 
das operações seja igual ou inferior a 90 dias, entre a data da aquisição e o 
vencimento sendo um risco muito pequeno de mudança de seu valor de mer-
cado e que não afetam a vinculação com os ativos garantidores. b) Instru-
mentos Financeiros: Ativos Financeiros: A Companhia classifica seus ativos 
financeiros nas seguintes categorias: • Valor justo por meio do resultado; • 
Mantidos até o vencimento; • Disponíveis para venda; e  • Recebíveis. A 
classificação dentre as categorias é definida pela Administração no momento 
inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. i. Ativos finan-
ceiros designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma de-
cisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com 
a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos 
pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento: São 
classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capa-
cidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investimen-
tos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzi-
dos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. iii. Ativos financeiros 
disponíveis para venda: Compreende os ativos financeiros não classificados 
em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles 
são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redu-
ção ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangen-
tes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é 
baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transfe-
rido para o resultado. iv. Recebíveis: Os recebíveis da Companhia compreen-
dem os créditos das operações de capitalização e demais contas a receber. 
v. Determinação do valor justo: Os valores justos dos investimentos com co-
tação pública são registrados com base nos preços divulgados. Para os ati-
vos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabe-
lece o valor justo através de técnicas de avaliação, que incluem o uso de 
operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instru-
mentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa des-
contados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso 
possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível 
com informações geradas pela administração da própria Companhia. vi. Re-
dução ao valor recuperável (ativo financeiro): Um ativo tem perda no seu va-
lor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objeti-
va de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor 
podem incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do deve-
dor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falên-
cia, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, 
para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em 
seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução 
ao valor recuperável. 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. A redução ao valor recuperável dos créditos das 
operações de capitalização é realizada para créditos vencidos a mais de 60 
dias. 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 patri-
mônio 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 sub-
sequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o 
qual tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em ou-
tros resultados abrangentes. vii. Passivos financeiros: Compreendem, subs-
tancialmente, fornecedores, impostos e contribuições, outras contas a pagar, 
que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. Após o reconhecimento 

inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de 
juros. Os juros, a atualização monetária e a variação cambial, quando aplicá-
veis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. c) Imobilizado: O ati-
vo imobilizado está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação e 
amortização são calculadas pelo método pró-rata die, conforme o período de 
vida útil estimada dos ativos. O valor residual dos ativos e a vida útil dos ati-
vos são revisados e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O 
valor contábil de um item do ativo imobilizado é ajustado imediatamente se o 
seu valor recuperável é inferior ao seu valor contábil.

Custo 
de 

aqui-
sição

De-
pre-
cia-
ção Baixa
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do

Custo 
de 
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De-
pre-
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do

Taxas 
anuais 
de de-

precia-
ção %

Computadores e 
periféricos 10 (4) (6) - 10 (9) 1 20
Móveis, máquinas 
e utensílios 3 - (3) - 3 (1) 2 10
Software 3 (3) - - 3 (3) - 20
Telecomunicações 4 (1) - 3 4 (1) 3 10
Total 20 (8) (9) 3 20 (14) 6
d) Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros: A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecno-
lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída redução ao valor recuperável para deteriora-
ção ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises e jul-
gamentos efetuados, a conclusão da Administração é de que não é necessária 
a constituição de redução ao valor recuperável de seus ativos não financeiros 
no exercício. e) Benefícios a empregados: As obrigações de benefícios de cur-
to prazo para empregados tais como: Assistência médica, assistência odon-
tológica, seguro de vida, vale transporte, alimentação, refeição, treinamento 
profissional são reconhecidos pelo valor esperado a ser pago e lançados como 
despesas à medida que o serviço respectivo é prestado. As provisões traba-
lhistas são calculadas conforme normas e leis trabalhistas em vigor na data da 
preparação das demonstrações financeiras e são registradas de acordo com o 
regime de competência. f) Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, 
fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos e passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo 
com os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC n° 25 do Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações previstas 
na Circular SUSEP n° 517/2015 e alterações posteriores, sendo classificados 
nas seguintes categorias: • Contingências ativas - Não são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que 
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem recursos. 
• Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for 
considerado o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança de acordo com 
CPC 25. As contingências são classificadas como: Prováveis: as quais são 
constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial, na rubrica Outros 
Débitos (não circulante) - Provisões Judiciais Cíveis. 

dez/21
Natureza 
 da Ação UF Valor da 

causa
Valor  

Provisionado
Probabilidade 

de Perda
Cível SP R$ 87 R$ 67 Provável
Cível SC R$ 12 R$ 12 Provável
Cível SC R$ 11 R$ 6 Provável
Total R$ 110 R$ 85

dez/20
Natureza 
 da Ação UF Valor da 

causa
Valor  

Provisionado
Probabilidade 

de Perda
Cível SP R$ 87 R$ 67 Provável
Cível SC R$ 21 R$ 51 Provável
Total R$ 107 R$ 118
• Possíveis: as quais são divulgadas nas demonstrações financeiras, não 
sendo nenhuma provisão registrada.

Ativo Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
 Circulante 60.550 21.483
 Disponível 1.577 2.635
 Caixa e Bancos  3a 1.577 2.635
 Aplicações 5 34.011 13.426
 Créditos das Operações de Capitalização 16.835 5.352
 Títulos e Créditos a Receber 8.054 30
 Créditos Tribut. e Previdenciários  3i.1 8.052 28
 Outros Créditos  3i.2 2 2
 Despesas Antecipadas 73 40
 Ativo Não Circulante 129.793 195.312
 Realizável a Longo Prazo 129.790 195.306
 Aplicações 5 129.750 195.260
 Títulos e Créditos a Receber  3j 40 46
 Títulos e Créditos a Receber - 6
 Depósitos Judiciais e Fiscais 40 40
 Imobilizado  3c 3 6
 Bens Móveis 3 6
 Total do Ativo 190.343 216.795

Passivo Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 160.281 175.609
Contas a Pagar 25.269 18.329
Obrigações a Pagar 6a 8.168 9.293
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 6b 5.931 4.916
Encargos Trabalhistas 6c 92 85
Impostos e Contribuições 6d 11.078 4.035
Débitos de Operações com Capitalização          7 1.215 2.703
Depósitos de Terceiros 8 153 153
Provisões Técnicas - Capitalização 9b 133.644 154.424
Provisão para Resgates 118.370 132.126
Provisão para Sorteio 14.933 21.820
Provisão Administrativa 341 448
Provisão para Complementação de Sorteios - 30
Passivo não Circulante 85 133
Outros Débitos 85 133
Obrigações Fiscais - 15
Provisões Judiciais 3f 85 118
Patrimônio Líquido 29.977 41.053
Capital Social 10a 11.300 11.300
Reservas de Lucros 23.526 32.159
Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.848) (2.406)
Total do Passivo 190.343 216.795

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais) 
Capital Reservas Ajuste com Títulos e Lucros Prejuízos
social Legal Lucros Valores Mobiliários acumulados Total

Saldos em  31 de Dezembro de 2019 11.300 2.776 29.512 (14) - 43.574
Títulos e Valores Mobiliários - - - (2.392) - (2.392)
Resultado Líquido do Período - - - - 8.738 8.738
Proposta para Destinação do Resultado - (516) 387 - (8.738) (8.867)
Reserva Legal - (516) - - 516 -
Reserva de Retenção de Lucros - - 387 - (387) -
Dividendos - - - - (8.867) (8.867)
Saldos em  31 de Dezembro de 2020 11.300 2.260 29.899 (2.406) - 41.053
Títulos e Valores Mobiliários - - - (2.442) - (2.442)
Resultado Líquido do Período - - - - 11.613 11.613
Proposta para Destinação do Resultado - - (8.633) - (11.613) (20.246)
Reserva Legal - - - - - -
Reserva de Retenção de Lucros - - - - - -
Dividendos - - (8.633) - (7.713) (16.346)
Outros (Dividendos Antecipados) - - - - (3.900) (3.900)
Saldos em  31 de Dezembro de 2021 11.300 2.260 21.266 (4.848) - 29.977

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
a) Lucro líquido   11.613  8.738 
b) Outros resultados abrangentes  (2.442)  (2.406)
c) Efeitos tributários sobre os resultados 
 abrangentes (40%)  -  - 
d) Variação líquida no valor justo de ativos 
 financeiros disponíveis para venda (b - c)  (2.442)  (2.406)
Resultado abrangente do exercício, líquido dos 
 impostos 9.171 6.332
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
(+) Receita Líquida com Títulos de Capitalização  795.336  703.048 
Arrecadação com Titulos de Capitalização  1.417.015  1.231.446 
(+/-) Variação da Provisão para Resgate  (621.679)  (528.398)
(+/-) Variação das Provisões Técnicas  138  1.136 
(-) Resultado com Sorteios  (385.209)  (316.900)
(-) Custo de Aquisição 13a  (369.434)  (348.642)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 13b  2.841  (484)
(-) Despesas Administrativas 13c  (7.574)  (7.429)
(-)Despesas com Tributos 13d  (19.516)  (18.311)
(+) Resultado Financeiro 13e  4.763  2.990 
(+/-) Ganhos ou Perdas com Ativos Não Corrente  (1) -
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações  21.344  15.408 
(-) Imposto De Renda 14  (5.145)  (4.074)
(-) Contribuição Social 14  (4.249)  (2.505)
(-) Participação sobre o Resultado  (337)  (91)
(=) Lucro Líquido/ Prejuízo  11.613  8.738 
(/) Quantidade De Ações  84.840  84.840 
(=) Lucro Líquido/Prejuízo por Ação  136,88  102,99 

31/12/2021 31/12/2020
Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Período  11.613  8.738 
Ajustes Para:
Depreciação/Amortização   1  2 
Perda (Ganho) na alienação do Imobilizado  1  - 
Outros ajustes  -  (2.392)
Variação nas contas Patrimoniais:  15.882  8.373 
Ativos financeiros  41.614  (27.192)
Créditos das Operações de Capitalização  (11.483)  18.734 
Créditos fiscais e previdenciários  -  5.069 
Depósitos Judiciais e Fiscais  -  42 
Despesas Antecipadas  (33)  (3)
Outros ativos  6  (1)
Impostos e contribuições  8.043  1.991 
Outras contas a pagar  29  5.350 
Débitos de Operações c/ Capitalização  (1.488)  (1.864)
Provisões Técnicas - Capitalização  (20.780)  6.210 
Provisões Judiciais  (33)  7 
Outros Passivos  7  30 
Caixa Gerado (Consumido) pelas Operações  27.497  14.721 
Juros pagos  -  (8)
Recebimento de Dividendos e Juros sobre o 
 Capital Próprio  868  - 
Imposto sobre o lucro pagos  (8.024)  (5.094)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas
 Atividades Operacionais  20.341  9.619 
Atividades de Investimento
Recebimento pela venda de imobilizado  1  - 
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas
 Atividades de Investimento  1  - 
Atividades de Financiamento
Distribuição de Dividendos  (21.400)  (8.867)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas
 Atividades de Financiamento  (21.400)  (8.867)
Aumento/redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (1.058)  752 
Caixa e equivalente de caixa no início do período  2.635  1.883 
Caixa e equivalente de caixa no final do período  1.577  2.635 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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dez/21
Natureza da Ação UF  Valor da Causa Valor Provisionado Probabilidade de Perda

Cível SC R$ 1  - Possível
Cível RS R$ 180  - Possível
Ação Civil Pública SC R$ 1.000  - Possível
Cautelar SC R$ 48.000  - Possível
Ação Civil Pública RJ R$ 1.500  - Possível
Cível RJ R$ 5  - Possível
Cível SC R$ 879  - Possível
Cível SC R$ 150  - Possível
Cível SC R$ 55  - Possível
Cível SP R$ 10  - Possível
Cível PR R$ 60  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível PR R$ 15  - Possível
Cível PR R$ 15  - Possível
Cível PR R$ 15  - Possível
Cível SP R$ 12  - Possível
Cível SP R$ 414  - Possível
Cível SP R$ 20.040  - Possível
Cível PR R$ 10  - Possível
Ação Civil Pública SP R$ 292.774  - Possível
Cível RN R$ 5  - Possível
Cível SC R$ 80  - Possível

dez/20

Natureza da Ação UF Valor da Causa
Valor  

Provisionado Probabilidade de Perda
Trabalhista RS R$ 48  - Possível
Trabalhista RS R$ 46  - Possível
Cível SC R$ 1  - Possível
Cível RS R$ 180  - Possível
Ação Civil Pública SC R$ 1.000  - Possível
Cível SC R$ 55  - Possível
Cível SP R$ 10  - Possível
Cível PR R$ 60  - Possível
• e Remotas: as quais não requerem provisão e divulgação. A Companhia possui processos contingentes em 
andamento em 31 de dezembro de 2021, sendo consideradas as probabilidades de perdas remotas, possíveis, e 
prováveis, no qual este último é reconhecido na contabilidade. g) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido 
no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demons-
trados como não circulantes. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que em um recurso econômico seja re-
querido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas e riscos envolvidos. 
h) Créditos das operações de capitalização: Os créditos das operações de capitalização estão classificados no ativo 
circulante aguardando os recursos a serem ingressados pelas Instituições parceiras, cujos vencimentos não ultra-
passarem o prazo de doze meses subsequentes. São registrados os valores de títulos de capitalização a receber, 
durante o período de comercialização. A Circular SUSEP nº 517/15 e suas alterações, considera como provisão os 
títulos vencidos a mais de 60 dias, referindo-se como uma redução ao valor recuperável. i) Títulos e Créditos a Re-
ceber (Circulante): Os títulos e créditos a receber estão demonstrados abaixo: I. 1. Créditos Tributários e Previdenci-
ários:  Compreende, substancialmente, IR pago a maior ou indevido a compensar no período e as antecipações de 
IRPJ e CSLL pagos por estimativa, conforme demostrado na tabela abaixo: 

31/12/2021 31/12/2020
IRRF a compensar 48 25
Antecipação de IRPJ 4.412 -
Antecipação de CSLL 3.589 -
Créditos de PIS/COFINS 3 3
Total 8.052 28
I. 2. Outros Créditos: Referem-se a adiantamento de férias de funcionários: 

31/12/2021 31/12/2020
Adiantamento de férias - 1
Outros Créditos 2 1
Total 2 2
j) Títulos e Créditos a Receber (Não-Circulante): Os títulos e créditos a receber a longo-prazo estão demonstrados 
abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Créditos a receber - 6
Depósitos Judiciais e fiscais 40 40
Total 40 46
k) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas líqui-
das com títulos de capitalização, assim como os custos de comercialização e provisões técnicas, são integralmente 
registradas no mês de emissão dos títulos, conforme Circular SUSEP nº 517/2015 e suas alterações. l) Segmen-
tação das sociedades seguradoras, de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência 
complementar: Em 1º de outubro de 2020 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 388, que tem como objetivo estabe-
lecer a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades 
abertas de previdência complementar (EAPCs) para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. Com 
base na referida resolução, as supervisionadas serão classificadas em uma de quatro categorias: Segmento1 (S1); 
Segmento 2 (S2); Segmento 3 (S3); ou Segmento 4 (S4). A distribuição das supervisionadas nas categorias foi feita, 
com base nos valores de prêmios e provisões referentes a data-base de 31 dezembro de 2019. A classificação tem 
como base critérios os prêmios anuais, provisões técnicas e perfil de risco. As principais alterações proporcionadas 
pela Resolução nº 388/2020 envolvem a redução de capital-base, para entidades enquadradas como S4 ou S3, e 
a periodicidade dos Questionários Prudenciais, que foi reduzida para todas as supervisionadas. As demonstrações 
financeiras referentes ao primeiro semestre de cada ano, por sua vez, não precisarão mais serem auditadas para 
empresas enquadradas nas categorias S3 e S4 e as seguradoras S4 usarão modelos simplificados de cálculo de 
capital baseado em risco, nos termos que serão regulamentados pela entidade. Em 09 de dezembro de 2020, a 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o enquadramento inicial definitivo para fins de segmenta-
ção que terão seus efeitos produzidos a partir de 4 de janeiro de 2021. A KOVR Capitalização está enquadrada no 
Segmento 3 (S3). 4. Gerenciamento de riscos: A Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015, e suas alterações, 
estabelecem que as entidades abertas de Previdência Complementar, Sociedades de Capitalização, Sociedades. 
Seguradoras e Resseguradoras locais avaliem de forma geral a sua exposição aos riscos, provenientes de suas 
operações e de suas atividades de investimentos financeiros. A Sociedade, de forma geral, está exposta aos se-
guintes riscos provenientes de suas operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos 
estratégicos e financeiros: • Risco de subscrição; • Risco operacional; • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco 
de mercado. A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como 
os critérios adotados pela Sociedade na gestão e redução de cada um dos riscos acima mencionados. A Sociedade 
dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta por princípios, políticas, responsabilidades, 
procedimentos e ações internas. A Administração considera essa estrutura compatível com a natureza e comple-
xidade dos produtos, processos e sistemas da Sociedade. A criação e a revisão de normativos e políticas com o 
foco em controles internos, tem por objetivo a redução de riscos levantados e controlados pelos departamentos da 
Sociedade. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Sociedade é composta pelos departamentos: • Riscos 
e Controles internos; • Compliance; • Atuarial; e • Auditoria interna. a) Risco de Subscrição: O risco de subscrição 
é a possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da supervisionada, associadas, direta-
mente ou indiretamente, às bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições, quotas e provisões 
técnicas. Os principais riscos envolvidos com a subscrição dos títulos são: o risco de sorteio, que está relacionado 
com o pagamento de premiação em séries abertas ou em séries com variação nos valores dos títulos; risco de 
cancelamento, que implica na devolução dos valores pagos pelos subscritores devido aos problemas na comercia-
lização dos títulos; e, por fim, o risco de garantir as rentabilidades pré-definidas nos planos de capitalização. Estes 
riscos são monitorados pela companhia através de políticas de subscrição, mapeamento dos títulos, distribuição de 
números da sorte, adequação das provisões técnicas e acompanhamento dos resultados de cada série emitida. b) 
Risco Operacional: é a possibilidade de ocorrência 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 desinentes de decisões estratégicas e à reputação da instituição; Na Companhia, a gestão 
dos riscos operacionais envolve o mapeamento de procedimentos, elaboração de manuais operacionais e Plano de 
Continuidade de Negócios, identificação e implementação de pontos de controle e contratação de auditorias exter-
nas para acompanhamento dos sorteios, visando à mitigação de riscos inerentes às atividades operacionais no qual 
encontra-se de acordo com as melhores práticas de gestão do risco operacional. c) Risco de crédito: Para análise 
do risco de crédito mais especificamente aos seus investimentos, a Companhia, para mitigar esse risco, optou pela 
diversificação da carteira em ativos classificados de baixo risco e em análises (ratings) efetuadas por agências 
classificadoras de risco em funcionamento do país. A carteira de investimentos é composta, em sua maioria, por 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT, LTN e NTN-B. Estando num universo de classificação de risco local (BRASIL), 
considera-se títulos públicos (risco soberano) são ativos livres de risco de crédito. A Capitalização possui posições 
em renda variável à vista (Ações). O controle de risco de crédito é usualmente considerado não aplicável às posi-
ções em ações de empresas. Neste tipo de posições considera-se que o principal risco é o de mercado. Rating da 
carteira de aplicações: 
Standard & Poor’s - Escala Nacional: 

dez/21 dez/20
Composição da carteira por  
classe e por categoria contábil S&P Moody's Fitch Outros

Saldo 
contábil S&P Moody's Fitch Outros

Saldo  
contábil

Títulos para venda
Títulos de renda fixa
Títulos Públicos - LFT BB- Ba2 BB- - 110.071 BB- Ba1 BB- - 183.874
Títulos Públicos - NTN-B BB- Ba2 BB- - 17.097 BB- Ba1 BB- - 533
Títulos Públicos - LTN BB- Ba2 BB- - 5.536 BB- Ba1 BB- - 5.842
CRI - Gafisa - - - - - - S/rating 5.012
Títulos de renda variável n/a n/a n/a 2.057 CC(bra) 4.451
Ações Gafisa - GFSA3
Ações Itaú - ITSA4 brAAA brAAA AAA 1.589 brAAA - - 1.988
Ações Bradesco - BBDC4 - - - - brAAA - - 1.723
Ações Itaú -ITUB4 brAAA brAAA brAAA 670 brAAA - - 1.012
Ações Petrobras - PETR4 brAAA Ba1 brAAA 3.699 brAAA - - 4.251
Ações Suzano - SUZB3 brAAA brAAA brAAA 2.585 - - -
Ações XP INC. - XPBR31 n/a Ba2 BB- 118
Quotas Fundos de investimentos
MAM ZC Fundo de Invest RF n/a n/a n/a 19.702 - - - - -
Tesouro Selic FI RF REF DI n/a n/a n/a 637 - - - - -
Exposição máxima ao risco de crédito 163.761 - - - - 208.686
d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para investir na ope-
ração e honrar seus compromissos. A Sociedade investe recursos em ativos financeiros cujos valores de mercado 
são amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos são altamente líquidos e podem ser transformados em caixa 
rapidamente, sendo suficiente para fazer frente aos compromissos assumidos. e) Risco de Mercado: Na análise do 
risco de mercado, o risco agregado de todo o portfólio é estimado a partir da perda potencial, através da utilização 
da metodologia do Value at Risk acrescida do stress test. Análise de sensibilidade - Ativos financeiros: Considerando 
que a carteira da Companhia está alocada no parâmetro CDI/SELIC, na presente análise de sensibilidade foi consi-
derada como premissa básica a variação da taxa de juros. O teste de sensibilidade considera os efeitos isolados de 
cada fator de risco. Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados os ativos financeiros existentes 
na data-base do balanço. Gestão de Capital: A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital 
com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital 
emitidos pela SUSEP. 5) Aplicações financeiras: a) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos abaixo 
a composição do saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2020.

dez/21
Valor de mercado

Taxa  
Contratada

Sem  
vencimento

Até 365 
dias

Acima de 
365 dias Valor Total

Saldo  
Contábil

Títulos para venda
Vinculados à Cobertura de Reservas
Títulos Públicos - LFT Selic - 2.954 107.117 110.071 110.071
Títulos Públicos - NTN-B IPCA - - 17.097 17.097 17.097
Títulos Públicos - LTN Pré - - 5.536 5.536 5.536
Ações Gafisa - GFSA3 2.057 - - 2.057 2.057
Ações Itaú - ITSA4 1.589 - - 1.589 1.589
Ações Itaú -ITUB4 670 - - 670 670
Ações Petrobras - PETR4 3.699 - - 3.699 3.699

dez/21
Valor de mercado

Taxa  
Contratada

Sem  
vencimento

Até 365 
dias

Acima de 
365 dias Valor Total

Saldo  
Contábil

Ações Suzano SA -SUZB3 2.585 - - 2.585 2.585
Ações XP INC. - XPBR31 118 - - 118 118
Mam ZC Fundo de Invest RF 19.702 - - 19.702 19.702
Tesouro Selic FI RF REF DI 637 - - 637 637
Total da carteira 31.057 2.954 129.750 163.761 163.761

dez/20
Valor de mercado

Taxa  
Contratada

Sem venci-
mento

Até 365 
dias

Acima de 
365 dias Valor Total

Saldo  
Contábil

Títulos   para venda
Vinculados à Cobertura de Reservas
Letras Financeiras do Tesouro Selic - - R$ 183.874 R$ 183.874 R$ 183.874
NTN-B IPCA - - R$ 533 R$ 533 R$ 533
LTN Pré - - R$ 5.841 R$ 5.841 R$ 5.841
Ações Gafisa - GFSA3 R$ 4.451 - - R$ 4.451 R$ 4.451
Ações Itaú - ITSA4 R$ 1.988 - - R$ 1.988 R$ 1.988
Ações Bradesco - BBDC4 R$ 1.724 - - R$ 1.724 R$ 1.724
Ações Itaú -ITUB4 R$ 1.012 - - R$ 1.012 R$ 1.012
Ações Petrobras - PETR4 R$ 4.251 - - R$ 4.251 R$ 4.251
Não vinculados à Cobertura de Reservas
CRI - Gafisa R$ 5.012 - - R$ 5.012 R$ 5.012
Total da carteira R$ 18.437 - R$ 190.248 R$ 208.686 R$ 208.686
O valor de mercado foi apurado com base nas tabelas de referência do mercado secundário da ANBIMA - Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e Tesouro Nacional. Os títulos públicos estão 
custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. b) Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo 
apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os 
diferentes níveis foram definidos conforme segue: • Nível 1 - os preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 - outros dados, que não sejam os preços cotados em mercados ativos 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como os preços) ou 
indiretamente (isto é, derivado dos preços). • Nível 3 - os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados 
observáveis de mercado (dados não observáveis). A Companhia não possui operações com aplicações financeiras 
cuja classificação se enquadra nos níveis 2 e 3 em 31 de dezembro de 2021.

dez-21 dez-20
Descrição Nível 1 Total Nível 1 Total
Títulos para venda
Letras financeiras do tesouro - LFT 110.071 110.071 183.874 183.874
CRI - Gafisa - - 5.012 5.012
NTN-B 17.097 17.097 533 533
LTN 5.536 5.536 5.842 5.842
Ações Gafisa - GFSA3 2.057 2.057 4.451 4.451
Ações Itaú - ITSA4 1.589 1.589 1.988 1.988
Ações Bradesco - BBDC4 - - 1.723 1.723
Ações Itaú -ITUB4 670 670 1.012 1.012
Ações Petrobras - PETR4 3.699 3.699 4.251 4.251
Ações Suzano S/A -SUZB3 2.585 2.585 - -
Ações XP INC. - XPBR31 118 118 - -
Mam ZC Fundo de Invest RF 19.702 19.702 - -
Tesouro Selic FI RF REF DI 637 637 - -
Total da Carteira 163.761 163.761 208.686 208.686
c) Movimentação das aplicações financeiras: 

Aplicação 31/12/2020
% por  

aplicação
Aplica-

ção Resgate
Rendi-
mento

Ajuste 
TVM 31/12/2021

% por  
aplicação

LFT 183.874 88,1% 231.543 (309.760) 3.513 901 110.071 67,2%
NTN-B 533 0,3% 16.933 (218) (151) - 17.097 10,4%
LTN 5.841 2,8% - - (305) - 5.536 3,4%
CRI - Gafisa 5.012 2,4% 10.001 (15.375) 362 - - 0,0%
Ações Gafisa - GFSA3 4.451 2,1% - - - (2.394) 2.057 1,3%
Ações Itausa S/A - ITSA4 1.988 1,0% 76 - - (475) 1.589 1,0%
Ações Bradesco - BBDC4 1.724 0,8% 29 (1.824) 127 (56) - 0,0%
Ações Itaú Holding -ITUB4 1.012 0,5% - (148) - (194) 670 0,4%
Ações Petrobras - PETR4 4.251 2,0% 8.169 (8.616) 141 (246) 3.699 2,3%
Ações Suzano S/A -SUZB3 - 0,0% 2.534 - - 50 2.585 1,6%
Ações XP INC. - XPBR31 - 0,0% 148 - (29) 118 0,1%
Mam ZC Fundo de invest RF - 0,0% 129.900 (111.400) 1.202 - 19.702 12,0%
Tesouro Selic FI RF REF DI - 0,0% 634 - 2 - 637 0,4%
Totais 208.686 100,0% 399.967 (447.340) 4.891 (2.442) 163.761 100,0%
d) Instrumentos financeiros derivativos: Apesar da possibilidade de utilização de estratégias financeiras com o intuito 
de proteção das posições financeiras, em 31 de dezembro de 2021 não havia contratos envolvendo operações de 
“swap”, ou outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. e) A Companhia, não possui Títulos e Valores 
Mobiliários avaliados pela curva em 31.12.2021. 6) Contas a pagar: Detalhamento dos principais grupos de contas 
a pagar no curto prazo em 31 de dezembro de 2021:

31/12/2021 31/12/2020
a) Obrigações a pagar 8.168 9.293
Fornecedores 148 166
Aluguéis a pagar - 100
Dividendos a pagar 7.713 8.867
Participações no lucro a pagar 234 91
Outras contas a pagar 73 69
b) Impostos e Encargos Sociais 5.931 4.916
IRRF de Funcionários 40 37
IRRF de terceiros 5.815 4.805
Contribuições previdenciárias 47 48
Contribuições para FGTS 7 8
Outros impostos retidos 22 18
c) Encargos Trabalhistas 92 85
Férias a pagar 69 64
13º salários a pagar - -
Encargos sociais a recolher 23 21
d) Impostos e Contribuições 11.078 4.035
Imposto de renda 5.145 911
Contribuição social 4.249 574
Pis 233 349
Cofins 1.431 2.145
Outras contribuições 20 56
TOTAL DE CONTAS A PAGAR 25.269 18.329
7) Débitos com operações de Capitalização: Na tabela abaixo estão registradas comissões e outros débitos:
Débitos com operações de Capitalização 31/12/2021 31/12/2020
Comissões de corretagem a pagar 1.134 2.621
Outros débitos 81 82
Total 1.215 2.703 
8) Depósitos de terceiros: Esta rubrica contempla valores a reclassificar oriundos de operações de capitalização, 
como segue:

31/12/2021
Outros 

Total 31/12/2020
Outros 

Totaldepósitos depósitos
Superior a 365 dias 153 153 Superior a 365 dias 153 153
TOTAL 153 153 TOTAL 153 153
9) Provisões Técnicas: As sociedades de capitalização devem constituir e calcular as provisões técnicas em con-
formidade com as determinações e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, assim resumidas: • Provi-
são Matemática para Capitalização (PMC): A Provisão Matemática para Capitalização é constituída para a cobertura 
dos valores garantidos pela tabela de resgate, com base na parcela dos valores arrecadados para capitalização, 
devendo ser calculada para cada título que estiver em vigor ou suspenso durante o prazo previsto em nota técnica 
atuarial, representam o montante dos pagamentos efetuados pelos subscritores, deduzidos das cotas de sorteios e 
de carregamento. • Provisão para Resgate (PR): A Provisão para Resgate é constituída a partir da data do evento 
gerador de resgate do título, atualizada monetariamente conforme previsão contratual. Esta provisão contempla 
tanto os títulos vencidos quanto os títulos antecipados e representam os valores ainda não pagos até a data-base 
das Demonstrações Financeiras. • Provisão para Sorteios a Realizar (PSR): A Provisão para Sorteios a Realizar 
é constituída para a cobertura dos valores relativos aos sorteios ainda não realizados, devendo ser constituída 
para cada título cujos sorteios tenham sido custeados, mas que, na data da constituição, ainda não tenham sido 
realizados. • Provisão Complementar de Sorteios (PCS): A Provisão Complementar de Sorteios é constituída para 
complementar a Provisão de Sorteios a Realizar, sendo utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas 
ao valor esperado dos sorteios a realizar. Ressalte-se que a PCS não abrange os valores relativos à variabilidade 
dos sorteios, cujos montantes, anteriormente abrangidos pela Provisão de Contingências (que, de acordo com os 
normativos atuais, foi extinta), não devem ser considerados como provisão técnica, mas sim no cálculo do capital 
de risco de subscrição das sociedades de capitalização. • Provisão para Sorteios a Pagar (PSP): A Provisão para 
Sorteios a Pagar é constituída a partir da data de realização do sorteio, atualizada monetariamente entre a data do 
sorteio e data da efetiva liquidação financeira. • Provisão para Despesas Administrativas (PDA): A Provisão para 
Despesas Administrativas é constituída para a cobertura dos valores esperados das despesas administrativas dos 
planos de capitalização. • Prescrição de títulos: A Sociedade adota, nas provisões para resgates e sorteios a pagar, 
a baixa dos valores prescritos atendendo as disposições previstas no Código Civil. a) Cobertura e detalhamento das 
Provisões Técnicas: Em garantia das provisões técnicas das operações de capitalização estão sendo oferecidos os 
valores de acordo com os limites de diversificação e regras de direcionamento estabelecidas pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) como demonstrado no quadro abaixo:
Ativos garantidores 31/12/2021 31/12/2020
Aplicações de C.P.
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 2.954 -
Ações Sociedade de Capital Aberto 10.718 13.426
Quotas Fundos de Investimentos 20.339 -
Aplicações de L.P.
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 107.117 183.874
LTN 5.536 5.841
NTN-B 17.097 533
a) Ativos totais 163.761 203.674
b) Provisões Técnicas - Total a ser coberto 133.644 154.424
c) Suficiência de ativos oferecidos em cobertura
de Provisões Técnicas 30.117 49.250
Taxa de Cobertura em %  (a) / (b) 122,53% 131,89%
b) Detalhamento das provisões técnicas:

Saldo 
31/12/2020

Saldo 
31/12/2021Constituição Reversão Remuneração Transf p/ resg Pagamentos

PMC  131.988  621.679  -  2.067  (637.686)  -  118.048 
PR  138  637.686  -  -  -  (637.502)  322 
PSR  50  175.061  (175.090)  -  -  -  21 
PSP  21.770  385.237  -  -  -  (392.095)  14.912 
PCS  30  23.180  (23.210)  -  -  -  - 
PDA  448  5.007  (5.114)  -  -  -  341 
TOTAIS  154.424  1.847.850  (203.414)  2.067  (637.686)  (1.029.597)  133.644 

Saldo 
31/12/2019 Constituição Reversão Remuneração Transf. p/resg. Pagamentos

Saldo 
31/12/2020

PMC 115.296 528.399 - 1.670 (513.377) - 131.988
PR 8.415 513.377 - - - (521.654) 138
PSR 3.005 176.255 (179.210) - - - 50
PSP 19.883 319.856 - - - (317.969) 21.770
PCS 882 15.253 (16.105) - - - 30
PDA 733 8.149 (8.434) - - - 448
Totais 148.214 1.561.289 (203.749) 1.670 (513.377) (839.623) 154.424
10) Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 11.300 (Onze mi-
lhões e trezentos mil), está representado por 84.840 (Oitenta e quatro mil e oitocentos e quarenta) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas domiciliados no país. 
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b) Reservas: I. Dividendos: De acordo com o Estatuto Social, os acionistas 
têm direito a dividendos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido do 
exercício ajustado de acordo com a legislação societária. 
Remuneração aos Acionistas 31/12/2021 31/12/2021

 R$  R$ 
Pagos 
Dividendos( provisionados no período anterior)  21.400  3.216 
Provisionados *
Dividendos  7.713  8.867 
*Registrados na rubríca Obrigações a pagar
II. Legal: A Reserva Legal é constituída ao final do exercício, na forma pre-
vista na legislação societária brasileira (5%) do lucro líquido do exercício, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para futuros au-
mentos de capital social. III. Lucros: A Reserva de Lucros é constituída ao 
final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, tem 
como objetivo o reforço do Patrimônio Líquido da Sociedade e a sua cons-
tituição está prevista no Estatuto Social. Em fevereiro de 2021 foi pago ao 
acionista o valor de R$ 8.633mil referente a dividendos deduzido da conta 
reserva de retenção de lucros. c) Ajuste com Títulos e Valores Mobiliá-
rios: Os títulos e valores mobiliários são classificados segundo a intenção da 
administração em disponível para venda, o ajuste é feito em conta específi-
ca no patrimônio líquido pelo seu valor líquido dos efeitos tributários sendo 
transferido para resultado do período quando da realização dos respectivos 
títulos e valores mobiliários. O saldo registrado no Patrimônio Líquido é R$ 
(4.848), R$ (2.406) em 31/12/2020. 11) Patrimônio líquido ajustado (PLA), 
margem de solvência e exigência de capital.: Os cálculos do Patrimônio 
Líquido Ajustado (PLA), Capital Mínimo Requerido (CMR) e Suficiência de 
Capital foram realizados conforme determinações do órgão regulador e es-
tão demonstrados abaixo: 
Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e exigência
de capital. 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido 29.977 41.053
Ajustes Contábeis (73) (40)
PLA Nível 1 29.904 41.013
PLA Nível 2 439 12
PLA Nível 3 - -
(=) (a) PLA TOTAL 30.343 41.025
(b) Capital Base 10.800 10.800
(c) Capital de Risco - CR 14.791 12.445
Capital adicional de risco de subscrição 8.754 7.878
Capital adicional de risco de crédito 1.385 879
Capital adicional de risco operacional 3.413 2.872
Capital adicional de risco de mercado 4.189 2.975
Benefício de Diversificação (2.950) (2.159)
(d) Capital mínimo requerido - CMR  
 (maior entre b e c) 14.791 12.445
(R$) Suficiência de capital (a) - (d) 15.552 28.580
(%) Suficiência de capital 105,14% 229,65%
(e) Ativos Totais 163.761 203.674
(f) Provisões Técnicas - Total a ser coberto 133.644 154.424
(g) Suficiência de ativos oferecidos em 
cobertura de Provisões Técnicas (e) - (f) 30.117 49.250
Suficiência atingida em %  (g) / (f) 22,54% 31,89%
A Resolução CNSP nº 321/2015, alterada pela Resolução CNSP nº 343/2016 
e suas alterações, dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da ne-
cessidade de cobertura das provisões técnicas, capital de risco baseado 
nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado, patrimônio 
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líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização de solvên-
cia, limites de retenção, critérios para a realização de investimentos, normas 
contábeis, auditoria contábil e auditoria atuarial independentes e Comitê de 
Auditoria referentes a seguradoras, entidades abertas de previdência com-
plementar, sociedades de capitalização e resseguradores. 12) Transações 
com partes relacionadas: Os saldos referentes às transações com partes 
relacionadas, efetuadas em condições normais acordadas entre as partes, 
estão relacionados abaixo:

31/12/2021 
Ativo 

(Passivo)

31/12/2020 
Ativo 

(Passivo)
Banco conta Depósito 
– Banco Master  2  - 
Outras obrigações
– KOVR Seguradora S.A. (Acionista)  (27)  (20)
– KOVR Seguros e Previdência  (4)  (5)
Dividendos a pagar
– KOVR Seguradora S.A. (Acionista)  (7.713)  (8.867)
Provisão matemática para capitalização
– KOVR Seguradora S.A. (Acionista)  (281)  (399)
– KOVR Seguros e Previdência  (22)  (16)
I. Participação Acionária: A KOVR Seguradora S.A. possui 84.839 ações or-
dinárias, como segue em (R$):

Ações / 
Quantidade Percentuais 

   ON: 84.840  100,00 
    Capital Social: R$ 11.300.001,33   Total: 84.840  100,00 

Nº  ACIONISTAS
Ações / 

Quantidade ON Percentual (%)
1  KOVR  Seguradora S.A. 84.839 99,999%
2  KOVR Capitalização S.A. 1 0,001%

 TOTAL  84.840  100,00 
II. Outras informações: Conforme legislação em vigor, Sociedades Segura-
doras, entidade de Previdência e Sociedades de Capitalização não podem 
conceder empréstimos ou adiantamentos para: a) Diretores e membros dos 
conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como 
seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; b) Pessoas físicas ou 
jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; c) Pessoas jurí-
dicas de cujo capital participem com mais de 10% da própria Companhia, 
quaisquer diretores ou administradores da própria Companhia, bem como 
seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau. 13) Detalhamento de 
contas da demonstração do resultado:

31/12/2021 31/12/2020
a) Custo de Aquisição

Despesas de corretagem - Comissão 203.442 206.307
Despesas com Impressos e Materiais de vendas 19.666 15.985
Despesas com Processamento de dados 2.793 2.830
Despesas c/ Promções e vendas (Publ. Prop.) 136.725 123.520
Outras Despesas 6.808 -
Total de Custos de Aquisição 369.434 348.642

b) Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas c/ operações de capitalização 2.693 328
Receita com prescrição de exigibidade 166 300
Outras despesas operacionais (18) (1.112)
Total de Outras Receitas e Despesas 
Operacionais 2.841 (484)

31/12/2021 31/12/2020
c) Despesas Administrativas

Despesas com pessoal 3.256 3.225
Despesas com serviços de terceiros 2.052 2.030
Despesas com localização e funcionamento 1.739 1.765
Despesas com donativos e contribuições 293 225
Despesas com Publicações 129 61
Despesas Publicidade e Propaganda 2 28
Outras despesas administrativas 103 95
Total de Despesas administrativas 7.574 7.429

d) Despesas com Tributos
Pis 2.696 2.531
Cofins 16.597 15.572
Outros Impostos 27 23
Taxa de Fiscalização - SUSEP 196 185
Total de Despesas com Tributos 19.516 18.311

e) Resultado Financeiro 4.763 2.990
Receitas financeiras 9.631 8.155
   Receita com títulos de renda fixa - Privados 363 13
   Receita com tít. de renda fixa - Públicos 5.682 6.512
   Receita com tít. de renda variável - ações 2.360 1.549
   Outras receitas financeiras 21 81
   Receita com Fundo de Investimentos 1.205 -
Despesas Financeiras (4.868) (5.165)
   Despesas com títulos R. Fix. e Var. (2.762) (3.415)
   Desp c/ prov Técnicas - capitalização (2.068) (1.670)
   Outras despesas financeiras (38) (80)

14) Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia reconhece no 
resultado do período os efeitos do imposto de renda e contribuição social, ex-
ceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconheci-
dos no patrimônio líquido, onde nesses casos, os efeitos tributários também 
são reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos correntes são calcu-
lados com base em leis e regras tributárias vigentes na data de preparação 
do balanço patrimonial. No Brasil, o imposto de renda corrente é calculado 
à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável 
acima de R$ 240 (duzentos e quarenta mil) anuais. A CSLL foi calculada até 
06/2021 à alíquota de 15% e em 15/07/2021 foi publicada a Lei 14.183 de 
14 de julho de 2021 que majora a alíquota para 20% até o dia 31/12/2021. 
Estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do re-
sultado, como segue:

31/12/2021 31/12/2020

Descrição 
Contri-
buição 

Imposto 
de

Contri-
buição 

Imposto 
de

Social Renda Social Renda
Resultado antes dos Tributos e 
após Participações 21.008 21.008 15.317 15.317
(+) Constituições de Provisões 338 338 1.369 1.499
(+) Outras Variações 261 261 259 259
(-) Reversão de Provisões (361) (361) (241) (241)
(=) Base de cálculo 21.246 21.246 16.704 16.834
Parcela Isenta 240 240
Taxa nominal do tributo  20% 15% 15% 15%
Taxa adicional - 10%  10%
Total de IRPJ e CSLL 4.249 5.287 2.505 4.185
PAT - Programa de 
alimentação ao trabalhador - (34) - (80)
Outros Ajustes - (108) - (31)
IRPJ e CSLL DEVIDOS 4.249 5.145 2.505 4.074

Aos Acionistas e Administradores da KOVR Capitalização S.A.. 
Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas registradas nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo requerido 
e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR 
Capitalização S.A. (a seguir denominada “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 e orientações da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. Responsabilidade da Administração: A 
Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras, pelos demonstrativos de capital 
mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, 
incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido 
ajustado, elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas e orientações 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 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 do Atuário Independente: 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. Uma auditoria atuarial envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise 
dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados 
à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 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 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 registradas nas demonstrações financeiras e 
os demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores 
de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação 
econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR Capitalização 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 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 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 do FIP (exclusivamente nos quadros 
concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em 
seus aspectos mais relevantes.
Porto Alegre/RS, 19 de fevereiro de 2022.
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PARECER DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE 
 
Aos Acionistas e Administradores da 
KOVR Capitalização S.A. 

Escopo da Auditoria 

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR Capitalização S.A. (a seguir 
denominada “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 e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

 

Responsabilidade da Administração 

A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras, pelos demonstrativos de capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência 
regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
com as normas e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 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 do Atuário Independente 

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. 

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo 
os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 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 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. 

Alexandre Turk de Almeida - Atuário MIBA nº 1034 
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial EIRELI 
CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 102 
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre 

Parecer da Auditoria Atuarial Independente

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. (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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. 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 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 cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 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 financeiras, 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. Outros Assuntos: Auditoria do período anterior 
comparativo: As demonstrações financeiras da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor independente, que emitiu relatório em 23 de fevereiro de 
2021 contendo opinião sem ressalva. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras da companhia: 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 elaboração 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 encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 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 financeiras 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 econômicas 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 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 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 financeiras como um todo. A materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os valores 
fixados pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações financeiras como um todo, para 
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 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. • Obtivemos 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 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 a 
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. • 
Obtivemos 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. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 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 individuais e consolidadas 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.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.

UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC 1RJ 091330/O-5

Rússia e Ucrânia geram impacto nas importações e exportações

Dados do governo 
federal até janei-
ro de 2022 mos-

tram que o valor das impor-
tações e exportações entre 
o Brasil e a Rússia foram de 
US$ 529.976.678,00 e R$ 
232.523.769,00, respectiva-
mente. A comparação anual 
do volume de importações 
mostra um crescimento de 
quase 108% entre 2021 e 

2020 (5.698.759.353,00/2.7
47.251.333,00) e das expor-
tações um aumento de um 
pouco mais de 4% (1.587.2
05.423,00/1.523.729.890,00)
, comparando o mesmo pe-
ríodo.  

“Mesmo que distantes ge-
ograficamente da guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia, as conse-
quências desse conflito já estão 
encarecendo os produtos no 

Brasil, como do petróleo e do 
gás, e de alimentos como tri-
go e milho”, avalia Leonardo 
Baltieri, cofundador da Vixtra, 
fintech de comércio exterior. 
Entre os produtos russos mais 
importados pelo Brasil em 
2021, Baltieri também des-
taca os cloretos de potássio 
(US$ 1.444.217.232,45) e 
urreia (US$ 514.303.474,02), 
que são componentes fun-

damentais para a produção 
de outros produtos. “Os 
cloretos de potássio e ureia 
são importantes para a pro-
dução de fertilizantes, por 
exemplo”, diz. Confira a lista 
completa de outros insumos 
que mais chegaram no pa-
ís neste último ano: diidro-
geno-ortofosfato de amô-
nio – US$ 889.095.810,39; 
hulha betuminosa – US$ 

411.738.423,17; nitrato de 
amônio – US$ 397.119.747,44; 
adubos (fertilizantes) mine-
rais ou químicos, que con-
tenham os três elementos 
fertilizantes: nitrogênio (azo-
to), fósforo e potássio – US$ 
354.633.490.25; alumínio – 
US$ 138.708.682,55; hulha 
antracito – US$ 66.084.187,48; 
malte – US$ 64.032.076,51; 
produtos laminados pla-

nos de ferro ou aço – US$ 
54.417.823,68.

Se estiver produzindo uma 
matéria relacionada sobre o 
impacto do conflito da Ucrâ-
nia e Rússia nas importações 
e exportações, não deixe de 
nos procurar. Além de dire-
tor comercial, Gelfi também 
já trabalhou na Sertrading, 
uma das maiores trading 
company do país. 
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BRR FOMENTO MERCANTIL S.A. CNPJ 68.678.515/0001-89

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos de 2021 a 2020. 
Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balanço Patrimonial
ATIVO 2021 2020
Circulante ................................................. 156.390.993,50 154.993.053,21
Disponível .................................................. 4.214.501,18 1.501.612,39
Valores a Receber ..................................... 148.531.071,40 151.672.869,84
Aplicações Financeiras.............................. 3.406.767,11 1.451.883,86
Outros Créditos ......................................... 238.653,81 366.687,12
Ativo não Circulante ................................ 6.418.937,12 6.175.750,65
Créditos ..................................................... 1.544.871,24 1.239.661,57
Investimentos ............................................ 473,48 473,48
Imobilizado ................................................ 4.423.222.42 4.423.222,42
Depreciação .............................................. (4.078.861,09) (4.016.837,89)
Intangíveis ................................................. 6.168.909,79 6.168.909,79
Amortização............................................... (1.639.678,72) (1.639.678,72)
Total do Ativo ........................................... 162.809.930,62 161.168.803,86
PASSIVO 2021 2020
Circulante ................................................. 62.015.666,17 62.631.855,12
Fornecedores ............................................ 164.850,27 223.164,32
Obrigações ................................................ 630.385,42 656.455,36
Empréstimos e Financiamentos ................ 61.220.430,48 61.752.235,44
Não Circulante ......................................... 16.193.515,62 14.198.666,02
Outras Obrigações .................................... 16.193.515,62 14.198.666,02
Patrimônio Líquido .................................. 84.600.748,83 84.338.282,72
Capital Social subscrito ............................. 83.835.222,35 83.835.222,35
Reserva de Lucros .................................... 765.526,48 503.060,37
Total do Passivo ...................................... 162.809.930,62 161.168.803,86

Demonstração do Resultado
2021 2020

Receita Líquida ........................................ 12.271.349,17 12.853.380,68
(–) Custos Operacionais ............................ (10.700.432,05) (11.088.330,42)
Lucro Bruto .............................................. 1.570.917,12 1.765.050,26
Despesas Operacionais ............................ (5.778.705,73) (8.283.885,18)
Resultado Financeiro Líquido .................... 4.517.221,30 6.515.647,83
Resultado não Operacional ....................... 235.983,74 234.240,00
Resultado antes dos Impostos sobre
  o Lucro ................................................... 545.416,43 231.052,91
(–) Impostos sobre o Lucro........................ (116.837,37) (50.518,52)
Resultado do Exercício ........................... 428.579,06 180.534,39

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital Social Reserva Legal
Reserva Investimentos/
Distribuição Dividendos Lucros Acumulados Total

Saldo em 31/12/2019.................................... 83.835.222,35 16.126,30 306.399,68 – 84.157.748,33
Constituição de Reservas.............................. – 9.026,72 171.507,67 (180.534,39) –
Resultado do Exercicio .................................. – – – 180.534,39 180.534,39
Saldo em 31/12/2020.................................... 83.835.222,35 25.153,02 477.907,35 – 84.338.282,72
Constituição de Reservas.............................. – 21.428,95 241.037,16 (428.579,06) (166.112,95)
Resultado do Exercicio .................................. – – – 428.579,06 428.579,06
Saldo em 31/12/2021.................................... 83.835.222,35 46.581,97 718.944,51 – 84.600.748,83

2021 2020
Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido ....................................... 428.579,06 180.534,39
Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:
Depreciação/Amortização .................................... 62.023,20 76.754,17
Aplicado/Obtido nas Atividades
  Operacionais:
Aumento/Diminuição dos grupos ativo/
  passivo circulante:
Duplicatas a Receber ........................................... 3.141.798,44 4.560.419,56
Outros créditos curto e longo prazo ..................... 1.434.990,49 15.714.052,31
Juros sobre empréstimos provisionados ............. 6.471.202,19 2.669.146,03
Fornecedores ........................................................ (58.314,05) (144.993,38)
Impostos a Recolher ............................................ 82.852,17 (49.887,17)
Salários e encargos sociais ................................. 25.823,75 14.176,76
Provisões .............................................................. (134.745,88) 384.524,34
Outros débitos/contas a pagar - curto e
  longo prazo ......................................................... (45.869,70) 326.286,63
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades
  operacionais ....................................................... 11.408.339,67 23.731.013,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Fluxos de Caixa das Atividades de
  Investimentos
Empréstimos c/ Controladas ................................ 249.648,67 (3.948.796,84)
Empréstimos c/ Pessoas Ligadas........................ 2.040.710,30 (333.545,43)
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades
  investimentos ...................................................... 2.290.367,97 (4.282.342,27)
Fluxos de Caixa das Atividades de
  Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos ............... 26.000.000,00 29.500.000,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos (33.816.481,12) (45.794.938,25)
Pagamento de dividendos  .................................. (166.112,95) –
Caixa líquido obtido das atividades de
  financiamentos ................................................... (7.982.594,07) (16.294.938,25)
Aumento (Diminuição) Líquido Caixa e
  Caixa Equivalentes ............................................. 5.716.113,57 3.153.733,12
Caixa e Caixa Equivalentes em 01 de Janeiro ... 1.501.612,39 1.652.120,73
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro 4.214.501,18 1.501.612,39

Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68.     Marcelo Peres Katz - Diretor - CPF: 911.706.807-04. 
Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9 - CPF: 902.065.337-72.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1 - Contexto Operacional: A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto 
social a compra de direitos creditórios conjugada com prestação contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica  a suas  empresas - clientes - 
Factoring. 2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras:  As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas 
da legislação societária brasileira - Lei 6.404/76 e alterações. 3 - Capital Social: O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 
2021, é de R$ 83.835.222,35 representado por 4.358.615 ações preferenciais e 4.358.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

CESAN 2006 HOLDING S/A CNPJ nº 07.826.728/0001-16

Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68
Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9 

CPF: 902.065.337-72

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos 2021 e 2020. 
A empresa iniciou suas atividades no ano de 2006. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balanço Patrimonial
ATIVO 2021 2020
Circulante ...................................................... 6.450,71 6.388,72
Disponível ....................................................... 6.450,71 6.388,72
Ativo não Circulante ..................................... 19.550.453,92 19.474.409,09
Investimentos em controladas ........................ 19.550.453,92 19.474.409,09
Total do Ativo ................................................ 19.556.904,63 19.480.797,81
PASSIVO 2021 2020
Não Circulante .............................................. – 85.110,00
Adiantamento Futuro Aumento de Capital...... – 85.110,00
Patrimônio Líquido ....................................... 19.556.904,63 19.395.687,81
Capital Social subscrito .................................. 5.785.110,00 5.700.000,00
Reserva de Capital ......................................... 3.095.711,58 3.095.711,58
Reserva de Lucros ......................................... 10.676.083,05 10.599.976,23
Total do Passivo ........................................... 19.556.904,63 19.480.797,81

Demonstração do Resultado
2021 2020

Receita Líquida............................................... 90.443,21 2.263,63
Despesas Gerais e Administrativas ................ (13.584,89) (5.924,13)
Resultado financeiro líquido ........................... (751,50) (777,90)
Resultado Operacional ................................... 76.106,82 (4.438,40)
Resultado do Exercício ................................ 76.106,82 (4.438,40)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal
Reserva Investimentos/
Distribuição Dividendos Lucros Acumulados Total

Saldo em 31/12/2019................. 5.700.000,00 3.095.711,58 642.215,85 9.962.198,78 – 19.400.126,21
Constituição de Reservas........... – – – (4.438,40) 4.438,40 –
Resultado do Exercício............... – – – – (4.438,40) (4.438,40)
Saldo em 31/12/2020................. 5.700.000,00 3.095.711,58 642.215,85 9.957.760,38 – 19.395.687,81
Aumento de Capital .................... 85.110,00 – – – 85.110,00
Constituição de Reservas........... – – 3.805,34 72.301,48 (76.106,82) –
Resultado do Exercício............... – – – – 76.106,82 76.106,82
Saldo em 31/12/2021................. 5.785.110,00 3.095.711,58 646.021,19 10.030.061,86 – 19.556.904,63

2021 2020
Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido ................................................. 76.106,82 (4.438,40)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido
  com Caixa Líquido:
Equivalência Patrimonial ................................................ (90.443,21) (2.263,63)
Caixa líquido obtido (aplicado) das/nas atividades
  operacionais ................................................................. (14.336,39) (6.702,03)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos ........................................... (14.398,38) 39.122,03

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Caixa líquido obtido (aplicado) das/nas atividades de
  investimentos ............................................................... (14.398,38) 39.122,03
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos ......................... – 50.000,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos – 50.000,00
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e
  Caixa Equivalentes .......................................................... 61.99 4.175,94
Caixa e Caixa Equivalentes em 01 de Janeiro .............. 6.388,72 2.212,78
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro ......... 6.450,71 6.388,72

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: O objeto social é holding de instituições não financeiras; a) Apuração do resultado: Apurado pelo regime 
de competência; b) Forma de Apuração do resultado: Lucro Real Anual; c) Capital Social: Representado por 5.785.110 (cinco milhões, setecentos e oitenta 
e cinco e cento e dez) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

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.         

BNDES tem lucro líquido  
recorde de R$ 34,1 bi em 2021
Ganhos com participações societárias somam R$ 30,6 bilhões

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) apre-
sentou lucro líquido recorde 
de R$ 34,1 bilhões em 2021, 
volume 65% superior ao re-
gistrado em 2020, resultado 
marcado por ganhos com 
participações societárias 
(R$ 30,6 bilhões) e com a 
intermediação financeira 
(R$ 19,9 bilhões).

O lucro líquido anual de 
R$ 34,1 bilhões foi impacta-
do ainda pelas alienações de 
ações de Vale, Klabin e JBS 
– que contribuíram com lu-
cro líquido de R$ 6 bilhões, 
R$ 1 bilhão e R$ 1 bilhão, 
respectivamente – e receita 
com dividendos/JCP, acu-
mulando R$ 7,3 bilhões (lí-
quidos de tributos) – com 
destaque para Petrobras, 
Copel e Eletrobras.

Segundo o banco, tam-
bém contribuiu para o bom 
desempenho, o resultado 
positivo de equivalência pa-
trimonial, que totalizou R$ 
4,3 bilhões no ano – basica-
mente de JBS -, a reversão 
de provisão para perdas em 
investimentos na Petrobras 
(efeito líquido de R$ 3,5 
bilhões) e a venda de de-
bêntures da Vale (R$ 2,1 
bilhões).

O banco de fomento 
fechou 2021 com 167 pro-
jetos em sua carteira, dos 
quais 19 já foram leiloados, 
o que totaliza investimen-
tos previstos da ordem de 

R$ 383 bilhões – R$ 109 
bilhões referentes aos pro-
jetos já leiloados.

“O resultado recorren-
te, que exclui operações de 
desinvestimento da carteira 
de renda variável e provi-
sões para risco de crédito, 
entre outros, foi de R$ 15,8 
bilhões em 2021. O indica-
dor apresentou aumento de 
96,9% quando comparado 
a 2020 (R$ 8 bilhões), refle-
tindo a maior receita com 
dividendos/JCP e o acrés-
cimo no produto da inter-
mediação financeira, o que 
demonstra a consistência 
também da carteira de cré-
dito do banco”, revelou o 
BNDES. Ao fim de 2021, 
53,5% das operações de 
crédito do BNDES (consi-
derando operações diretas 
e indiretas não automáticas) 
estavam ligados a projetos 
que apoiavam a economia 
verde e o desenvolvimento 
social. No ano, os desem-
bolsos para iniciativas dessa 
natureza totalizaram R$ 7,8 
bilhões e R$ 10 bilhões, res-
pectivamente.

De acordo com o banco, 
cerca de 83% dos desem-
bolsos (R$ 53,5 bilhões) do 
ano contribuíram para os 
Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável, estabe-
lecidos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
totalizando quase 180 mil 
operações.

Ao todo foi viabilizada 
a geração de 1,73 mil me-

gawatts (MW) de energia 
eólica – o suficiente para 
atender 3,3 milhões de re-
sidências – implementados 
3,19 mil quilômetros de 
rede de distribuição de gás 
natural e construídas 2,14 
mil cisternas em escolas pú-
blicas rurais, dentre outras 
entregas para a sociedade.

O ativo do Sistema BN-
DES totalizou R$ 737,2 bi-
lhões em 31 de dezembro 
de 2021, uma redução de 
5,3% em relação a 31 de 
dezembro de 2020, decor-
rente, principalmente, das 
liquidações antecipadas de 
R$ 63 bilhões ao Tesouro 
Nacional (TN).

Segundo o banco de fo-
mento, a carteira de crédito 
e repasses, líquida de provi-
são, totalizou R$ 439,5 bi-
lhões, representando 59,6% 
dos ativos totais em 31 de 
dezembro de 2021 e mante-
ve-se no mesmo patamar de 
2020 (decréscimo de 1,7%).

“O efeito da apropriação 
de variação cambial e juros 
foi compensado pelo retorno 
líquido da carteira no ano. Os 
desembolsos totais, incluindo 
debêntures, outros ativos de 
crédito, operações de renda 
variável e não reembolsáveis, 
somaram R$ 64,3 bilhões em 
2021”, informou o BNDES.

Em 31 de dezembro de 
2021, o Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador ( FAT) 
e Tesouro Nacional repre-
sentavam 51,9% e 18,6%, 
respectivamente, das fontes 

de recursos do BNDES. O 
valor devido pelo BNDES 
ao Tesouro Nacional tota-
lizou R$ 124,4 bilhões em 
31 de dezembro de 2021, 
representando uma redução 
de 36,3% em relação à posi-
ção em 31 de dezembro de 
2020. O decréscimo decor-
reu de liquidações antecipa-
das, no montante de R$ 63 
bilhões, além de pagamen-
tos ordinários de R$ 12,8 
bilhões.

O FAT se manteve co-
mo principal credor do 
BNDES. Em 2021, ingres-
saram R$ 22,2 bilhões de 
recursos, sendo o saldo do 
fundo com o banco de R$ 
347,4 bilhões em 31 de de-
zembro de 2021.

O passivo com captações 
externas totalizou R$ 33,4 
bilhões em 31 de dezem-
bro de 2021, um decrésci-
mo de 5,7% em relação ao 
saldo em 31 de dezembro 
de 2020, em função, princi-
palmente, de amortizações 
contratuais.

O patrimônio líquido atin-
giu R$ 127 bilhões em 31 de 
dezembro de 2021, aumento 
de 12,4% em relação ao sal-
do em 31 de dezembro de 
2020. “O lucro líquido de 
R$ 34,1 bilhões foi atenuado 
pelo ajuste de avaliação patri-
monial negativo, líquido de 
tributos, de R$ 11,4 bilhões, 
além do pagamento de divi-
dendos/JCP intermediários 
de R$ 8,7 bilhões”, afirmou 
o banco.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório de Administração e as correspondentes 
Demonstrações Financeiras da Azul Companhia de Seguros Gerais, com 
o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021.

NOSSO DESEMPENHO
• Prêmios emitidos
Os prêmios emitidos da Companhia totalizaram em 2021 R$ 3.710,4 milhões, 
com aumento de R$ 432,4 milhões ou 13,2% em relação ao ano anterior.
• Despesas administrativas
Em 2021, o índice de despesas administrativas sobre os prêmios ganhos foi de 
9,3%, com aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao ano anterior. Mesmo 
com um leve au  mento, cabe destacar que o modelo adotado pela empresa para 
gestão de custos e os investimentos realizados para otimização de processos 
e sistemas estão contribuindo para ganhos de eficiência operacional. Isso faz 
parte da nossa estratégia, que visa obter ganhos contínuos de produtividade, 
sem impactar negativamente o nível de serviço para clientes e corretores.
• Resultado financeiro
O resultado financeiro totalizou em 2021 R$ 173,2 milhões, redução de R$ 20,1 
milhões, ou 10,4% em relação ao ano anterior. O resultado foi impactado 
principalmente pelo desempenho negativo das alocações em renda variável, 
embora as alocações em títulos indexados à inflação tenham contribuído 
positivamente.
• Índice combinado
O índice combinado (total de gastos com sinistros retidos, despesas de 
comercialização, despesas administrativas, despesas com tributos e outras 
receitas e despesas operacionais sobre prêmios ganhos), em 2021 foi de 
96,8%, aumento de 7,6 pontos percentuais em relação ano anterior. O índice 
combinado ampliado, que inclui o resultado financeiro, em 2021 foi de 92,2%, 

aumento de 8,0 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Estas variações 
decorrem, principalmente do aumento de 7,8 pontos percentuais no índice de 
sinistralidade.
• Lucro líquido e por ação
O lucro líquido totalizou em 2021 R$ 182,2 milhões, registrando redução 
de R$ 141,3 milhões ou 43,7% em relação a 2020. O lucro por ação foi de 
R$ 105.782 em 2021 e R$ 228.116 em 2020.

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
De acordo com o estatuto, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos 
obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são 
determinados por ocasião do encerramento do exercício.

AMBIENTE ECONÔMICO
Na esteira dos imensos estímulos fiscais e monetários lançados ainda 
em 2020 em t odo o planeta e do processo de vacinação em larga escala 
nas principais economias do planeta desde o início deste ano, 2021 
termina exibindo uma das maiores taxas de expansão do PIB global das 
últimas décadas.
Uma consequência dessa rápida retomada da atividade, porém, foi a 
aceleração bastante forte da inflação. Seja em países desenvolvidos, seja em 
países emergentes, a alta dos preços de diversos bens e mesmo de serviços 
tem alcançado níveis pouco comuns ao longo dos últimos anos. Diante desse 
quadro, diversos bancos centrais ao redor do mundo já iniciaram um processo 
de aperto das condições monetárias, enquanto que outros já sinalizaram que 
devem fazê-lo em breve.

O final deste ano tem sido marcado pela incerteza trazida pela variante ômicron, 
que pode gerar algum retrocesso ou atraso nesse processo de normalização 
da atividade global, até que novas vacinas sejam disponibilizadas.
Domesticamente, além desses fatores já mencionados que atingem a 
praticamente todos os países, tivemos alguns outros iminentemente locais 
que acentuaram o movimento de aceleração da inflação e exigiram 
uma resposta mais rápida e mais forte do Copom em termos de elevação 
da taxa básica de juros.
A necessidade de conter a deterioração do quadro inflacionário tem levado 
o Copom a aumentar substancialmente a taxa Selic, o que deve se traduzir 
numa importante desaceleração do crescimento econômico ao longo de 2022. 
Outro fator que deve limitar o vigor da atividade econômica no próximo ano 
é o elevado grau de incerteza gerado pelas eleições presidenciais, levando 
os agentes econômicos a posturas mais cautelosas quanto às suas decisões 
de consumo e investimento em capital fixo.
A Companhia segue confiante na robustez de suas operações e bem 
posicionada para continuar sólida em sua trajetória de crescimento dos 
negócios e de entrega de resultados consistentes, através de iniciativas 
que permitirão dar continuidade ao aumento dos ganhos de eficiência 
operacional, avançar no processo de transformação digital e continuar 
aperfeiçoando os modelos de negócio para aproveitar as diversas 
oportunidades que o mercado oferece.
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Registramos nossos agradecimentos aos corretores e segurados pelo apoio 
e pela confiança demonstrados, e aos funcionários e colaboradores pela 
contínua dedicação. Aproveitamos também para agradecer às autoridades 
ligadas às nossas atividades, em especial aos representantes da SUSEP.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais, exceto para informações sobre o lucro por ação)
Nota

explicativa
Dezembro

de 2021
Dezembro

de 2020
Prêmios emitidos ..................................... 20 3.710.398 3.277.979
Variações das provisões técnicas
 de prêmios ............................................. 21 (200.119) (55.179)
Prêmios ganhos ..................................... 20 3.510.279 3.222.800
Sinistros ocorridos ................................ 22 (2.100.864) (1.674.501)
Custos de aquisição .............................. 23 (811.732) (723.379)
Outras receitas e despesas
 operacionais ......................................... 24 (87.188) (98.389)
Resultado com resseguro .................... (5) (243)
 Despesa com resseguro ........................ (5) (243)
Despesas administrativas .................... 25 (327.539) (298.065)
Despesas com tributos ......................... 26 (70.168) (81.206)
Resultado financeiro ............................. 27 173.206 193.316
Resultado patrimonial ........................... 7.797 2.392
Resultado operacional .......................... 293.786 542.725
Ganhos ou perdas com ativos
 não correntes ....................................... 677 (1.537)
Resultado antes dos impostos
 e participações ..................................... 294.463 541.188
Imposto de renda ................................... 9.3 (52.784) (120.527)
Contribuição social ............................... 9.3 (32.255) (73.763)
Participações sobre o lucro ................. (27.268) (23.429)
Lucro líquido do exercício .................... 182.156 323.469
Quantidade de ações .............................. 1.722 1.418
Lucro líquido por ação - R$ ..................... 105.782 228.116

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais)
Dezembro

de 2021
Dezembro

de 2020
Lucro líquido do exercício .......................................... 182.156 323.469
Outros resultados abrangentes ................................. (65.790)  (26.250)
Ajustes de títulos e valores mobiliários ......................... (107.795) (44.300)
 Efeitos tributários ......................................................... 43.118 17.720
Outros ajustes de avaliação patrimonial ........................  (1.855) 550
 Efeitos tributários ......................................................... 742 (220)
Total dos resultados abrangentes para o
 exercício, líquido dos efeitos tributários ................. 116.366 297.219

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais)
Dezembro

de 2021
Dezembro

de 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício .............................................. 182.156 323.469
Ajustes para:
  Depreciação e amortizações ...................................... 9.504 8.972
  Perda por redução ao valor recuperável dos ativos ... 5.464 12.668
  Perda/(ganho) na alienação de imobilizado
   e intangível ................................................................ (425) 2.973
  Resultado de equivalência patrimonial ....................... 78 62
  Outros ajustes ............................................................ (5.657) 173
Variação nas contas patrimoniais:
  Ativos financeiros ....................................................... (177.958) 226.184
  Créditos das operações de seguros e resseguros ..... (168.001) (161.469)
  Ativos de resseguro .................................................... (957) (381)
  Créditos fiscais e previdenciários ............................... (15.598) (2.720)
  Ativo fiscal diferido ...................................................... (43.554) (6.604)
  Depósitos judiciais e fiscais ........................................ 4.467 (13.702)
  Despesas antecipadas ............................................... (1.666) (1.217)
  Custos de aquisição diferidos ..................................... (39.002) (21.063)
  Outros ativos .............................................................. (25.869) 10.760
  Impostos e contribuições ............................................ 95.927 203.250
  Outras contas a pagar ................................................ 18.506 (20.947)
  Débitos de operações com seguros e resseguros ..... 1.837 (13.257)
  Depósitos de terceiros ................................................ (13.016) 15.342
  Provisões técnicas - seguros e resseguros ................ 314.494 (88.077)
  Provisões judiciais ...................................................... (5.088) 12.660
  Outros passivos .......................................................... (65.790) (26.250)
Caixa líquido gerado nas operações ......................... 69.852 460.826
 Recebimento de dividendos e juros sobre
  capital próprio ............................................................. 1 11
  Imposto sobre o lucro pago ........................................ (99.153) (206.816)
Caixa líquido gerado/(consumido) nas
 atividades operacionais ............................................ (29.300) 254.021
Atividades de investimento
Recebimento pela venda:
  Imobilizado ................................................................. 3.456 3.055
Pagamento pela compra:
  Imobilizado ................................................................. (4.307) (1.991)
  Intangível .................................................................... (17.654) (12.176)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento .......................................................... (18.505) (11.112)
Atividades de financiamento
Aumento de capital ........................................................ 171.000 23.000
Pagamento de dividendos e juros sobre
 o capital próprio ........................................................... (113.347) (271.877)
Outros ............................................................................ 3.058 1.699
Caixa líquido gerado/(consumido) nas
 atividades de financiamento ..................................... 60.711 (247.178)
Aumento/(redução) líquido(a) de caixa
 e equivalentes de caixa ............................................. 12.906 (4.269)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 47.309 51.578
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 60.215 47.309

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)

Aumento Reservas de lucros Ajustes de

Nota
explicativa

Capital
social

de capital
(em

aprovação)
Reserva de
reavaliação

Reserva
legal

Reserva
estatutária Outras

avaliação
patrimonial/

Outros

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos finais em 31 de dezembro de 2019 .... 480.578 – 2.789 69.088 130.169 616 40.378 – 723.618
Pagamentos dividendos adicionais ................... – – – – (130.169) – – – (130.169)
Plano de pagamento em ações ......................... – – – – 1.699 – – 1.699
Aumento de capital em aprovação .................... – 23.000 – – – – – – 23.000
Aumento de capital aprovado ............................ 23.000 (23.000) – – – – – – –
Reserva de reavaliação .....................................
 Realização parcial por depreciação ................. – – (20) – – – – 20 –
Ajustes de avaliação patrimonial ....................... – – – 16.174 – – (26.250) (16.174) (26.250)
Lucro líquido do exercício .................................. – – – – – – – 323.469 323.469
Destinação do lucro líquido do exercício
 Reserva legal ................................................... – – – – – – – – –
 Reservas estatuárias ....................................... – – – – 165.608 – – (165.608) –
 Dividendos mínimos obrigatórios (JCP) ........... – – – – – – – (81.460) (81.460)
 Dividendos/JCP intermediários ........................ – – – – – – – (60.247) (60.247)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2020 .... 503.578 – 2.769 85.262 165.608 2.315 14.128 – 773.660
Pagamentos dividendos adicionais ................... – – – – (65.000) – – – (65.000)
Plano de pagamento em ações ......................... – – – – – 3.058 – – 3.058
Aumento de capital em aprovação:
 AGE de 30 de agosto de 2021 ......................... 19 a – 20.000 – – – – – – 20.000
 AGE de 29 de outubro de 2021 ....................... 19 a – 100.000 – – – – – – 100.000
 AGE de 28 de dezembro de 2021 .................... 19 a – 51.000 – – – – – – 51.000
Reserva de reavaliação
 Realização parcial por depreciação ................. 19 c – – (21) – – – – 21 –
Ajustes de avaliação patrimonial ....................... 19 b – – – – – – (65.790) – (65.790)
Lucro líquido do exercício .................................. – – – – – – – 182.156 182.156
Destinação do lucro líquido do exercício
 Reserva legal ................................................... 19 d(i) – – – 9.108 – – – (9.108) –
 Reservas estatuárias ....................................... 19 d(ii) – – – – 124.722 – – (124.722) –
 Dividendos mínimos obrigatórios
  e intermediários .............................................. 19 e – – – – – – – (14.488) (14.488)
 Juros sobre capital próprio ............................... 19 e – – – – – – – (33.859) (33.859)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2021 .... 503.578 171.000 2.748 94.370 225.330 5.373 (51.662) – 950.737

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

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

Ativo
Nota

explicativa
Dezembro

de 2021
Dezembro

de 2020
Circulante ................................................. 2.020.356 1.677.761
Disponível .................................................. 43.121 42.703
 Caixa e bancos ........................................ 43.121 42.703
Equivalentes de caixa ................................ 6 17.094 4.606
Aplicações ................................................. 7 212.250 110.815
Créditos das operações com seguros
 e resseguros ............................................ 1.295.870 1.133.333
 Prêmios a receber .................................... 8.1 1.295.870 1.133.333
Outros créditos operacionais ..................... 13.382 16.624
Ativos de resseguro - provisões técnicas .. 17.1 4.879 3.922
Títulos e créditos a receber ....................... 11.563 2.475
 Títulos e créditos a receber ..................... 289 563
 Créditos tributários e previdenciários ....... 9.1 10.946 1.690
 Outros créditos ......................................... 328 222
Outros valores e bens ............................... 11 57.646 38.704
 Bens à venda ........................................... 11.1 48.261 33.816
 Outros valores .......................................... 9.385 4.888
Despesas antecipadas .............................. 4.347 3.345
Custos de aquisição diferidos .................... 12 360.204 321.234
 Seguros .................................................... 360.204 321.234
Não circulante .......................................... 1.752.138 1.604.149
Realizável a longo prazo ........................... 1.417.545 1.284.560
Aplicações ................................................. 7 1.199.561 1.123.038
Títulos e créditos a receber ....................... 189.087 144.254
 Créditos tributários e previdenciários ....... 9.2.1 101.952 52.056
 Depósitos judiciais e fiscais ..................... 10 83.686 88.153
 Outros créditos ......................................... 3.449 4.045
Outros valores e bens ............................... 11 27.946 17.013
Despesas antecipadas .............................. 919 255
Custos de aquisição diferidos .................... 12 32 –
 Seguros .................................................... 32 –
Investimentos............................................. 49.812 44.235
 Participações societárias ......................... 137 215
 Imóveis destinados à renda ..................... 49.675 44.020
Imobilizado ................................................ 13 244.683 248.375
 Imóveis de uso próprio ............................. 238.087 243.804
 Bens móveis ............................................. 6.596 4.553
 Outras imobilizações ................................ – 18
Intangível ................................................... 40.098 26.979
 Outros intangíveis .................................... 40.098 26.979
Total ativo ................................................. 3.772.494 3.281.910

Passivo e patrimônio líquido
Nota

explicativa
Dezembro

de 2021
Dezembro

de 2020
Circulante ................................................. 2.533.207 2.243.570
Contas a pagar .......................................... 176.250 168.446
 Obrigações a pagar ................................. 14.1 63.851 65.482
 Impostos e encargos sociais a recolher ... 14.2 101.012 88.263
 Encargos trabalhistas .............................. 4.735 4.175
 Impostos e contribuições ......................... 5.173 8.399
 Outras contas a pagar ............................. 1.479 2.127
Débitos de operações com seguros
 e resseguros ............................................ 65.854 64.017
 Prêmios a restituir .................................... 198 196
 Corretores de seguros e resseguros ....... 15 57.515 55.495
 Outros débitos operacionais .................... 8.141 8.326
Depósitos de terceiros ............................... 16 4.363 17.379
Provisões técnicas - seguros ..................... 17 2.286.740 1.993.728
 Danos ....................................................... 2.286.512 1.993.484
 Pessoas ................................................... 228 244
Não circulante .......................................... 288.550 264.680
Contas a pagar .......................................... 42.698 35.222
 Obrigações a pagar ................................. 14.1 3.536 1.520
 Tributos diferidos ...................................... 9.2.2 39.162 33.702
Provisões técnicas - seguros ..................... 17 176.182 154.700
 Danos ....................................................... 175.622 153.981
 Pessoas ................................................... 560 719
Outros débitos ........................................... 69.670 74.758
 Provisões judiciais ................................... 18 69.670 74.758
Patrimônio líquido ................................... 950.737 773.660
Capital social ............................................. 19 a 503.578 503.578
Aumento de capital (em aprovação) .......... 19 a 171.000 –
Reservas de reavaliação ........................... 19 c 2.748 2.769
Reservas de lucros .................................... 19 d 325.073 253.185
Ajustes de avaliação patrimonial ............... 19 b (51.662) 14.128

  
Total do passivo e patrimônio líquido ... 3.772.494 3.281.910

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Azul Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”) é uma sociedade por 
ações de capital fechado constituída em 24 de setembro de 1924, autorizada a 
operar pelo Decreto nº 16.672 de 17 de novembro de 1924, localizada na 
Avenida Rio Branco, 80 - 16º ao 20º andares no Rio de Janeiro (RJ) - Brasil. 
Tem por objeto social a exploração de seguros de danos e pessoas, em 
qualquer das suas modalidades ou formas conforme definido na legislação 
vigente, operando por meio de sucursais em todo território nacional. 
A Companhia é uma controlada direta da Porto Seguro S.A. a qual possui 
ações negociadas no Novo Mercado da B3, sob a sigla PSSA3.
1.1 OUTRAS INFORMAÇÕES - COVID-19
Apesar do momento desafiador, a Companhia segue otimista na condução de 
suas operações e confiantes na robustez e resiliência do seu modelo de 
negócios para ultrapassar a crise da pandemia da COVID-19. Continuamos 
monitorando os reflexos da pandemia, e destacamos os principais efeitos nos 
negócios da Companhia por segmento de atuação:
Operação de seguros:
No segmento de Automóveis, os prêmios emitidos totalizaram em 2021 
R$ 2.441,4 milhões, aumento de R$ 254,3 milhões ou 11,6% sobre os R$ 2.187,1 
milhões no mesmo período de 2020. Adicionalmente, a sinistralidade foi de 59,9%, 
um aumento de 11,0 p.p em relação ao mesmo período do ano anterior. O seguro 
de Automóveis voltou a apresentar crescimento no volume de prêmios emitidos, e 
a Companhia segue focada no lançamento de produtos mais acessíveis e 
processos de vendas mais simples, que permitam aumentar a competitividade.
Nos demais produtos e nas demais linhas das demonstrações financeiras não 
registramos até o fechamento do exercício oscilações significativas em termos 
de resultado e patrimoniais.
Continuamos com Grupo de Trabalho para coordenar as ações a serem 
tomadas para enfrentar a pandemia, objetivando minimizar quaisquer impactos 
na qualidade do atendimento a nossos clientes, segurados e beneficiários, 
para minimizar o risco aos nossos colaboradores e familiares e garantir a 
manutenção da continuidade e qualidade dos negócios da Companhia.
Dentro das principais ações internas, destacamos a adoção ao regime de 
“home office” para parte substancial dos nossos colaboradores, a priorização 
de reuniões por videoconferência e a circulação de comunicação corporativa 
para informar e conscientizar os colaboradores dos riscos relacionados à 
disseminação do vírus e direcionar a busca por novas informações.
1.2 OUTRAS INFORMAÇÕES - BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS
 LEI DO BEM
Com as recentes e contínuas manifestações favoráveis e aceitações por parte 
das autoridades tributárias competentes e do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicação, aos pedidos de benefício fiscal da lei do bem, 
referente aos projetos realizados durante o período de 2016 a 2020, e 
adicionado ao fato de que as características dos projetos de pesquisas e 
desenvolvimentos são similares em todo este período, a Companhia entende 
que as incertezas relacionadas à aceitação foram diluídas, passando a ser 
remoto o risco de um possível contingenciamento dos benefícios tributários.
Com base nesta mudança de estimativa por conta desses fatos recentes, a 
Companhia reconheceu no resultado do período o total de benefício no 
montante de R$ 7.209, sendo parte em reversão da totalidade do 
provisionamento dos saldos relacionados às incertezas que existiam no 
passado sobre tratamento de tributos sobre o lucro, no montante de R$ 758 em 
2016 e R$ 934 em 2017 e benefícios tributários referentes a despesas dos 
projetos incorridas nos montantes de R$ 1.192 em 2018, R$ 2.149 em 2019 e 
R$ 2.176 em 2020. Em complemento, a Companhia reconheceu o montante de 
R$ 3.954 referente ao exercício corrente de 2021.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados. Não 
houve no exercício de 2021 alterações nas políticas contábeis relevantes.
2.1 BASE DE PREPARAÇÃO
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use 
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos 
e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, 
entre outros, a determinação: (i) do valor justo de ativos e passivos financeiros, 
(ii) das provisões técnicas, (iii) da provisão para risco de créditos (“impairment”), 
(iv) da realização dos impostos diferidos; e (v) das provisões para processos 
judiciais. A liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá 
ser efetuada por valores sensivelmente diferentes dos estimados em razão de 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (vide not a 
explicativa nº 3). As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a 
premissa de continuação dos negócios em curso normal.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
pela Administração na gestão da Companhia. Desta forma, a Administração 
entende que estas Demonstrações Financeiras apresentam de 
forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os 
fluxos de caixa.
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação 
pela Administração em 18 de fevereiro de 2022.

2.1.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), em observância às disposições da Lei das Sociedades 
Anônimas e normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular 
SUSEP nº 517/2015 e alterações (revogada pela Circular SUSEP n° 648/2021 
a partir de 3 de Janeiro de 2022).
As demonstrações financeiras consolidadas do grupo Porto Seguro, elaboradas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), foram divulgadas pela sua 
controladora Porto Seguro S.A. em 07 de fevereiro de 2022 e estão disponíveis 
no site da Companhia (http://ri.portoseguro.com.br).
2.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em milhares 
de reais (R$), que é também sua moeda funcional. Para determinação da 
moeda funcional é observada a moeda do principal ambiente econômico em 
que a Companhia opera.
(a) TRANSAÇÕES E SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
As transações denomi nadas em moeda estrangeira são convertidas para a 
moeda funcional da Companhia utilizando-se as taxas de câmbio da data das 
transações. Ganhos ou perdas de conversão de saldos resultantes da 
liquidação de tais transações são reconhecidos no resultado do exercício 
exceto quando reconhecidos no patrimônio como resultado de itens de 
operação caracterizada como investimento do exterior.
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2.3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante 
de mudança de valor.
2.4 ATIVOS FINANCEIROS
(a) MENSURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos 
financeiros no seu reconhecimento inicial. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos/constituídos, os 
quais são classificados nas seguintes categorias:
(i) MENSURADOS PELO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO - 
TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO
São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja finalidade e 
estratégia de investimento é manter negociações frequentes. Os ganhos ou as 
perdas decorrentes de variações do valor justo são registrados imediatamente 
e apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no 
exercício em que ocorrem.
(ii) TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA
São instrumentos financeiros não derivativos reconhecidos pelo seu valor 
justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso do método da taxa efetiva 
de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado em “Resultado 
financeiro”. A variação no valor justo (ganhos ou perdas não realizadas) é 
lançada contra o patrimônio líquido, na conta “Outros resultados abrangentes”, 
sendo realizada contra o resultado por ocasião da sua efetiva liquidação ou por 
perda considerada permanente (“impairment”).
(iii) MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
São classificados nessa categoria os ativos financeiros adquiridos para obter 
fluxos de caixa contratuais. Esses títulos são contabilizados pelo custo de 
aquisição e para os quais há a intenção e capacidades de mantê-los até a data 
de seus vencimentos.
(iv) EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS (CLIENTES)
Incluem-se nesta categoria os recebíveis (prêmios a receber de segurados) 
que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Esses recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de 
juros (quando aplicável), e são avaliados por “impairment” a cada data de 
balanço (vide nota explicativa nº 2.6.1).
(b) DETERMINAÇÃO DE VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com 
base em preços de negociação. Para os ativos financeiros sem mercado ativo 
ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas 
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas 
com terceiros e a referência a outros instrumentos que são substancialmente 
similares, fazendo o maior uso possível de informações geradas pelo mercado 
e o mínimo possível de informações geradas pela Administração. O valor justo 
dos ativos classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis 
para venda” baseia-se na seguinte hierarquia:
• Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para ativos 
idênticos.
• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa 
descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em 
dados observáveis em mercado aberto.
• Nível 3: ativo que não seja precificado com base em dados observáveis do 
mercado e a Companhia utiliza premissas internas para a determinação de 
seu valor justo.
O valor de mercado dos títulos públicos é embasado no preço unitário de 
mercado informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais (ANBIMA). As cotas de fundos de investimentos são 
valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo administrador do fundo. 
Os títulos privados são valorizados a mercado por meio da mesma metodologia 
de precificação adotada pelo administrador dos fundos de investimentos.
2.5 ATIVOS DE RESSEGURO
Os ativos de resseguro são valores a receber de resseguradores e valores das 
provisões técnicas de resseguro, avaliados consistentemente com os saldos 
associados aos passivos de seguro que foram objeto de resseguro. Os valores 
a pagar a resseguradores são compostos por prêmios em contratos de cessão 
de resseguro.
As perdas por “impairment”, quando aplicáveis, são avaliadas utilizando-se 
metodologia similar àquela aplicada para ativos financeiros (vide nota 
explicativa nº 2.6). Essa metodologia também leva em consideração os fluxos 
administrativos específicos de recuperação com os resseguradores.
2.6 ANÁLISE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (“IMPAIRMENT”)
2.6.1 EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS (CLIENTES)
Avalia-se constantemente se há evidência de que um determinado ativo ou 
grupo de ativos classificado na categoria de empréstimos ou recebíveis 
(avaliados ao custo amortizado) esteja deteriorado ou “impaired”. Para a 
análise de “impairment”, a Companhia utiliza fatores observáveis que incluem 
base histórica de perdas e inadimplência e quebra de contratos (cancelamento 
das coberturas de risco).
A metodologia utilizada é a de perda incorrida, que considera a existência de 
evidência objetiva de “impairment” para ativos individualmente significativos. 
Se for considerado que não existe tal evidência, os ativos são incluídos em um 
grupo com características de risco de crédito similares (tipos de contrato de 
seguro, “ratings” internos, etc.) e testados em uma base agrupada, com a 
aplicação dos seguintes parâmetros: probabilidade de inadimplência das 
operações, previsão de recuperabilidade dessas perdas incluindo as garantias 
existentes e as perdas históricas de devedores classificados em uma mesma 
categoria.
Valores que são provisionados como perda são geralmente baixados (“write-
off”) quando não há mais expectativa para recuperação do ativo, conforme 
regras da SUSEP.
2.6.2 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
A cada data de balanço é avaliado se há evidência objetiva de que um ativo 
classificado como disponível para a venda está individualmente deteriorado. 
Caso tal evidência exista, a perda acumulada é removida do patrimônio líquido 
e reconhecida imediatamente no resultado.
2.6.3 ATIVOS NÃO FINANCEIROS
Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização, tais como intangíveis 
com vida útil definida e imobilizados são revisados para a verificação de 
“impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda é reconhecida no 
valor pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de 
venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do “impairment” os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente, 
chamadas de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). As UGCs são 
determinadas e agrupadas pela Administração com base na distribuição 
geográfica dos seus negócios e com base nos serviços e produtos oferecidos, 
nos quais são identificados fluxos de caixa específicos. Os ativos não 
financeiros que tenham sofrido “impairment” são revisados subsequentemente 
para a análise de uma possível reversão do “impairment”.
2.7 BENS À VENDA - SALVADOS
A Companhia detém ativos circulantes que são mantidos para a venda, tais 
como estoques de bens salvados recuperados após indenizações integrais em 
sinistros de automóveis, registrados pelo valor estimado de realização, com 
base em estudos históricos de recuperação. Adicionalmente, os bens salvados 
que não estejam disponíveis para venda por questões documentais, por 
exemplo, são mantidos no ativo não circulante, c onforme regras da SUSEP.
2.8 DIREITOS A SALVADOS E A RESSARCIMENTOS
Após a liquidação de um sinistro e consequente aquisição de direitos em 
relação a salvados ou a ressarcimentos, a Companhia registra esse ativo de 
forma segregada dos salvados e ressarcimentos não estimados. Esse ativo 
estimado é calculado através de técnicas estatísticas e atuariais, com base no 
desenvolvimento histórico de liquidação de sinistros.
2.9 CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (DAC)
As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos de angariação são 
diferidos e amortizados de acordo com o prazo de vigência das apólices, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 12. Os custos indiretos de 
comercialização não são diferidos.
2.10 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
A Companhia possui investimento na sociedade controlada Franco Corretagem 
de Seguros Ltda., avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Considera-
se controlada a sociedade na qual a Companhia é titular de direitos de sócio 
ou acionistas que lhe assegurem o poder e a capacidade de dirigir as atividades 
relevantes das sociedades, afetando, inclusive, seus retornos sobre estas, e 
quando houver o direito sobre os retornos variáveis das sociedades.
2.11 ATIVO IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO
Compreendem imóveis, equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e 
veículos utilizados na condução dos negócios da Companhia. O imobilizado de 
uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada 
(exceto para terrenos que não são depreciados). O custo histórico desse ativo 
compreende gastos diretamente atribuíveis para sua aquisição a fim de que o 
ativo esteja em condições de uso.
Gastos subsequentes são ativados somente quando é provável que benefícios 
futuros econômicos associados com o item do ativo fluirão para a Companhia. 
Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado 
conforme incorridos.
A depreciação do ativo imobilizado é efetuada segundo o método linear e 
conforme o período de vida útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação 
utilizadas estão divulgadas na nota explicativa nº 13.
2.12 PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS DE INVESTIMENTO
Compreendem os imóveis de propriedade da Companhia que estão sendo 
mantidos para valorização do capital. Esses imóveis são avaliados 
tempestivamente ao valor justo e as oscilações são registradas imediatamente 
no resultado do período.

2.13 ATIVO INTANGÍVEL
Os gastos com aquisição e implantação de “softwares” e sistemas são 
reconhecidos como ativo quando há evidências de geração de benefícios 
econômicos futuros, considerando sua viabilidade econômica. As despesas 
relacionadas à manutenção de “software” são reconhecidas no resultado do 
exercício quando incorridas.
A amortização do ativo intangível com vida útil definida é efetuada segundo o 
método linear e conforme o período de vida útil estimada dos ativos.
2.14  CONTRATOS DE SEGURO E CONTRATOS DE INVESTIMENTO  

- CLASSIFICAÇÃO
A Companhia emite diversos tipos de contratos de seguros gerais que 
transferem riscos significativos de seguros, financeiros ou ambos. Entende-se 
como risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios 
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro com 
substância comercial. Os contratos de resseguro também são classificados 
segundo os princípios de transferência de risco de seguro.
Os contratos de assistência a segurados como serviços a automóveis e 
residências e assistência 24 horas, entre outros, também são avaliados para 
fins de classificação de contratos e são classificados como contratos de seguro 
quando há transferência significativa de risco de seguro entre as contrapartes 
no contrato.
Na data de balanço, não foram identificados contratos classificados como 
contratos de investimentos.
2.15 PASSIVOS DE CONTRATOS DE SEGUROS
2.15.1  AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ORIGINADOS DE CONTRATOS 

DE SEGURO
Utilizam-se as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro e 
aplicam-se as regras de procedimentos mínimos para avaliação de contratos 
de seguro, como: Teste de Adequação de Passivos (TAP); avaliação de nível de 
prudência utilizado na avaliação dos contratos; entre outras políticas aplicáveis.
Não são aplicados os princípios de “Shadow Accounting” (contabilidade 
reflexa), já que a Companhia não dispõe de contratos cuja avaliação dos 
passivos ou benefícios aos segurados seja impactada por ganhos ou perdas 
não realizadas de títulos classificados como disponíveis para a venda.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as diretrizes do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), cujos critérios, parâmetros e fórmulas são 
documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTAs) e estão descritos 
resumidamente a seguir:
(a) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calculada “pro rata” dia para 
os seguros de danos e seguros de pessoas, com base nos prêmios emitidos,  
tem por objetivo provisionar a parcela destes, correspondente ao período de 
risco a decorrer contado a partir da data-base de cálculo.
(b) A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes, mas Não Emitidos 
(PPNG-RVNE) é calculada para os seguros de danos e seguros de pessoas e 
tem como objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos, referentes aos 
riscos assumidos, cujas vigências já se iniciaram e que estão em processo de 
emissão.
(c) A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - administrativa e judicial - é 
constituída com base na estimativa dos valores a indenizar efetuada por 
ocasião do recebimento do aviso de sinistro, eventos ou notificação do 
processo judicial, bruta dos ajustes de resseguro e líquida de cosseguro. Essa 
provisão é ajustada pela Provisão de Sinistros Ocorridos mas não 
Suficientemente Avisados (IBNeR), com o objetivo de estimar as mudanças de 
valores que os sinistros avisados sofrerão ao longo dos processos de análise 
até sua liquidação. A IBNeR é calculada através de técnicas estatísticas e 
atuariais, como triângulos de “run-off”, com base no desenvolvimento histórico 
de sinistros para os seguros de danos e seguros de pessoas.
(d) A Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR) é constituída 
para pagamento dos sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram 
avisados à Companhia até data-base de apuração e é calculada através de 
técnicas estatísticas e atuariais como pela aplicação de triângulos de “run-off”, 
com base no comportamento histórico observado entre a data da ocorrência 
do sinistro e a data do seu registro, para os seguros de danos e de pessoas.
(e) A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída com o objetivo 
de garantir a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas 
com sinistros. A provisão deve abranger as despesas alocáveis e não alocáveis, 
relacionadas à liquidação de indenizações ou benefícios.
As provisões técnicas são segregadas entre circulante e não circulante 
no balanço patrimonial conforme seus perfis de liquidações, baseados 
nos fluxos atuariais.
2.15.2 TESTE DE ADEQUAÇÃO DOS PASSIVOS (TAP)
Em cada data de balanço é elaborado o TAP (ou “Liability Adequacy Test” - 
LAT) para todos os contratos vigentes na data de execução do teste. Esse teste 
é elaborado considerando-se como valor contábil todos os passivos de 
contratos de seguro, deduzidos dos custos de aquisição diferidos (ativo), 
conforme critérios do CPC 11 e da SUSEP.
Para o teste, desenvolveu-se uma metodologia que considera a melhor 
estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, que também incluem as 
despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizando premissas 
realistas. Para os ramos de risco decorrido, são levados em consideração os 
prêmios ganhos observados para efetuar a melhor estimativa de receita de 
prêmios do período subsequente à data-base de cálculo.
Na determinação das estimativas dos fluxos de caixa futuros, os contratos são 
agrupados por similaridades ou características de risco. Os fluxos de caixa são 
trazidos a valor presente a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. 
Caso seja identificada qualquer insuficiência no TAP, registra-se a perda 
imediatamente como uma despesa no resultado do exercício, constituindo a 
Provisão Complementar de Cobertura (PCC).
Alguns contratos permitem o direito de venda do ativo danificado que tenha 
sido recuperado (tal como salvados). Fica resguardado, também, o direito 
contratual de se buscar ressarcimentos de terceiros, como sub-rogação de 
direitos para pagamentos de danos parciais ou totais cobertos. 
Consequentemente, estimativas de recuperações são incluídas como um 
redutor na avaliação e, consequentemente, na execução do TAP.
Foi publicada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em janeiro 
de 2022, nova metodologia de estimação das estruturas a termo das taxas de 
juros livres de risco (ETTJ) para as curvas: Prefixada, Cupom de IGP-M, 
Cupom de TR e Cupom Cambial (dólar). O primeiro semestre de 2022 ainda 
será um período para transição e adoção definitiva por esta Companhia até 
junho de 2022, conforme previsto nas orientações da referida autarquia.
2.16   PROVISÕES JUDICIAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E 

DEPÓSITOS JUDICIAIS
As provisões são constituídas para fazer face aos desembolsos futuros que 
possam decorrer de ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e 
trabalhista. As constituições baseiam-se em uma análise individualizada, 
efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia, dos processos judiciais 
em curso e das perspectivas de resultado desfavorável implicando um 
desembolso futuro.
Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, são 
registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal” 
(fiscais e previdenciárias), cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade e, independentemente da avaliação acerca da probabilidade 
de êxito, têm seus montantes reconhecidos integralmente e atualizados 
monetariamente pela taxa SELIC.
Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados no 
ativo não circulante.
2.17 RECONHECIMENTO DE RECEITAS
2.17.1 PRÊMIO DE SEGURO E RESSEGURO
As receitas de prêmio dos contratos de seguro são reconhecidas quando da 
emissão da apólice ou quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro, 
proporcionalmente e ao longo do período de cobertura do risco das respectivas 
apólices, por meio da constituição/reversão da PPNG (vide nota explicativa 
nº 2.14.1(a)).
As despesas de resseguro cedido são reconhecidas de acordo com o 
reconhecimento do respectivo prêmio de seguro (resseguro proporcional) e/ou 
de acordo com o contrato de resseguro (resseguro não proporcional).
2.17.2 RECEITA DE JUROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS
As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado 
do exercício, segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de 
retorno. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são 
apropriados no resultado no mesmo prazo do recebimento.
As receitas de dividendos de investimentos em ativos financeiros representados 
por instrumentos de capital (ações) são reconhecidas no resultado quando o 
direito a receber o pagamento do dividendo é estabelecido.
2.18  DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL 

PRÓPRIO
A distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para os 
acionistas é reconhecida como um passivo, com base no estatuto social. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente é provisionado na 
data em que é aprovado pelos acionistas.
O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido no resu ltado 
do período. A taxa utilizada no cálculo dos juros sobre o capital próprio é a Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) durante o período aplicável, conforme a 
legislação vigente.
2.19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de 
impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. Esses valores são 
reconhecidos no resultado do exercício, exceto para os efeitos tributários sobre 
itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; nesses casos, 
os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.
Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na 
data de encerramento do exercício social. No Brasil, o imposto de renda é 
calculado à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real 
tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição social para as 
sociedades seguradoras foi constituída à alíquota de 20% a partir de julho de 
2021, tendo em vista a majoração da CSLL pela lei nº 14.183/21 (conversão da 
Medida Provisória nº 1.034/21) de 15% para 20% sobre o lucro das empresas 
de seguros.

Os impostos diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias 
originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis 
respectivos desses ativos e passivos. Impostos diferidos ativos são 
reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis 
estejam disponíveis para a realização destes ativos e conforme suas 
expectativas de realizações.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. Não houve 
mudanças de critério na determinação das estimativas em relação às 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
A Administração da Companhia não vislumbra em cenários de médio e longo 
prazos riscos de continuidade de seus negócios, uma vez que, entre outros 
motivos: (i) opera em um mercado em expansão no país, onde há grandes 
potenciais de aumento de sua participação no PIB brasileiro, quando 
comparado com padrões estrangeiros; (ii) investe em tecnologias e processos 
para proporcionar um crescimento sustentável de suas operações; (iii) busca a 
diversificação de mercados e regiões, ampliando sua gama de atuação; 
(iv) possui resultados econômico-financeiros passados consistentes e uma 
sólida condição patrimonial.
3.1 AVALIAÇÃO DE PASSIVOS DE SEGUROS
O componente em que a Administração mais exerce o julgamento e utiliza 
estimativas é na constituição dos passivos de seguros. Existem diversas fontes 
de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que 
serão liquidados em última instância. São utilizadas todas as fontes de 
informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e 
indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da Administração 
e dos atuários para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa 
do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já 
tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir significativamente 
dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. 
O valor total dos passivos de contratos de seguro, em 31 de dezembro de 2021, 
é de R$ 2.462.922.
3.2  CÁLCULO DE VALOR JUSTO E “IMPAIRMENT” DE ATIVOS 

FINANCEIROS
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados 
ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia 
usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se 
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do 
balanço.
Aplicam-se regras de análise de “impairment” para os recebíveis, incluindo os 
prêmios a receber de segurados. Nesta área é aplicado alto grau de julgamento 
para determinar o nível de incerteza, associado com a realização dos fluxos 
contratuais estimados dos ativos financeiros. Nesse julgamento estão incluídos 
o tipo de contrato, segmento econômico, histórico de vencimento e outros 
fatores relevantes que possam afetar a constituição das perdas para 
“impairment”, conforme descrito no item 2.6.1.
O valor total dos ativos financeiros (incluindo caixa, equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras e prêmios a receber de segurados), em 31 de dezembro 
de 2021, é de R$ 2.774.094 para os quais existem R$ 6.198 de provisão para 
risco de crédito.
3.3  AVALIAÇÃO DAS PROVISÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS 

FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS
A Companhia dispõe de um considerável número de processos judiciais em 
aberto na data das demonstrações financeiras. O procedimento utilizado pela 
Administração para a construção das estimativas contábeis leva em 
consideração a assessoria jurídica de especialistas na área, a evolução dos 
processos, a situação e a instância de julgamento de cada caso específico. 
Adicionalmente, é utilizado o melhor julgamento sobre esses casos para a 
constituição das provisões, seguindo os princípios do CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. O valor total das provisões 
judiciais, em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 69.670, para as quais existem 
R$ 83.686 em depósitos judiciais.
3.4 CÁLCULO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que 
lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Essa é uma área que requer a 
utilização de julgamento da Administração da Companhia na determinação 
das estimativas futuras quanto à capacidade de geração de lucros futuros 
tributáveis, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações. O valor total dos créditos tributários 
diferidos, em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 101.952 (ativo) e R$ 39.162 
(passivo).
4. GESTÃO DE RISCOS
A Companhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas 
atividades e, para gerir estes riscos, possui uma série de princípios, diretrizes, 
ações, papéis e responsabilidades necessários à identificação, avaliação, 
tratamento e controle dos riscos.
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas 
as áreas, tendo por finalidade proteger o resultado e seus acionistas, contribuir 
para sua sustentabilidade e valor, envolvendo aspectos relacionados à 
transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado e 
independente e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. As decisões 
são pautadas em fatores que combinam o retorno sobre o risco mensurado, 
permitindo seu alinhamento na definição dos objetivos comerciais e promoção 
do aculturamento dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos.
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e 
consequente redução do nível de perdas, além de otimizar a utilização do 
capital disponível. Refletindo o compromisso com a gestão de riscos, a 
Companhia possui a área de Gestão de Riscos Corporativos cuja missão é 
garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, mensurados, mitigados, 
acompanhados e reportados de forma independente.
Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de 
riscos há, permanentemente, um fórum denominado Comitê de Risco 
Integrado. Este tem como objetivo fornecer subsídios e informações ao 
Conselho de Administração em assuntos referentes à gestão de riscos, 
propondo planos de ação e diretrizes, avaliando o cumprimento das normas de 
gestão de riscos e acompanhando os indicadores-chave de riscos.
Vale destacar que decorrente da pandemia do COVID-19, uma série de ações 
e iniciativas foram estabelecidas pela Alta Administração da Companhia, com 
o objetivo de confrontar as incertezas e desafios inerentes ao cenário atual, 
incluindo entre outras, o estabelecimento do Comitê de Crise, acompanhamento 
diário dos principais indicadores de negócio e operacional, assim como 
elaboração de cenários de impacto em resultado, liquidez e solvência.
A gestão de riscos financeiros, de seguros e operacionais compreende as 
seguintes categorias:
4.1 RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de não cumprimento por 
determinada contraparte (pessoa física, jurídica ou governo) das obrigações 
relativas à liquidação de operações que envolvam ativos financeiros. Este risco 
é composto por:
(a) Portfólio de Investimentos
Para o gerenciamento deste risco, a Companhia possui políticas e processos 
de monitoramento mensais para garantir que limites ou determinadas 
exposições não sejam excedidos. Para determinação dos limites são avaliados 
critérios que contemplam a capacidade financeira, assim como grau mínimo de 
risco (“rating”) “A” de acordo com metodologia de classificação própria, que 
segue processos de governança para avaliação e aprovação das operações.
Em 31 de dezembro de 2021, 96,1% (96,6% em 31 de dezembro de 2020) das 
aplicações financeiras estavam alocadas em títulos do tesouro brasileiro (risco 
soberano) e o restante em aplicações de “rating” “AA”. Na carteira de 
investimentos, nenhuma operação encontra-se em atraso ou deteriorada 
(“impared”).
(b) Inadimplência nos prêmios a receber
É a possibilidade de perda devido ao não pagamento dos prêmios por parte 
dos segurados. Para mitigação destes riscos são estabelecidas regras de 
aceitação que incluem análise do risco de crédito dos segurados, 
fundamentadas em informações de agências de mercado e de comportamento 
histórico junto à Companhia, assim como, no caso de inadimplência, a 
cobertura de sinistros poderá ser cancelada conforme produto, regulamentação 
vigente e relacionamento com o cliente. Os prêmios a receber de segurado da 
Companhia, em geral, não possuem concentração de riscos (por setor 
econômico, por exemplo), uma vez que são recebíveis, principalmente, de 
pessoas físicas e varejo. Os vencimentos dos prêmios a receber estão 
apresentados na nota explicativa nº 8.1.1.
4.2 RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez é definido como a eventual indisponibilidade de recursos de 
caixa para fazer frente a obrigações futuras. A Companhia possui controles 
com o objetivo de manter seus níveis de liquidez em patamares adequados, 
alinhados aos requisitos regulatórios, assim como equilibrar a relação entre as 
taxas, risco e retorno. Adicionalmente, há a definição de caixa mínimo a ser 
mantido em relação as projeções dos fluxos de caixa.
Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: limites de 
risco de liquidez, incluindo caixa mínimo em relação as projeções dos fluxos de 
caixa e de ativos de alta liquidez (em sua maioria títulos públicos, os quais 
podem ser liquidados antecipadamente); simulações de cenários (teste de 
“stress”); e medidas potenciais para contingenciamento.
Adicionalmente, dado as características dos papéis dos títulos de valores 
mobiliários, sendo exclusivo para cobertura de reserva técnica, composto em 
sua totalidade, por títulos públicos nacionais, sem carência ou qualquer outro 
tipo de penalidade em resgate/liquidação antecipada, sua liquidez pode ser 
considerada imediata.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está 
exposta (i):

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
F luxo de
ativos (ii)

Fluxo de
passivos (iii)

Fluxo de
ativos (ii)

Fluxo de
passivos (iii)

À vista/sem vencimento ...... 105.915 – 75.494 –
Fluxo de 1 a 30 dias ........... 295.552 316.286 261.184 244.997
Fluxo de 2 a 6 meses ......... 764.400 1.056.709 677.328 815.013
Fluxo de 7 a 12 meses ....... 171.951 391.374 148.373 372.809
Fluxo acima de 1 ano .........1.441.550 176.871 1.132.770 119.059

2.779.368 1.941.240 2.295.149 1.551.878
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração, 
expiração do risco dos contratos de seguros e melhor expectativa quanto à 
data de liquidação de sinistros estimados. Esses fluxos foram estimados até a 
expectativa de pagamento e/ou recebimento e não consideram os valores a 
receber vencidos. Os ativos pós-fixados foram distribuídos com base nos 
fluxos de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando-se curva de 
juros, taxas previstas do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e taxas de 
câmbio divulgadas para períodos futuros em datas próximas ou equivalentes.
(ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalentes de caixa, aplicações, 
prêmios a receber e operações com resseguradoras.
(iii) O fluxo de passivos considera os passivos de contratos de seguros e os 
débitos de operações com seguros e resseguros.
4.3 RISCO DE MERCADO
O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
devidas a oscilações nos preços e taxas de mercado das posições mantidas em 
carteira. Visto o perfil dos negócios da Companhia, sua maior exposição está 
relacionada ao risco de taxa de juros. Existem políticas que estabelecem limites, 
processos e ferramentas para efetiva gestão do risco de mercado. Seguem 
abaixo as exposições de investimento segregadas por fator de risco de mercado:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Inflação (IPCA/IGPM) ..................... 84,9% 90,5%
Pós-fixados (SELIC/CDI) ................ 10,6% 6,2%
Ações .............................................. 1,6% 1,6%
Prefixados ....................................... 1,7% 0,5%
Outros ............................................. 1,2% 1,2%
Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em risco (“Value 
at Risk” - VaR) paramétrico, com intervalo de confiança de 95% em horizonte de 1 
dia. São realizados acompanhamentos complementares, como análises de 
sensibilidade e as ferramentas de “tracking error” e “Benchmark-VaR”, utilizados 
para isso cenários realísticos e plausíveis ao perfil e caracteristica do portfólio.
Os resultados obtidos são utilizados para mitigação de riscos e entendimento 
do impacto sobre os resultados e o patrimônio líquido, em condições normais 
e de “stress”. Esses testes levam em consideração cenários históricos e de 
condições futuras de mercado, 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.
Segue o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade da carteira de 
instrumentos financeiros, em 31 de dezembro de 2021 nos termos da Instrução 
CVM nº 02/2020 e posteriores:

Fator de Risco Cenário (i) Impacto (ii)
+ 50 b.p. (82.988)
+ 25 b.p. (42.862)

Índices de preços ..................................................... + 10 b.p. (17.489)
- 10 b.p. 17.489
- 25 b.p. 42.862
- 50 b.p. 82.988

Juros pré-fixados ......................................................
+ 50 b.p. (16.353)
+ 25 b.p. (8.793)
+ 10 b.p. (4.063)
- 10 b.p. 4.063
- 25 b.p. 8.793
- 50 b.p. 16.353

+ 50 b.p. (655)
+ 25 b.p. (546)

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

+ 10 b.p. (437)
- 10 b.p. 437
- 25 b.p. 546
- 50 b.p. 655

Ações ........................................................................
± 34% 494
± 17% 247
± 9% 124

(i) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário possível de “stress” 
para cada fator de risco, disponibilizado pela B3.
(ii) Bruto de efeitos tributários.
Ressalta-se que visto a capacidade de reação da Companhia, os impactos 
acima apresentados podem ser minimizados.
4.4 RISCO DE SEGURO/SUBSCRIÇÃO
O risco de subscrição é definido como a possibilidade de ocorrência de eventos 
que contrariem as expectativas e que possam comprometer significativamente 
o resultado das operações e o patrimônio líquido, incluindo falhas na 
precificação ou estimativas de provisionamento.
A Companhia emite seguros de automóveis e danos. O risco de subscrição é 
segmentado nas seguintes categorias de risco:
(a) Risco de prêmio
Gerado a partir de uma possível insuficiência dos prêmios cobrados para fazer 
frente aos dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações assumidas 
com os segurados. A Companhia desenvolve constantemente técnicas de 
análise e precificação do risco, utilizando-se de modelos estatísticos distintos 
para renovações e novos seguros, permitindo avaliar antecipadamente os 
resultados gerados em diversos cenários, que combinam níveis de preços, 
conversão de cotações e resultados, sendo as decisões tomadas considerando 
o cenário que gera as melhores margens para os produtos.
(b) Risco de provisão
Gerado a partir de uma possível insuficiência dos saldos das provisões 
constituídas para fazer frente aos dispêndios financeiros com o pagamento 
das obrigações perante os segurados. Para avaliação da aderência das 
premissas e metodologias utilizadas para dimensionamento das provisões 
técnicas, são realizados constantemente testes de aderência em diferentes 
datas-bases, que verificam a suficiência histórica das provisões constituídas, 
incluindo o TAP (vide nota explicativa nº 2.14.2).
(c) Risco de retenção
Gerado a partir da exposição a riscos individuais com valor em risco elevado, 
concentração de riscos ou ocorrência de eventos catastróficos. Essas 
exposições são monitoradas por meio de processos e modelos adequados, 
sendo contratadas proteções de resseguro de acordo com os limites de 
retenção por risco aprovados pela SUSEP, assim como limites internos, 
refletidos em política corporativa de cessão de riscos.
(d) Risco de práticas de sinistros
Gerado a partir de regras e procedimentos inadequados para a regulação e 
liquidação de sinistros.
Cada área de produto estabelece, monitora e documenta as regras e práticas 
de aceitação de riscos e práticas de sinistros em consonância com as diretrizes 
gerais da Companhia, que incluem, por exemplo, parecer prévio da Diretoria 
Técnica para comercialização de cada produto e procedimentos para a 
aceitação de riscos.
As premissas utilizadas para as análises de sensibilidade para o risco de 
seguro, bem como o teste de adequação dos passivos, incluem:
• Utilização, como premissas de sinistralidade, das expectativas de prêmio de 
risco, baseadas em histórico de observações de frequência e severidade para 
cada agrupamento de ramos.
• Utilização de expectativas de cessão de prêmios e recuperação de sinistros, 
baseadas em histórico de observações para cada ramo e/ou agrupamento de 
ramos. Para as projeções, respeitaram-se as cláusulas contratuais vigentes na 
data-base do estudo dos contratos celebrados com os resseguradores.
• Utilização como indexador, para os passivos, do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que é predominante nos contratos padronizados.
• Taxa de juros esperada para os ativos, equivalente à taxa SELIC/CDI, 
que é condizente com a rentabilidade obtida pela área de investimentos no 
exercício vigente.
• Premissas atuariais específicas em cada produto em consequência do 
impacto destas na precificação do risco segurável.
Os resultados obtidos nos processos de gestão e monitoramento do risco de 
subscrição são formalizados e reportados mensalmente à Alta Administração, 
permitindo que eventuais desvios em relação às projeções sejam corrigidos no 
menor espaço de tempo possível.
Os impactos dos testes de sensibilidade demonstrados a seguir são aqueles que 
ocorreriam no resultado e no patrimônio líquido da Companhia decorrente das 
variações nas premissas apresentadas. Como a Companhia apresenta suficiência 
nos fluxos do TAP (vide nota explicativa nº 2.14.2), conforme regras da SUSEP, 
os impactos demonstrados são após o esgotamento dessas suficiências.
4.4.1 AUTOMÓVEIS
A Companhia opera em todo o território nacional, comercializando apólices de 
seguro de automóvel para pessoas físicas e jurídicas, através de contratação 
individual ou de frotas. Como medida de mitigação de risco, são utilizados 
dispositivos rastreadores e localizadores em determinados tipos de veículos.
A tabela a seguir apresenta a exposição ao risco de seguro por região:
Localidade Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Região Sudeste .............................. 66,1% 66,4%
Região Sul ...................................... 14,2% 14,4%
Região Nordeste ............................. 12,2% 12,1%
Região Centro-Oeste ...................... 5,9% 5,6%
Região Norte .................................. 1,6% 1,6%
A tabela a seguir apresenta as sensibilidades da carteira às premissas 
atuariais, líquidas de efeitos tributários:
Premissas atuariais Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Despesas administrativas -
 aumento de 30,0 p.p. .................... (279.584) (199.515)
Sinistros - aumento de 50,0 % ....... (217.204) (139.554)

4.5 RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo o risco legal.
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é 
executada de forma corporativa, utilizando para isso processo formal para 
identificar os riscos e as oportunidades, estimar o impacto potencial desses 
eventos e fornecer métodos para tratar esses impactos, reduzir as ameaças 
até um nível aceitável.
Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas internas 
de risco operacional com informações abrangentes e detalhadas para a 
identificação da real dimensão de seu impacto sobre a Companhia, bem como 
para melhorar a confiabilidade nos mecanismos de gestão, controle e 
supervisão de solvência desse mercado.
5. GESTÃO DE CAPITAL
A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital por 
meio da otimização do nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a 
sustentabilidade do negócio no curto e longo prazo, de acordo com os 
requerimentos regulatórios e de solvência. O processo de avaliação e 
gerenciamento de capital é realizado com uma visão de negócio em um 
horizonte de 1 ano, fundamentado em premissas de crescimento de negócios, 
lucratividade, distribuição de dividendos, entre outros indicadores-chave ao 
negócio.
A Companhia possui uma estrutura que atua de maneira ativa e prospectiva na 
gestão deste risco. A estrutura de gerenciamento de capital é suportada por 
política específica, a qual define os papéis e responsabilidades, limites de 
suficiência, relatórios de monitoramento e planos de contingência de capital. 
Essa gestão é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que conta com 
o apoio da Diretoria Técnica, entre outras, para apuração dos resultados.
A suficiência de capital é avaliada conforme os critérios emitidos pelo CNSP e 
SUSEP. Neste sentido são avaliados os requerimentos de capital necessário 
para suportar os riscos inerentes, incluindo as parcelas de risco de crédito, 
mercado, operacional e subscrição. As parcelas de necessidades de 
capital, bem como a suficiência existente estão demonstradas na nota 
explicativa nº 19 (f).
6. EQUIVALENTES DE CAIXA

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Equivalentes de caixa (*) ................ 17.094 4.606

17.094 4.606
(*) Composto por operações compromissadas com vencimento em 1 dia, 
lastreadas principalmente, em Letras Financeiras do Tesouro (LFTs). 
Adicionalmente, contempla ajustes diários de instrumentos financeiros 
derivativos futuros.
7. APLICAÇÕES

7.1 ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO
 RESULTADO - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO (*)

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Fundos abertos       
Outros ............................... 146 – 146 – – –
Fundos exclusivos
LFTs .................................157.039 – 157.039 68.308 – 68.308
Ações de companhias
 abertas ............................ 24.019 – 24.019 19.351 – 19.351
Cotas de fundos ............... 16.802 – 16.802 13.439 – 13.439
Letras financeiras -
 privadas .......................... – 7.031 7.031 – 4.079 4.079
Debêntures ....................... – 5.148 5.148 – 5.558 5.558
NTNs - B ........................... – – – 80 – 80
Outros ...............................  2.211 2.211 – – –

197.860 14.390 212.250 101.178 9.637 110.815
198.006 14.390 212.396 101.178 9.637 110.815

Circulante ......................... 212.250 110.815
Não circulante ................... 146 –
Percentual das aplicações
 classificadas nesta categoria: 15% 9%
(*) Os títulos para negociação são compostos, substancialmente, por cotas de 
fundos de investimentos abertos ou exclusivos e letras financeiras de 
instituições privadas, cujo valor de custo atualizado desses títulos 
razoavelmente se aproxima de seu valor justo.
7.2 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Nível 1 Nível 1

Carteira própria (i)
NTNs - B ......................................... 1.065.484 1.100.018

1.065.484 1.100.018
Percentual das aplicações
 classificadas nesta categoria: ... 75% 89%
(i) O valor de curva (custo atualizado) dos papéis em 31 de dezembro de 2021 
era de R$ 1.150.182 (R$ 1.076.920 em dezembro de 2020).
7.3 MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (*)

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Fundos exclusivos (*)
NTNs - B ......................................... 133.931 23.020

133.931 23.020
Percentual das aplicações
 classificadas nesta categoria: ... 9% 2%
(*) O valor de mercado dos papéis em 31 de dezembro de 2021 era de 
R$ 125.101 (R$ 23.471 em 31 de dezembro de 2020).
7.4 MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (*)

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Saldo inicial ................................... 1.238.459 1.472.375
Aplicações ...................................... 1.107.224 3.310.724
Resgates ........................................ (961.146) (3.667.791)
Rendimentos .................................. 152.163 167.451
Ajuste a valor de mercado .............. (107.795) (44.300)
Saldo final ..................................... 1.428.905 1.238.459
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado, títulos disponíveis para venda e os ativos 
classificados como equivalentes de caixa.
7.5 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
Apesar da companhia possuir saldo de aplicações financeiras classificado no 
longo prazo, de acordo com o vencimento final dos títulos, o Índice de Liquidez 
Corrente da Companhia leva em consideração esses títulos devidos sua 
liquidez imediata, conforme características do fundo, sendo exclusivo para 
cobertura de reserva técnica, composto em sua totalidade, por títulos públicos 
nacionais, sem carência ou qualquer outro tipo de penalidade em caso de 
resgate ou liquidação antecipada.
A tabela a seguir apresenta o índice de liquidez corrente da companhia:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Ativo circulante (*) .......................... 3.085.840 2.777.779
Passivo circulante ........................... 2.533.207 2.243.570
Índice de liquidez corrente .......... 1,22 1,24
(*) Total de ativo circulante, somado ao fundo exclusivo para cobertura de 
reserva técnica classificado como “Título disponível para venda no longo 
prazo” no montante de R$ 1.065.484 que a Companhia considera ter liquidez 
imediata.
7.6 TAXAS DE JUROS CONTRATADAS
As principais taxas de juros médias contratadas das aplicações financeiras, 
apresentadas a seguir:

Taxas de juros % (a.a.)
Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

Equivalentes de caixa (*) ................ 9,13 1,88
Fundos exclusivos
NTNs B - IPCA ............................... 2,74 2,28
LFTs (SELIC + Ágio/Deságio) ........ 0,18 0,09
Carteira própria
NTNs B - IPCA ............................... 1,94 1,93
(*) Vide nota explicativa nº 6.
8. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS
8.1 PRÊMIOS A RECEBER

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Prêmios a

receber
de se-

gurados

Redução
ao valor

recu-
perável

Prêmios
a

receber
- líquido

Prêmios
a receber

de se-
gurados

Redução
ao valor
recupe-

rável

Prêmios
a receber

- líquido
Automóveis .. 858.716 (4.067) 854.649 735.960 (2.681) 733.279
Resp. Civil
 facultativa -
  RCF .......... 293.089 (1.740) 291.349 263.315 (777) 262.538
Assistência
 e outras
  coberturas - 
  Auto .......... 150.263 (391) 149.872 137.565 (49) 137.516

1.302.068 (6.198) 1.295.870 1.136.840 (3.507) 1.133.333
8.1.1 COMPOSIÇÃO QUANTO AOS VENCIMENTOS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
A vencer ......................................... 1.162.955 1.039.718
Vencidos de 1 a 30 dias ................. 108.016 77.931
Vencidos 31 a 60 dias .................... 25.226 17.330
Vencidos 61 a 120 dias .................. 4.133 1.034
Acima de 120 dias .......................... 1.738 827

1.302.068 1.136.840
Redução ao valor recuperável ........ (6.198) (3.507)

1.295.870 1.133.333

8.1.2 MOVIMENTAÇÃO
Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

Saldo inicial ................................... 1.133.333 984.402
Prêmios emitidos ............................ 3.947.822 3.482.784
IOF .................................................. 277.536 246.518
Adicional de fracionamento ............ 34.163 38.811
Prêmios cancelados ....................... (211.116) (183.162)
Recebimentos ................................. (3.883.177) (3.432.951)
Provisão para riscos de créditos .... (2.691) (3.069)
Saldo final ..................................... 1.295.870 1.133.333
8.1.3 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Saldo inicial ................................... 3.507 438
Provisões constituídas .................... 52.895 19.401
Reversões e baixas ........................ (50.204) (16.332)
Saldo final ..................................... 6.198 3.507
8.1.4 PRAZO MÉDIO DE PARCELAMENTO

Produto
Quantidade
de parcelas Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

1 a 4 49% 51%
Automóvel .................... 5 a 10 52% 49%
9. TRIBUTOS
9.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Dezembro 
de 2021

Dezembro 
de 2020

Imposto de renda e contribuição social
 diferidos - diferenças temporárias (i) (ii) ..................... 101.952 52.056
Imposto de renda ......................................................... 10.916 1.659
Outros .......................................................................... 30 31

112.898 53.746
Circulante .................................................................... 10.946 1.690
Não circulante .............................................................. 101.952 52.056
(i) Vide nota explicativa nº 9.2.3.
(ii) Vide nota explicativa nº 9.2.1.
9.2 TRIBUTOS DIFERIDOS
9.2.1 ATIVO

Dezembro
de 2020 Constituição Reversão

Dezembro
de 2021Diferenças temporárias

 decorrentes de:
Provisão sobre ajustes de
 instrumentos financeiros ...... – 43.797 – 43.797
PIS e COFINS sobre
 PSL e IBNR .......................... 19.487 6.343 25.830
Provisão para riscos de
 créditos e redução ao valor
  recuperável de salvados ..... 10.256 1.422 – 11.678
Provisões não dedutíveis....... 5.767 3.122 (1.452) 7.437
Provisão para obrigações
 legais - PIS, COFINS e INSS. 6.465 – – 6.465
Provisão de participação
 de lucros .............................. 7.274 24 (3.324) 3.974
Provisão fiscal - outras .......... 2.034 9 – 2.043
Provisão para processos
 judiciais ................................ 773 229 (274) 728

52.056 54.946 (5.050) 101.952
9.2.2 PASSIVO

Dezembro
de 2020 Constituição Reversão

Dezembro
de 2021

Natureza
IR e CS diferidos s/proprie-
 dade para investimento ........ 14.619 2.262 – 16.881
IR e CS sobre ajustes de
 instrumentos financeiros ...... 9.239 7.408 (6.729) 9.918
IR e CS diferidos sobre
 PIS e COFINS ...................... 7.206 3.543 (1.007) 9.742
Imposto de renda e
 contribuição social sobre
  reavaliação de imóveis ....... 2.638 – (17) 2.621

33.702 13.213 (7.753) 39.162
9.2.3 ESTIMATIVA DE REALIZAÇÃO
A estimativa de realização e o valor presente dos créditos tributários diferidos 
de diferenças temporárias de acordo com a expectativa de geração de lucros 
tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico 
de viabilidade, é:

Valor
2022...................................................................................................... 64.708
2023...................................................................................................... 35.636
2024...................................................................................................... 216
2025...................................................................................................... 61
2026...................................................................................................... 1.146
Após 2026 ............................................................................................ 185
Total - ativo ..........................................................................................101.952
Valor presente (*) ................................................................................ 94.534
(*) Para o ajuste a valor presente foi considerada a taxa SELIC do último dia de 
dezembro de 2021, líquida dos efeitos tributários.
Neste estudo é considerado a alíquota de imposto que vigerá em cada 
exercício futuro para analisar-se a realização do ativo de imposto diferido.
9.3 CONCILIAÇÃO DA DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E DA
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Dezembro
de 2021

Dezembro
de 2020

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ)
 e da contribuição social (CSLL) ................................... 294.463 541.188
(–) Participações nos resultados ................................... (27.268) (23.429)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL e após
 participações nos resultados (A) ............................. 267.195 517.759
Alíquota vigente (i) ......................................................... 40% 40%
Imposto de renda e contribuição social
 (à taxa nominal) (B) .................................................... (106.878) (207.104)
Juros sobre o capital próprio ......................................... 13.543 12.351
Inovação tecnológica (ii) ................................................ 11.163 –
Incentivos fiscais ........................................................... 2.412 5.135
Outros ............................................................................ (5.279) (4.672)
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre
 as diferenças permanentes (C) ................................. 21.839 12.814
Total de imposto de renda e contribuição social
 (D = B + C ) .................................................................. (85.039) (194.290)
Taxa efetiva (D/A) ......................................................... 31,8% 37,5%
        (i) A alíquota vigente até 30 de junho de 2021 era de 40%, (sendo 15% para 
CSLL) e no período entre 1° de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021, foi 
de 45% (sendo 20% para CSLL). Essa majoração foi sancionada pela lei nº 
14.183/21 (conversão da Medida Provisória nº 1.034/21) que elevou 
temporariamente a alíquota da CSLL (de 15% para 20%) sobre o lucro das 
empresas de seguros.
(ii) Refere-se principalmente aos benefícios relacionados aos projetos 
vinculados à lei de incentivo à pesquisa e desenvolvimento de inovação 
tecnológica (Lei do Bem). Vide nota explicativa nº 1.2.
10. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
COFINS (*) ..................................... 31.040 30.683
Programa de Integração Social
 (PIS) (*) ......................................... 15.913 15.838
Processos judiciais com adesão
 ao REFIS (*) .................................. 14.499 14.287
Imposto de Renda Pessoa
 Jurídica (IRPJ) .............................. 6.377 6.240
Imposto sobre circulação de
 mercadoria e serviços ................... 6.341 6.207
INSS - autônomos (*) ..................... 2.416 6.365
Outros depósitos cíveis, fiscais
 e trabalhistas ................................. 7.100 8.533

83.686 88.153
(*) Vide nota explicativa nº 18(a).
11. OUTROS VALORES E BENS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Bens à venda - salvados (i) ............ 60.756 44.389
Direito a salvados - estimado (ii) .... 23.817 9.926
Almoxarifado ................................... 1.019 1.402

85.592 55.717
Circulante ....................................... 57.646 38.704
Não circulante ................................. 27.946 17.013
(i) Vide nota explicativa nº 11.1. (ii) Vide nota explicativa nº 11.2.
11.1 BENS À VENDA - SALVADOS (*)
Os salvados da Companhia são originados dos ramos de automóveis e 
possuem os seguintes prazos de permanência em estoque:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Permanência até 30 dias ................ 14.820 12.509
Permanência de 31 a 60 dias ......... 21.166 14.991
Permanência de 61 a 120 dias ....... 15.384 11.120
Permanência de 121 a 365 dias ..... 16.626 15.230
Permanência acima de 365 dias .... 16.365 11.396

84.361 65.246
Redução ao valor recuperável (*) ... (23.605) (20.857)

60.756 44.389
Circulante ....................................... 48.261 33.816
Não circulante ................................. 12.495 10.573
(*) Decorrentes, principalmente, de indenizações integrais em sinistros de 
automóveis, registrados pelo valor estimado de realização, com base em 
estudos históricos de recuperação.
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11.2 DIREITO A SALVADOS - ESTIMADOS
A tabela a seguir apresenta a estimativa de realização e as realizações efetivas 
dos ativos de direito a salvados originados dos ramos de automóveis:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Expectativa de

realização
Efetivas

realizações
Expectativa de

realização
Efetivas

realizações
1º mês .................. 8.879 8,5% 3.366 9,1%
2º mês .................. 3.904 51,4% 1.916 52,7%
3º mês .................. 1.696 21,3% 1.149 20,4%
4º mês .................. 1.134 6,9% 717 6,6%
5º mês .................. 909 4,0% 446 4,2%
6º mês .................. 760 2,1% 310 2,1%
7º mês .................. 667 1,3% 226 1,4%
8º mês .................. 602 0,8% 189 0,8%
9º mês .................. 544 0,6% 160 0,5%
10º mês ................ 490 0,5% 142 0,4%
11º mês ................ 440 0,3% 128 0,3%
12º mês ................ 407 0,3% 117 0,2%
13º ao 18º mês ..... 1.679 1,1% 519 0,8%
19º ao 24º mês ..... 928 0,6% 336 0,3%
25º ao 30º mês ..... 601 0,2% 167 0,1%
31º ao 36º mês ..... 177 0,1% 38 0,1%

23.817 100,0% 9.926 100,0%

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Expectativa de

realização
Efetivas

realizações
Expectativa de

realização
Efetivas

realizações
Circulante ............. 8.366 3.486
Não circulante ....... 15.451 6.440

12. CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (DAC)

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Automóvel ....................................... 360.236 321.234

360.236 321.234
Circulante ....................................... 360.204 321.234
Não circulante ................................. 32 –

O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 12 meses, 

sendo o mesmo prazo de 31 de dezembro de 2020.

12.1 MOVIMENTAÇÃO

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Saldo inicial ................................... 321.234 300.171
Constituição .................................... 707.236 613.784
Apropriação para despesa ............. (668.234) (592.721)
Saldo final ..................................... 360.236 321.234

13. IMOBILIZADO
 Movimentações Dezembro de 2021

Saldo residual em
Dezembro de 2020 Aquisições Baixas

Despesas
de depreciação

Outros/
transferência Custo

Depreciação
acumulada

Valor
Líquido

Taxas Anuais de 
Depreciação (%)

Terrenos ......................... 123.247 – (1.975) – – 121.272 – 121.272 – 
Edificações (*) ............... 120.557 39 (971) (2.828) 17 140.597 (23.782) 116.815 2,0
Imóveis de uso ............. 243.804 39 (2.946) (2.828) 17 261.869 (23.782) 238.087 –
Informática ..................... 2.891 4.197 (4) (1.807) – 17.527 (12.251) 5.276 20,0
Móveis máq. e utensílios 853 1 (76) (131) – 3.127 (2.480) 647 10,0
Outras Imobilizações ..... 809 70 (5) (201) – 2.753 (2.080) 673 10,0 a 50,0
Bens móveis de uso .... 4.553 4.268 (85) (2.139) – 23.407 (16.811) 6.596 –
Outras Imobilizações ..... 18 – – (2) (16) – – – –
Outras imobilizações .. 18 – – (2) (16) – – – –

248.375 4.307 (3.031) (4.969) 1 285.276 (40.593) 244.683 –
(*) Para este item foi utilizada taxa média ponderada.
14. CONTAS A PAGAR
14.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Transações com partes
 relacionadas (*) .............................. 35.977 36.675
Participação nos lucros a pagar ...... 23.758 26.467
Provisão de benefícios a
 empregados ................................... 3.536 1.520
Outras obrigações ........................... 4.116 2.340

67.387 67.002
Circulante ........................................ 63.851 65.482
Não circulante .................................. 3.536 1.520
(*) Vide nota explicativa nº 28.
14.2 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
IOF ................................................... 88.026 77.338
INSS e FGTS ................................... 2.071 2.247
Impostos sobre serviços retidos ...... 1.626 1.102
Imposto de renda retido na fonte ..... 1.060 1.024
Outros .............................................. 8.229 6.552

101.012 88.263
15. DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS -
 CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS
Referem-se a comissões a pagar aos corretores por ocasião da cobrança de 
títulos e as recuperações relativas aos prêmios restituídos.
16. DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Referem-se, principalmente, a valores recebidos de segurados para quitação 
de apólices em processo de emissão e de recebimentos de prêmios de seguros 
fracionados em processamento. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 
de 2020, o prazo médio de permanência dos saldos nesta conta era de 
até 30 dias.

De 1 a
30 dias

De 2 a
6 meses Total

Prêmios e emolumentos recebidos ....................... 3.848 – 3.848
Cobrança antecipada de prêmios .......................... 496 19 515
Total 31 de dezembro de 2021 ............................ 4.344 19 4.363
Total 31 de dezembro de 2020 ............................ 17.356 23 17.379
17. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Bruto de

resseguro
Líquido de
resseguro

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Provisão de prêmios
 não ganhos ........................... 1.967.502 1.967.502 1.767.382 1.767.382
Sinistros e benefícios 
 a liquidar ............................... 443.780 438.901 336.579 332.656
Provisão de sinistros ocorridos
 mas não avisados ................. 32.690 32.690 28.382 28.382
Demais provisões ................... 18.950 18.950 16.085 16.086
Total ....................................... 2.462.922 2.458.043 2.148.428 2.144.506
Circulante ............................... 2.286.740 1.993.728
Não circulante ......................... 176.182 154.700
Como conclusão do TAP realizado nas datas-bases de 31 de dezembro de 
2021 e 31 de dezembro de 2020, não foram encontradas insuficiências em 
nenhum dos produtos da Companhia (vide nota explicativa nº 2.14.2).

17.1 MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO DE CONTRATOS DE SEGURO
 E ATIVO DE RESSEGURO

Passivos de
contratos

de seguros

Ativos de
contratos

de resseguros
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ................. 2.236.505 3.541
Constituições decorrentes de prêmios ............... 3.277.979 –
Diferimento pelo risco decorrido ......................... (3.222.800) –
Aviso de sinistros ................................................ 1.956.934 (241)
Pagamento de sinistros/benefícios ..................... (1.932.281) (2)
Atualização monetária e juros ............................ 13.504 624
Outras (constituição/reversão) (*) ....................... (181.413) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ................. 2.148.428 3.922
Constituições decorrentes de prêmios ............... 3.710.398 –
Diferimento pelo risco decorrido ......................... (3.510.279) –
Aviso de sinistros ................................................ 2.532.793 (5)
Pagamento de sinistros/benefícios ..................... (2.436.623) (14)
Atualização monetária e juros ............................ 18.205 976
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ................. 2.462.922 4.879
(*) A Circular SUSEP 596/20 dispõe sobre a criação de contas para o registro 
contábil da operação do Consórcio DPVAT nas empresas consorciadas, que até 
dezembro de 2019, eram tratados como cosseguro e a partir de 1° de janeiro de 
2020, o registro das operações do Consórcio DPVAT passou a ser reconhecido 
no resultado líquido, ocorrendo a reversão das respectivas provisões técnicas.

17.2 GARANTIAS DAS PROVISÕES TÉCNICAS
De acordo com as normas vigentes, foram vinculados à SUSEP os seguintes 
ativos:

Dezembro 
de 2021

Dezembro
de 2020

Total das provisões técnicas (A) .............................. 2.462.922 2.148.428
Direitos creditórios (i)................................................... 1.070.288 957.371
Custos de aquisição diferidos pagos ........................... 309.834 150.415
Operações com resseguradoras ................................. 4.879 3.922
Total de ativos redutores da
 necessidade de cobertura (B) ................................. 1.385.001 1.111.708
Necessidade de cobertura das ................................
 provisões técnicas (C = A - B) ................................ 1.077.921 1.036.720
Necessidade de ativos líquidos (ii) (D) .................... – 135.436
Títulos de renda fixa - públicos .................................... 1.065.484 1.100.018
Quotas de fundos de investimento .............................. 153.434 138.119
Total de ativos oferecidos em garantia (E) .............. 1.218.918 1.238.137
Excedente (E - C - D) ................................................. 140.997 65.981
(i) Montante correspondente às parcelas a vencer dos prêmios a receber de 
apólices de riscos a decorrer.
(ii) A Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021 revogou a 
necessidade das supervisionadas da SUSEP de apresentarem ativos líquidos 
superiores a 20% do Capital de Risco.

17.3 COMPORTAMENTO DA PROVISÃO DE SINISTROS
A tabela a seguir apresenta o comportamento das provisões (brutas de resseguro) para sinistros da Companhia (em anos posteriores aos anos de constituição, 
em R$ milhões), denominada tábua de desenvolvimento de sinistro e demonstra a consistência da política de provisionamento de sinistros da Companhia:

Dezembro
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montante estimado de sinistro no ano do aviso ............................................................ 193,7 220,2 236,1 264,9 299,3 302,3 332,9 364,2 476,5
Um ano mais tarde .............................................................................................................. 179,0 215,0 230,2 265,1 256,3 285,9 315,5 277,5 –
Dois anos mais tarde ........................................................................................................... 189,6 227,9 252,1 251,5 279,8 296,6 307,1 – –
Três anos mais tarde ........................................................................................................... 193,5 254,7 238,0 271,9 286,0 291,6 – – –
Quatro anos mais tarde ....................................................................................................... 223,8 240,4 257,1 274,8 283,3 – – – –
Cinco anos mais tarde ......................................................................................................... 211,7 258,1 258,7 272,4 – – – – –
Seis anos mais tarde ........................................................................................................... 229,0 258,6 256,6 – – – – – –
Sete anos mais tarde ........................................................................................................... 228,6 257,3 – – – – – – –
Oito anos mais tarde ........................................................................................................... 228,5 – – – – – – – –
Estimativa corrente ........................................................................................................... 228,5 257,3 256,6 272,4 283,3 291,6 307,1 277,5 476,5
Pagamentos acumulados até a data-base ......................................................................(204,5) (228,7) (221,9) (230,4) (233,5) (233,3) (236,3) (188,4) –
Total .................................................................................................................................... 3,8 4,6 6,1 7,3 7,8 8,5 12,5 18,3 387,4
PSL e IBNR reconhecidas no balanço ............................................................................. 476,5
17.4 PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR - JUDICIAL
A tabela a seguir demonstra a movimentação dos sinistros judiciais:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Bruto de

resseguro
Líquido de
resseguro

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Saldo inicial ...................... 73.324 69.416 61.894 58.367
Total pago no exercício ...... (26.561) (26.547) (24.636) (24.636)
Novas constituições no
 exercício ........................... 1.304 1.304 1.995 1.995
Baixas da provisão
 por êxito ........................... (978) (978) (10.597) (10.597)
Alteração da provisão por
 alteração de estimativas
  ou probabilidades ........... 23.526 22.555 32.288 31.907
Alteração da provisão por
 reestimativa, atualização
  monetária e juros (*) ....... 18.053 18.053 12.380 12.380
Saldo final ........................ 88.668 83.803 73.324 69.416
Quantidade de processos .. 2.502 2.310
(*) De acordo com a taxa de atualização monetária dos débitos judiciais do 
Tribunal de Justiça de São Paulo.

18. OUTROS DÉBITOS - PROVISÕES JUDICIAIS
A Companhia é parte envolvida em processos judiciais, de naturezas tributária, 
trabalhista e cível. As provisões decorrentes desses processos são estimadas 
e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião do departamento 
jurídico da Companhia e de seus consultores externos. Contudo existem 
incertezas na determinação da probabilidade de perda das ações, no valor 
esperado de saída de caixa e no prazo final destas saídas.

Fiscais (a) Trabalhistas (c) Cíveis (d) Total
Saldo em 31 de
 dezembro de 2020 ............... 71.876 779 2.103 74.758
Constituições .......................... – – 787 787
Enc. êxito/reversões ............... (1.876) (332) 4 (2.204)
Pagamentos (*) ....................... (4.054) – (513) (4.567)
Atualização monetária ............ 953 (353) 296 896
Saldo em 31 de
 dezembro de 2021 ............... 66.899 94 2.677 69.670
Quantidade de processos ....... 18 5 86 109
(*) Para contingências fiscais refere-se ao processo do REFIS (vide item (a)(v)).
(a) PROVISÃO PARA PROCESSOS FISCAIS
As ações judiciais de natureza fiscal (tributária), quando classificadas como 
obrigações legais, são objeto de constituição de provisão independentemente 
de sua probabilidade de perda. As demais ações judiciais fiscais são 
provisionadas, quando a classificação de risco de perda seja provável. Segue 
a composição destes processos por natureza:

Dezembro
de 2021

Dezembro
de 2020

COFINS (i) ................................................................... 31.263 30.900
PIS (ii) .......................................................................... 14.448 16.153
REFIS (v) ..................................................................... 11.001 10.839
INSS - autônomos (iii) ................................................. 2.416 6.365
Contribuição social - dedutibilidade base imposto (iv) 1.111 1.103
Outras .......................................................................... 6.660 6.516

66.899 71.876
(i) COFINS
Com o advento da Lei nº 9.718/98, as companhias de seguros e de previdência 
complementar, entre outras, ficaram sujeitas ao recolhimento da COFINS, 
incidente sobre suas receitas à alíquota de 4% após a promulgação da Lei 
10.684/03. A Companhia questiona judicialmente essa tributação, bem como a 
base de cálculo fixada pela Lei 9.718 que conceituou faturamento como 
equivalente a receita bruta.
Na ação movida pela Companhia, atualmente aguarda-se o julgamento dos 
Embargos de Declaração opostos em sede de Recurso Extraordinário 
interposto pela Sociedade.
(ii) PIS
A Companhia discute a exigibilidade da contribuição ao PIS, instituída nos 
termos das Emendas Constitucionais nº 01/94, nº 10/96 e nº 17/97, as quais 
alteraram a base de cálculo e a alíquota da contribuição, que passou a incidir 
sobre a receita bruta operacional, e da Lei nº 9.718/98, cuja contribuição 
passou a incidir sobre a receita bruta, independentemente da classificação 
contábil.
No caso da Emenda Constitucional nº 01/94, aguarda-se julgamento do 
Recurso Extraordinário interposto pela União.
No caso da Emenda Constitucional nº 10/96, aguarda-se julgamento do 
Recurso Extraordinário interposto pela Sociedade.
Com relação à Emenda Constitucional nº 17/97, aguarda-se cumprimento de 
sentença com relação ao depósito da competência de fevereiro/98.
Relativamente à Lei nº 9.718/98, aguarda-se o julgamento do Recurso Especial 
e Extraordinário interpostos pela União, sendo que o Recurso Extraordinário foi 
sobrestado até o julgamento do RE nº 400.479 e do Agravo de Instrumento 
nº 732.247.
(iii) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) AUTÔNOMOS
Na ação que discute a LC 84/96, e na ação que discute a Lei 9.876/99, movidas 
pela Companhia, houve adesão ao programa de parcelamento de débito da Lei 
nº 11.941/09, relativo à discussão da incidência sobre a comissão dos 
corretores, prosseguindo somente com a discussão em relação ao adicional de 
2,5%, que atualmente aguarda o julgamento do Recurso Extraordinário 
interposto pela Sociedade.
(iv) CSLL
A Sociedade Rio Branco, incorporada pela Companhia, foi autuada pela 
Secretaria da Receita Federal pelo não recolhimento da CSLL no período de 
1992 a 2000. A Companhia discute administrativamente a aplicação desse 
auto de infração, uma vez que possui decisão transitada em julgado que lhe 

confere o direito de não recolher a referida contribuição. Atualmente aguarda-
se o julgamento dos Recursos Especiais interpostos pela União e pela 
Companhia, em face de decisão que deu parcial provimento ao Recurso 
Voluntário.
(v) REFIS
A Companhia aderiu ao programa de recuperação fiscal (REFIS) nos anos de 
2013 e 2014, para diversas ações que discutia judicialmente e atualmente 
aguarda a conversão em renda e/ou levantamento dos valores envolvidos e o 
respectivo trânsito em julgado dos processos.
(b) CONTINGÊNCIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Companhia é parte em outras ações de natureza fiscal e previdenciária que 
não são classificadas como obrigações legais e por serem classificados com 
perda possível, não são provisionadas. O risco total estimado dessas ações 
totaliza R$ 155.123 (R$ 100.533 de possível impacto no lucro líquido). As 
principais referem-se à: (i) Discussão junto à Receita Federal do Brasil quanto 
a não inclusão de determinadas receitas financeiras na base de cálculo do PIS 
e COFINS, com o risco total estimado em R$ 98.323 (R$ 68.620 de possível 
impacto no lucro líquido); (ii) Discussão do INSS sobre participação nos lucros 
e resultados e tem seu risco total estimado em R$ 27.505 (R$ 15.399 de 
possível impacto no lucro líquido).
(c) PROVISÃO PARA PROCESSOS E CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
A Companhia é parte em ações de natureza trabalhista. Os pedidos mais 
frequentes referem-se a horas extras, reflexo das horas extras, verbas 
rescisórias, equiparação salarial e descontos indevidos. A probabilidade 
desses processos judiciais está classificada como perda provável. O prazo 
médio para o desfecho das ações trabalhistas na Companhia é de 30 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem passivos contingentes, com 
os mesmos tipos de pedidos das ações provisionadas, no montante de R$ 40 
(R$ 25 em dezembro de 2020) para os quais, com base na avaliação dos 
advogados da Companhia (perda possível), não há constituição de provisão. 
Apesar das incertezas envolvidas na determinação dessas obrigações, a 
Administração não espera que haja efeitos significativos no resultado da 
Companhia pelo desfecho destas ações.
(d) PROVISÃO PARA PROCESSOS E CONTINGÊNCIAS CÍVEIS
A Companhia é parte integrante em processos de natureza cível. Os pedidos 
mais frequentes referem-se a danos morais, materiais, corporais e sucumbência. 
A probabilidade desses processos judiciais está classificada como perda 
provável e o prazo médio para o desfecho das ações cíveis na Companhia é de 
30 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem passivos contingentes, em 
dezembro de 2021, com os mesmos tipos de pedidos das ações provisionadas, 
no montante em riscos de R$ 7.832 (R$ 8.410 em dezembro de 2020) para os 
quais, com base na avaliação dos advogados da Companhia, as perdas são 
consideradas possíveis, não havendo constituição de provisão para esses 
processos. Apesar das incertezas envolvidas na determinação dessas 
obrigações, a Administração não espera que haja efeitos significativos no 
resultado da Companhia pelo desfecho destas ações.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2021 o capital social subscrito e integralizado era de R$ 
674.578, dividido em 1.722 (unidades) ações ordinárias nominativas escriturais 
e sem valor nominal.
As AGEs realizadas em 30 de agosto, 29 de outubro e 28 de dezembro de 
2021 deliberaram aumento de capital social no montante de R$ 20.000, R$ 
100.000 e R$ 51.000, respectivamente, e aguardam aprovação pela SUSEP.
(b) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
Os ajustes de avaliação patrimonial da Companhia referem-se, principalmente, 
a variação do valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda, líquidos 
dos efeitos tributários (vide nota explicativa nº 7.2).
(c) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Constituída em exercícios anteriores em decorrência das reavaliações de bens 
do ativo imobilizado com base em laudos de avaliação, emitidos por peritos 
especializados.
A realização dessa reserva, proporcional à depreciação dos bens reavaliados, 
foi transferida para lucros acumulados no período no montante de R$ 21 em 31 
de dezembro de 2021 (R$ 20 em 31 de dezembro de 2020). Esse valor será 
considerado para cálculo de dividendos mínimos obrigatórios.
A Administração decidiu pela manutenção dos saldos existentes da reserva de 
reavaliação até a efetiva realização, conforme previsto na Lei nº 11.638/07.
(d) RESERVAS DE LUCROS
(i) Reserva legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício, tem por finalidade assegurar a integridade do capital social, em 
conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro de 
2021, seu saldo era de R$ 94.370 (R$ 85.262 em 31 de dezembro de 2020).
(ii) Reservas Estatutárias
Esta reserva tem como finalidade a compensação de eventuais prejuízos ou 
aumento do capital social, de modo a preservar a integridade do patrimônio 
social e a participação da Companhia em suas controladas ou futura distribuição 
aos acionistas.
Poderá ser destinado a essa reserva, em cada exercício, o saldo remanescente 
do lucro líquido após a constituição da reserva legal e da distribuição do 
dividendo mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses em que a Administração 
considere o montante dessa reserva suficiente para o atendimento de suas 
finalidades, casos em que, em determinado exercício, seja integral ou 
parcialmente, distribuído aos acionistas ou revertido para aumento de capital. 
O limite dessa reserva será o valor do capital social. Em 31 de dezembro de 
2021, seu saldo era de R$ 225.330 (R$ 165.608 em 31 de dezembro de 2020).
(e) DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido do exercício 
ajustado. O pagamento dos dividendos obrigatórios poderá ser limitado ao 
montante do lucro líquido que tiver sido realizado nos termos da lei. O 
pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP (líquido dos efeitos 
tributários) é imputado aos dividendos mínimos obrigatórios. A provisão 
relacionada a qualquer valor acima do mínimo obrigatório será constituída na 
data em que for aprovada, antes disso será mantida no patrimônio líquido, 
conforme apresentado na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
A Administração da Companhia aprovou, nas reuniões de diretoria, realizadas 
em 29 de julho de 2021 e 29 de outubro de 2021, a distribuição a seus 
acionistas de JCP no valor de R$ 28.780 (R$ 26.245 em dezembro de 2020), 
líquidos de imposto de renda, pagos na mesma data de aprovação.
A Administração da Companhia aprovou entre os meses de janeiro a julho de 
2021, a distribuição de dividendos intermediários, no montante de R$ 65.000, 
à conta de reservas de lucros existentes nas demonstrações financeiras de 31 
de dezembro de 2020. Os dividendos foram pagos nos meses da data de 
aprovação. Adicionalmente, no mês de dezembro de 2021, a Diretoria da 
Companhia aprovou a distribuição de dividendos intermediários no montante 
de R$ 12.355, à conta de dividendos antecipados do exercício.
Os dividendos mínimos foram calculados como seguem:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Lucro líquido do exercício ................. 182.156 323.469
(–) Reserva legal - 5% ...................... (9.108) (16.174)
Realização da reserva de reavaliação 21 20
Lucro básico para determinação
 do dividendo .................................. 173.069 307.315
Dividendos mínimos
 obrigatórios (25%) ........................ 43.267 76.829
JCP distribuído - líquido (*) ............... 28.779 26.245
Dividendos intermediários ................ 14.488 110.831
Total de dividendos e JCP ............. 43.267 137.076
Total por ação (R$) ......................... 25,12602 96,66855
(*) Em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 33.859 destacado na 
DMPL, está incluso R$ 5.079, referente ao imposto de renda retido na fonte 
(15%) sobre JCP.
(f)  DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) E 

CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR) (*)
Dezembro de 2021

Patrimônio líquido ........................................................... 950.737
(+/–) Ajustes contábeis ................................................... (45.501)
Participação em sociedades .............................................. (137)
Despesas antecipadas ...................................................... (5.266)
Ativos intangíveis ............................................................... (40.098)
(+/–) Ajustes associados à variação dos 
 valores econômicos....................................................... 155.661
Valor de mercado - ativos mantidos até o vencimento ...... (4.856)
Superávit entre provisões e fluxo realista 
 de prêmios/ cont. registradas ........................................... 160.517
PLA de nível 1 .................................................................. 536.497
PLA de nível 2 .................................................................. 160.517
PLA de nível 3 .................................................................. 363.884
(–) Ajustes do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 (248.630)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ................................. 812.268
Capital base (I) ................................................................. 15.000
Capital de risco (II) .......................................................... 768.358
Capital de risco de subscrição .......................................... 717.943
Capital de risco de mercado .............................................. 49.932
Capital de risco de crédito ................................................. 24.657
Capital de risco operacional .............................................. 23.519
Efeito da correlação entre os capitais de risco .................. (47.693)
Capital mínimo requerido (maior entre I e II) ................ 768.358
Suficiência de capital ...................................................... 43.910
(*) A Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021, determinou a 
demonstração do PLA segregado em 3 (três) níveis de qualidade, respeitados 
os limites regulatórios para utilização de cada nível na cobertura do CMR.
(g) REMUNERAÇÕES EM AÇÕES
A Companhia possui um plano de pagamento de remuneração em ações de 
sua Controladora Porto Seguro S.A. elegíveis aos diretores estatutários da 
Companhia como parte de sua remuneração variável anual.
O objetivo do plano é promover o alinhamento de longo prazo entre os 
interesses dos administradores e dos acionistas, da Companhia; o 
comprometimento, por parte dos administradores, com a obtenção de 
resultados sustentáveis para a Companhia; e a criação de valor para os 
acionistas.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Administradores e Acionistas
Azul Co mpanhia de Seguros Gerais
Opinião
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Azul Companhia de Seguros 
Gerais (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exe rcício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo as políticas contábeis signifi cativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira da Azul Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício 
fi ndo 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 inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi -
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em 
nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi cativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações fi -
nanceiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações fi nanceiras e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido 
em nossa auditoria

Mensuração das provisões técnicas 
de contratos de seguros (PSL, IBNR 
e IBNeR - Notas 2.14 e 17)
A Companhia possui obrigações de-
correntes de seus contratos de segu-
ros que estão registrados na rubrica 
“Provisões Técnicas - Seguros” nas 
demonstrações fi nanceiras, com des-
taque para: (i) sinistros ocorridos mas 
não avisados (IBNR), (ii) sinistros 
ocorridos e não sufi cientemente avi-
sados (IBNeR) e (iii) sinistros a liqui-
dar (PSL).

Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros, a atualização 
do entendimento do desenho dos con-
troles relevantes referentes a recon-
ciliação dos saldos contábeis com os 
relatórios operacionais, avaliação e 
aprovação das premissas e cálculos 
das provisões técnicas de contratos de 
seguros da Companhia.

A determinação dos valores dessas 
provisões técnicas de contratos de 
seguros envolve julgamento da 
Administração na elaboração de 
metodologias e premissas para men-
suração do desenvolvimento de sinis-
tros incorridos e de prêmios emitidos. 
A Companhia deve detalhar a meto-
dologia e as premissas consideradas 
no cálculo das provisões técnicas em 
Nota Técnica Atuarial.

Efetuamos também, o confronto dos 
registros de sinistros, utilizados nos 
cálculos das provisões técnicas, com 
os saldos contábeis, testes documen-
tais das contas de sinistros ocorridos, 
sinistros pendentes a liquidar, judiciais 
e administrativos, com o objetivo de 
comprovar a existência, ocorrência, 
bem como o respectivo valor contabili-
zado da amostra selecionada.

Em nossa auditoria, consideramos 
essa uma área de foco pelo nível de 
subjetividade das premissas e rele-
vância dessas provisões nas demons-
trações fi nanceiras.

Adicionalmente, com o apoio de 
nossos especialistas efetuamos proce-
dimentos para observar a consistência 
das metodologias de cálculo e suas 
correspondentes implementações de 
acordo com as notas técnicas atuariais, 
bem como a razoabilidade das princi-
pais premissas atuariais de sinistros 
incorridos consideradas pela Adminis-
tração na mensuração dos cálculos 
das provisões técnicas, com destaque 
para o IBNR, IBNeR e PSL. Também, 
realizamos testes de consistência his-
tóricos, bem como testes quanto ao 
recálculo independente do IBNR e do 
IBNeR.
Consideramos que as metodologias e 
premissas utilizadas na determinação 
dessas provisões técnicas, bem como 
os controles de aprovação das notas 
técnicas atuariais e os cálculos são 
razoáveis e consistentes com as infor-
mações analisadas em nossa auditoria.

Ambiente de Tecnologia da Informação
A Companhia é dependente de es-
trutura de tecnologia para registro 
e processamento de transações de 
suas operações e, consequentemen-
te, elaboração das demonstrações 
fi nanceiras.

Para a operacionalização de seus 
negócios, são utilizados diversos sis-
temas aplicativos para o registro e 
processamento de informações em 
complexo ambiente tecnológico, re-
querendo relevantes investimentos 
em ferramentas, processos e contro-
les para a adequada manutenção e 
desenvolvimento de sistemas e segu-
rança.

Como parte dos nossos procedimentos 
de auditoria, com o auxílio de nossos 
especialistas, atualizamos o entendi-
mento do ambiente de Tecnologia da 
Informação e a avaliação, por meio de 
uma combinação de testes de contro-
les relevantes e testes documentais, 
com o objetivo de observar a imple-
mentação e a efetividade operacional 
dos controles relativos à segurança 
da informação, desenvolvimento e 
manutenção de sistemas e operacio-
nalização do ambiente tecnológico dos 
sistemas aplicativos relevantes para a 
preparação das demonstrações fi nan-
ceiras da Companhia.

A avaliação da efetividade dos con-
troles é determinante no processo de 
auditoria para a defi nição da aborda-
gem pretendida necessária. Os riscos 
inerentes relacionados aos processos 
tecnológicos podem, eventualmente, 
ocasionar registro e processamento 
incorreto de informações críticas utili-
zadas para a elaboração das demons-
trações fi nanceiras da Companhia. Por 
essa razão, consideramos uma área 
de foco em nossa auditoria.

Os procedimentos de auditoria aplica-
dos no ambiente de controles de Tec-
nologia da Informação resultaram em 
evidências que foram consideradas 
na determinação da natureza, época 
e extensão dos demais procedimentos 
de auditoria e consideramos que os 
processos e controles desse ambiente 
proporcionaram uma base satisfatória 
para ser utilizada no resultado de nos-
sa auditoria das demonstrações fi nan-
ceiras da Companhia.

Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras 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 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 financeiras, 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 financeiras
A Administração da Companhia 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 elaboração 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 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, 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 financeiras.
Como parte de uma 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 financeiras 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 comerciais e econômicas 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 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 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 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 
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FABIO OHARA MORITA 
Diretor Técnico 

GILMAR PIRES RODRIGUES
Diretor de Produto - Automóvel

EVA VAZQUEZ MONTENEGRO MIGUEL
Diretora de Produção

LUIZ FELIPE MILAGRES GUIMARÃES
Diretor de Clientes e Digital

TIAGO VIOLIN
Diretor Financeiro

ADRIANA PEREIRA CARVALHO SIMÕES
Diretora Jurídica e Riscos        

RAFAEL VENEZIANI KOZMA
Diretor de Controladoria 

DIRETORIA

ROBERTO DE SOUZA SANTOS
Diretor Presidente

MARCELO BARROSO PICANÇO
Diretor Vice-Presidente - Seguros

CELSO DAMADI
Diretor Vice-Presidente - Financeiro, 

Controladoria e Investimentos

LENE ARAÚJO DE LIMA
Diretor Vice-Presidente

Corporativo e Institucional

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

MARCOS ROBERTO LOUÇÃO
Diretor Vice-Presidente

Negócios Financeiros e Serviços

Diante desse plano, a remuneração variável anual devida aos diretores passará 
a ser paga, em parte, em ações, nos termos do plano e do contrato de outorga, 
conforme o cronograma de implementação a seguir:
i) Exercício social base de 2018 (remuneração variável aprovada em 2019): 
7,50% (sete e meio por cento) da remuneração variável dos diretores será 
paga em Ações;
ii) Exercício social base de 2019 (remuneração variável aprovada em 2020): 
15,00% (quinze por cento) da remuneração variável dos diretores será paga 
em Ações;
iii) Exercício social base de 2020 (remuneração variável aprovada em 2021): 
22,50% (vinte e dois e meio por cento) da remuneração variável dos diretores 
será paga em Ações; e
iv) Exercício social base de 2021 (remuneração variável aprovada em 2022) e 
exercícios sociais subsequentes: 30,00% (trinta por cento) da remuneração 
variável dos diretores será paga em Ações.
O plano não altera os parâmetros atuais de cálculo e pagamento de 
remuneração variável aos direitos, mas tão somente modifica a forma de 
pagamento, que, em parte, deixa de ser em dinheiro e de forma imediata, e 
passa a ser em ações de emissão da Controladora Porto Seguro S.A., as quais 
apenas serão transferidas/outorgadas aos diretores após o período de 
“vesting” (3 anos) posteriores ao exercício base para a determinação da 
remuneração variável, ou do desligamento do diretor, desde que cumprida 
todas as condições previstas no plano e no respectivo contrato de outorga. 
A liquidação desse plano é feita mediante entrega de ações PSSA mantidas 
em tesouraria. A movimentação do plano de remuneração em ações está 
demonstrada a seguir:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Saldo em 31 de dezembro
 de 2020 ........................................... 2.315 616
Diferimento de “vesting” do período.. 3.058 1.699
Saldo em 31 de dezembro
 de 2021 ........................................... 5.373 2.315
Valor de mercado médio
 ponderado (R$) ............................. 53,45 59,92

Quantidade
Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

Saldo inicial ..................................... 38.902 11.815
Diferimento de “vesting” do período.. 68.662 27.087
Saldo final ....................................... 107.564 38.902
20. PRÊMIOS, SINISTRALIDADE E COMISSIONAMENTO

Dezembro de 2021

Prêmios
emitidos

Prêmios
ganhos

Índice de
sinistrali-
dade (%)

Índice de
comissiona-

mento (%)
Automóveis ............................... 2.441.394 2.304.096 59,9 25,1
Resp. Civil Facultativa ............... 841.967 799.680 55,3 19,1
Assistência e outras
 coberturas auto ....................... 427.037 406.503 68,4 19,8

3.710.398 3.510.279 59,8 23,1
Dezembro de 2020

Prêmios
emitidos

Prêmios
ganhos

Índice de
sinistrali-
dade (%)

Índice de
comissiona-

mento (%)
Automóveis ............................... 2.187.055 2.217.589 48,9 24,2
Resp. Civil Facultativa ............... 714.428 651.270 54,6 18,3
Assistência e outras
 coberturas auto ....................... 376.496 353.941 66,9 19,0

3.277.979 3.222.800 52,0 22,4
21. VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Bruto de

resseguro
Líquido de
resseguro

Bruto de
resseguro

Líquido de
resseguro

Provisão de prêmios
 não ganhos ...................... (190.173) (190.173) (60.566) (60.566)
Provisão de riscos
 não expirados ................... (9.946) (9.946) 5.387 5.387

(200.119) (200.119) (55.179) (55.179)
22. SINISTROS OCORRIDOS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Sinistros avisados - ADM ................ (2.306.109) (1.775.477)
Porto Socorro .................................. (196.848) (153.985)
Sinistros avisados - JUD ................. (21.464) (23.444)
Provisão de sinistros ocorridos
 mas não avisados .......................... (12.378) 1.565
Ressarcimentos ............................... 29.828 23.804
Salvados .......................................... 464.620 315.885
Outras despesas com sinistros (*) ... (58.513) (62.849)

(2.100.864) (1.674.501)
(*) Inclui despesas com regulação de sinistro (despachante, vistoria, serviços 
de terceiros, etc).

23. CUSTOS DE AQUISIÇÃO (*)
Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

Comissões sobre prêmios retidos .... (708.970) (612.165)
Outras despesas de
 comercialização .............................. (141.764) (132.277)
Variação das despesas de
 comercialização diferidas ................ 39.002 21.063

(811.732) (723.379)
(*) Inclui a amortização dos custos de aquisição diferidos (vide nota explicativa 
nº 12) e as despesas de comercialização não diferidas.
24. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Receitas com operações
 de seguros .................................... 4.882 4.071
Total de outras receitas ............... 4.882 4.071
Despesas com serviços
 de assistência ............................... (39.711) (38.116)
Despesas com cobrança ................ (20.661) (24.138)
Despesas com sistema de riscos ... (14.455) (18.030)
Despesas com encargos sociais .... (7.478) (7.543)
Provisão de desvalorização
 de salvados ................................... (2.759) (10.048)
Outras ............................................. (7.006) (4.585)
Total de outras despesas ............. (92.070) (102.460)
Outras receitas e despesas
 operacionais ................................ (87.188) (98.389)
25. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Despesas recuperadas (*) .............. (199.861) (177.314)
Pessoal e benefícios pós-emprego (64.464) (57.975)
Serviços de terceiros ...................... (36.269) (32.374)
Localização e funcionamento ......... (22.348) (23.379)
Outras ............................................. (4.597) (7.023)

(327.539) (298.065)
(*) Referem-se a rateio e repasses de gastos com recursos de uso comum 
pelas empresas do grupo Porto Seguro (vide nota explicativa nº 28).
26. DESPESAS COM TRIBUTOS

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
COFINS .......................................... (58.224) (66.454)
PIS .................................................. (7.849) (10.775)
Outras ............................................. (4.095) (3.977)

(70.168) (81.206)
27. RESULTADO FINANCEIRO

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Juros de títulos disponíveis
 para a venda ................................. 131.287 120.579
Adicional de fracionamento
 de prêmios .................................... 34.163 38.811
Ganhos na valorização e juros
 de títulos para negociação ............ 20.876 46.872
Outras ............................................. 3.978 17.548
Total de receitas financeiras ....... 190.304 223.810
Operações de seguros ................... (18.205) (13.504)
Variações monetárias de encargos 
 sobre tributos a longo prazo.......... (170) (1.698)
Outras ............................................. 1.277 (15.292)
Total de despesas financeiras ..... (17.098) (30.494)
Resultado financeiro .................... 173.206 193.316
28. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, 
prazos e taxas médias compatíveis às praticadas com terceiros, vigentes nas 
respectivas datas. As principais transações são:
(i) Despesas administrativas repassadas pela utilização da estrutura física e de 
pessoal para Porto Cia.;
(ii) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto Atendimento;
(iii) Prestação de serviços de monitoramento efetuado pela Proteção e 
Monitoramento;
(iv) Convênio de utilização do meio de pagamento cartão de crédito com a 
Portoseg.
Os saldos a receber e a pagar por transações com partes relacionadas estão 
demonstrados a seguir:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Ativo
Portoseg ......................................... 601.971 459.973

601.971 459.973
Passivo
Porto Cia.  ....................................... 35.977 36.675

35.977 36.675

Despesas
Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

Demonstração do resultado
Porto Cia ........................................... (354.963) (338.529)
Porto Atendimento ............................ (14.189) (12.634)
Portoseg ........................................... (4.280) (3.192)
Outros ............................................... (1.853) (1.952)

(375.285) (356.307)

28.1 TRANSAÇÕES COM PESSOAL-CHAVE
As transações com pessoal-chave da Administração, referem-se aos valores 
reconhecidos no resultado do período, conforme demonstrado a seguir:

Dezembro de 2021 Dezembro de 2020
Participação nos lucros -
  administradores ............................. 19.072 19.169
Honorários de diretoria e encargos .. 853 560

19.925 19.729

29. OUTRAS INFORMAÇÕES
(a) Comitê de Auditoria
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 da Porto Seguro S.A. 
A atuação do Comitê de Auditoria da Companhia abrange todas as 
Sociedades do grupo Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto 
Seguro S.A., Companhia aberta, detentora do controle das Sociedades que 
integram o grupo.
(b) Composição Acionária (*)
Azul Companhia de Seguros Gerais Participação
Porto Seguro S.A. ........................................................................ 67,8%
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais ......................................... 32,2%
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Participação
Porto Seguro S.A. ........................................................................ 100,0%
Porto Seguro S.A. Participação
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. .......................... 70,8%
Ações em circulação ................................................................... 29,2%
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. Participação
Pares Empreendimentos e Participações S.A. ............................ 41,1%
Itauseg Participações S.A. ........................................................... 23,1%
Itaú Unibanco S.A. ....................................................................... 19,1%
Rosag Empreendimentos e Participações S.A. ........................... 15,8%
Jayme Brasil Garfinkel ................................................................. 0,2%
Outros .......................................................................................... 0,8%
Pares Empreendimentos e Participações S.A. Participação
Jayme Brasil Garfinkel ................................................................. 32,9%
Cleusa Campos Garfinkel ............................................................ 30,5%
Ana Luiza Campos Garfinkel ....................................................... 18,3%
Bruno Campos Garfinkel ............................................................. 18,3%
Rosag Empreendimentos e Participações S.A. Participação
Jayme Brasil Garfinkel ................................................................. 100,0%
Itauseg Participações S.A. Participação
Itaú Unibanco S.A. ....................................................................... 62,4%
Banco Itaucard S.A. ..................................................................... 26,4%
Banco Itaú BBA S.A. .................................................................... 11,2%
Itaú Unibanco S.A. Participação
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................................................... 100,0%
Banco Itaucard S.A. Participação
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................................................... 100,0%
Banco Itaú BBA S.A. Participação
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................................................... 100,0%
Itaú Unibanco Holding S.A. Participação
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. .................................. 51,7%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ................................................... 39,2%
Outros .......................................................................................... 9,1%
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. Participação
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ................................................... 50,0%
Cia. e Johnston de Participações ................................................ 50,0%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Participação
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .............................................. 12,7%
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela............................................ 12,7%
Fundação Itaú Social ................................................................... 11,7%
Rudric ITH S.A.  ........................................................................... 8,3%
Fundação Fahz ............................................................................ 15,4%
Outros .......................................................................................... 39,3%
Cia. e Johnston de Participações Participação
Pedro Moreira Salles ................................................................... 31,0%
Fernando Roberto Moreira Salles ............................................... 19,0%
João Moreira Salles ..................................................................... 19,0%
Walther Moreira Salles ................................................................ 19,0%
(*) Participações nas ações ordinárias.

Assuntos

Porque é
um PAA

Como o 
assunto foi
conduzido
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas
Azul Companhia de Seguros Gerais
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo 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 Azul Companhia de Seguros Gerais (Sociedade) 
em 31 de dezembro de 2021 (doravante denominados, em conjunto, “itens 
auditados”), elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, 
em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens 
auditados definidos no primeiro parágrafo acima, de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelas bases de dados 
e respectivos controles internos que ela determinou serem necessários para 
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados 
definidos no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial, 
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto 

Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
os itens apresentados no parágrafo de escopo da auditoria estejam livres de 
distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos referidos itens definidos no 
primeiro parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração 
dos itens objeto do escopo da auditoria, para planejar procedimentos 
de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos 
da Sociedade.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo 
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, como definidos no primeiro parágrafo acima, da 
Azul Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro de 2021, foram 
elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios 

atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a 
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo 
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos 
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas 
em nossa auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. 
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes 
de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. 
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base 
de testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência 
desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do 
escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP 
por meio dos respectivos Quadros Estatísticos concernentes ao escopo da 
auditoria atuarial, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022
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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 eficácia dos controles 
internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações 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 a 
não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
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 da Controlada para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria considerando essa investida e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria da Companhia.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 

significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas 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 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.

Rio de Janeiro , 22 de fevereiro de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Carlos Augusto da Silva
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1SP197007/O-2

Três perguntas: o mercado de 
criptomoedas em fevereiro de 2022
Por Jorge Priori 

Conversamos com 
Raquel Vieira, es-
pecialista em crip-

tomoedas da Top Gain, 
sobre o mercado em feve-
reiro. O bitcoin encerrou 
o mês sendo negociado 
acima dos US$ 38,5 mil. A 
máxima foi alcançada no 
dia 07/02, US$ 44,2 mil, e a 
mínima no dia 23/02, US$ 
35 mil. No ano, a queda é 
de 17,5%. O ethereum che-
gou ao final do mês sendo 
negociado a US$ 2,7 mil. 
Sua máxima foi atingida no 
dia 09/02, US$ 3,16 mil, e a 
mínima no dia 23/02, US$ 
2,4 mil. No ano, a queda é 
de 27%. As duas principais 
criptomoedas do mercado 
global fecharam o mês pra-
ticamente com os mesmos 
preços de janeiro.

Um assunto de destaque 
no mês foi a aprovação, 
no último dia 22, do PL 
3.825/2019 pela Comis-
são de Assuntos Econômi-
cos do Senado. Segundo a 
ementa do projeto, ele “pro-
põe a regulamentação do 
mercado de criptoativos no 
país mediante a definição de 
conceitos; diretrizes; siste-
ma de licenciamento de ex-
changes; supervisão e fisca-
lização pelo Banco Central e 
CVM; medidas de combate 
à lavagem de dinheiro e ou-
tras práticas ilícitas; e pena-
lidades aplicadas à gestão 
fraudulenta ou temerária de 
exchanges de criptoativos”. 
Para virar lei, o projeto de-
verá ser aprovado nos plená-
rios do Senado e da Câmara.

Como você viu o mer-
cado de criptomoedas em 
fevereiro de 2022 e quais 
são as suas perspectivas?

O mercado cripto foi bas-
tante conturbado, da mesma 
forma que os outros merca-

dos, inclusive internacionais, 
sofrendo bastante com a vo-
latilidade gerada pelo clima 
de tensão causado pela inva-
são russa na Ucrânia. Mesmo 
assim, foi um excelente mês 
para os traders que apro-
veitaram as movimentações 
do mercado e seus picos de 
volatilidade. Para quem pre-
fere fazer hold, nós tivemos 
quedas mais expressivas que 
deram mais oportunidades 
de compra.

Com relação às perspec-
tivas, temos que acompa-
nhar o desenrolar do con-
flito entre Ucrânia e Rússia. 
Podemos ter em março mo-
vimentações de mercado si-
milares a fevereiro.

Como você tem visto o 
mercado de NFTs e suas 
perspectivas?

Esse mercado está cada 
vez mais forte e está sendo 
uma boa opção de inves-
timento. Já existem NFTs 
muito valorizadas sendo 
negociadas na casa dos mi-
lhões. A entrada de celebri-
dades nesse mercado tem 
contribuído para a sua ex-
pansão, chamando a atenção 
de pessoas que não investem 
em tokens e criptomoedas. 
Eu confio bastante nesse 
mercado, apesar de ser mui-

to novo e ainda não ter pas-
sado pela prova do tempo. 

A regulamentação do 
mercado de criptomoe-
das tem sido um assunto 
bastante recorrente. Na 
sua opinião, quais seriam 
os temas que deveriam 
ser priorizados pelos re-
guladores de forma a dar 
mais segurança ao mer-
cado e por que?

Nós já estamos bastante 
adiantados nesse assunto. 
Desde 2015, nós vemos a 
criação de projetos de lei e 
talvez um deles vire lei ain-
da em 2022. No entanto, 
eu não sou a favor da regu-
lamentação deste mercado 
porque isso simplesmente 
acaba trazendo um viés de 
imposição. Quando falamos 
de criptomoedas, estamos 
falando de um mercado que 
veio para trazer, justamente, 
liberdade. A regulamentação 
de exchanges é uma tentativa 
de controle do governo. Ela é 
incompatível e desfavorável.

Mesmo assim, não pode-
mos fechar os olhos para os 
crimes que envolvem crip-
tomoedas, como pirâmides 
financeiras e lavagem de 
dinheiro. Para isso, nós po-
deríamos ter uma legislação 
específica.

Raquel Vieira

Preço do petróleo impacta 
exportação de árabes ao Brasil

O Brasil mais que do-
brou as importações de paí-
ses árabes em receita em ja-
neiro por causa da elevação 
dos preços internacionais 
do petróleo. Os principais 
produtos fornecidos pela 
região ao mercado brasilei-
ro foram os combustíveis 
minerais, dos quais o au-
mento nas compras foi de 
711% em valores em rela-
ção ao mesmo mês de 2021, 
segundo levantamento do 
Departamento de Inteligên-
cia de Mercado da Câmara 
de Comércio Árabe Brasi-
leira, com base em dados do 
Governo Federal.

No geral, as importações 
brasileiras de produtos ára-
bes somaram US$ 772 mi-
lhões em janeiro, com alta 
de 134% sobre o mesmo 
mês de 2021. Desse total, 
os combustíveis minerais 
foram mais que a metade, 
US$ 507 milhões, e o óleo 
de petróleo bruto represen-
tou o maior volume. Em 
janeiro de 2021, o barril de 
petróleo bruto Brent teve 
cotação média de US$ 53,60 
contra US$ 83,92 no mês 
passado. Nesta semana, o 
preço disparou novamente 
por causa do conflito entre 
a Rússia e a Ucrânia.

“O crescimento expressi-
vo das importações de com-
bustíveis minerais se explica 
pelo aumento do preço que 
essa commodity tem apre-
sentado no mercado inter-
nacional”, informa a análise 
da Inteligência Comercial da 
Câmara Árabe. Os preços al-
tos do petróleo têm sido um 
desafio para os países mun-
do afora já que as cotações 
impactam diretamente nos 
preços dos combustíveis 
e na inflação. O reaqueci-
mento das economias pelo 
abrandamento da Covid-19, 
no entanto, vem impulsio-
nando o consumo e pressio-
nando os preços.

Juntamente com os quí-
micos inorgânicos, os com-
bustíveis minerais forma-
ram em janeiro o grupo de 
produtos que influenciaram 
o aumento das importações 
feitas pelo Brasil dos países 
árabes em valores. O segun-
do produto mais importan-
te nas exportações de países 
árabes ao mercado brasilei-
ro, o fertilizante, teve queda 
de 1,7% em janeiro sobre o 
mesmo mês de 2021. Caiu 
também, no período, a re-
ceita com vendas árabes ao 
Brasil de plásticos, em 1,2%, 
e de alumínio, em 35,2%

Os últimos acontecimen-
tos registrados sobre a inva-
são da Rússia à Ucrânia des-
pertaram dúvidas negativas 
não só na Europa e nos Es-
tados Unidos (EUA), mas 
também em todos os países 
que mantêm parcerias po-
líticas e comerciais com as 
duas nações em conflito.

Somente na manhã de 
quinta-feira, o preço do bar-
ril de petróleo Brent alcan-
çou US$ 100,04 pela primei-
ra vez desde setembro de 
2014 e as projeções realiza-
das por especialistas indicam 
que este valor pode atingir 
os US$ 120 até o final de 
fevereiro. Sendo o segundo 
maior produtor de petróleo 
do mundo, a Rússia tem a 
capacidade de produção de 
mais de 10 milhões de barris 
por dia, o que pode ser afe-
tado diretamente pelos últi-
mos conflitos.

Como consequência dos 
desdobramentos econômi-
cos gerados pelo conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia, 
os preços dos combustíveis 
terão o reajuste de até 10%, 
e as projeções indicam que 
os consumidores brasileiros 
chegarão a pagar, em média, 
até R$ 9,50 pelo litro da ga-
solina comum.

BB enviará informe do IR pelo WhatsApp

Os clientes pessoas 
físicas do Ban-
co do Brasil (BB) 

contam com um canal a 
mais para pedirem o in-
forme de rendimentos do 
Imposto de Renda (IR). A 
instituição financeira tor-
nou-se a primeira do país a 
fornecer o documento pelo 
aplicativo Whatsapp.

Para pedir o documento, 

basta o correntista enviar a 
mensagem “quero meu in-
forme de rendimentos” para 
o número (61) 4004-0001. O 
assistente virtual fará a identi-
ficação do cliente e enviará o 
documento em formato PDF. 
O cliente ainda poderá enca-
minhar o arquivo para o seu 
contador ou para outra pessoa.

Segundo o Banco do 
Brasil, a novidade mantém 

a instituição na vanguarda 
de soluções financeiras pelo 
WhatsApp. O banco foi o 
primeiro a usar o aplicativo 
de mensagens para oferecer 
serviços Pix, entendimento 
de mensagens de voz, assis-
tente virtual especializado em 
pessoas jurídicas, renegocia-
ção de dívidas sem interação 
humana, serviços de INSS e 
de cobrança bancária.
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KOVR SEGURADORA S/A
CNPJ: 42.366.302/0001-28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, A KOVR Seguradora S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, coloca à 
disposição de V.Sas. para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício de 2021. As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, conjugadas com as normas emitidas pelo CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados. NOVA 
MARCA E DENOMINAÇÃO SOCIAL: A KOVR Seguradora S/A é a nova denominação social e marca da antiga 
Investprev Seguradora S/A. Esta mudança faz parte do plano estratégico que a Seguradora traçou a partir da 
entrada da nova matriz societária e da nova administração. OPERAÇÕES DE SEGUROS: O objetivo da Companhia 
é aprimorar de forma continuada suas funcionalidades de posse de um amplo portfólio de produtos e efetivação de 
novas parcerias, visando à consolidação no segmento de seguro garantia, seguro patrimonial, seguro RCO, fiança 
locatícia, Responsabilidade Civil Profissional (E& O) e seguros de Pessoas, onde estamos inovando e consolidando 
novos canais de distribuição no Mercado Segurador. DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO: A Cia tem 
focado no desenvolvimento contínuo de sistemas de controle e gestão, bem como na adequação dos produtos 
às necessidades dos clientes, buscando agilidade e qualidade na gestão do nosso portfólio. Com isto podemos 
dinamizar a comercialização dos nossos produtos e fidelizar nosso principal canal de distribuição, os corretores. A 
KOVR apresentou lucro líquido no exercício de 2021 no montante de R$ 5.934mil. Os prêmios emitidos apresentaram 
um aumento de 27,34% em comparação com o ano anterior. Os prêmios ganhos atingiram R$ 103.778mil e os 
sinistros ocorridos somaram R$ 43.320mil. As provisões técnicas em dezembro/2021, totalizaram R$ 126.200mil, 
com uma necessidade de cobertura das mesmas de R$ 72.391mil e recursos garantidores de R$ 146.302mil, o que 
demonstra a sólida capacidade da empresa de garantir suas reservas. Diante do enfrentamento de uma emergência 
na saúde pública e de incertezas na economia global devido à Covid-19, o Grupo KOVR vem adotando ações para 
minimizar a exposição de clientes e empregados ao contágio e contribuir com a manutenção da atividade econômica. 
Ao longo deste ano, diversas medidas foram tomadas em relação às rotinas operacionais. Buscando a manutenção 
da saúde e bem-estar do corpo funcional, cabe mencionar o destacamento de colaboradores para home office, em 
especial daqueles que se enquadram nos grupos de risco, sem prejuízo à continuidade das atividades, definição   
de   protocolos   de   prevenção e a produção de material para orientação aos colaboradores. Reafirmamos nosso 
compromisso em continuar a construir esta empresa com vistas a torná-la cada vez mais importante no mercado 
segurador, nos especializando na elaboração de novos produtos que atendam as demandas do consumidor final. 
GOVERNANÇA CORPORATIVA: A companhia adota as melhores práticas de governança corporativa, com o 

objetivo de preservar seu valor e assegurar seu crescimento, baseado na ética para a realização de seus negócios.  
Na busca pela constante evolução de seu ambiente de controle, os administradores investem constantemente 
em tecnologia, no aprimoramento de seus processos internos e na qualificação de seu quadro de colaboradores, 
provendo assim os recursos necessários à identificação, avaliação, tratamento e monitoramento adequado aos 
riscos, considerando a natureza, escala e complexidade de suas operações. Dessa forma, os aspectos relacionados 
à gestão de riscos, controles internos e conformidade regulatória estão presentes na rotina da companhia, de modo 
a refletir a responsabilidade corporativa como premissa da administração na condução de suas operações, tendo 
em vista a continuidade e sustentabilidade dos negócios. Por fim, após a aprovação da transferência do controle 
acionário pela Superintendência de Seguros Privados, ocorridas no exercício fiscal anterior, iniciou-se um processo 
de integração que visa obter sinergia entre diretrizes, práticas e recursos, o que contribuirá de forma relevante 
para o aprimoramento e evolução de sua estrutura de governança corporativa. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE 
DINHEIRO: O grupo Segurador KOVR, formado pelas coligadas: KOVR Seguros e Previdência, KOVR Seguradora 
e KOVR Capitalização, promove periodicamente a atualização de todos os níveis de colaboradores, em todas suas 
empresas, visando capacitá-los, de acordo com as determinações da Lei 9.613 de 1998, e circular 612 de 2020. Esta 
atualização insere as rotinas operacionais de monitoramento de operações, classificação de perfis de risco, práticas 
de conhecimento de clientes, funcionários, fornecedores e parceiros além de relatório anual de avaliação efetividade, 
fazendo parte do Sistema de Controles Internos do grupo.  CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO CNSP N° 321/2015: 
A Companhia está totalmente adequada quanto aos índices de solvência determinados pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados – CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, quanto às exigências da 
Resolução CNSP nº 321, que estipula o PLA – Patrimônio Líquido Ajustado superior ao CMR – Capital Mínimo 
Requerido. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA: Em atenção ao disposto na Circular SUSEP n° 
517/15 de 30 de julho de 2015, a KOVR Seguradora declara possuir capacidade financeira e intenção de manter 
até o vencimento os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao 
findar o exercício, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam 
nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer 
aos nossos acionistas, clientes e aos nossos colaboradores, que contribuíram para a realização dos projetos da 
Empresa, transformando em realidade os nossos ideais.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.
A Diretoria.

Ativo Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 211.177 70.691
Disponível 48 199
Caixa e Bancos 48 199

Aplicações 7 110.414 474
Créditos das Operações com 
 Seguros e Resseguros 35.069 31.630
Prêmios a Receber 8 31.857 29.357
Operações com Seguradoras 45 -
Operações com Resseguradoras 3.167 2.273

Outros Créditos Operacionais 720 167
Ativos de Resseguro E Retrocessão 44.035 19.399
Títulos e Créditos a Receber 10 9.925 12.891
Títulos e Créditos a Receber 9.074 9.661
Créditos Tribut. e Previdenciários 584 2.539
Depósitos Judiciais e Fiscais - -
Outros Créditos 267 691

Outros valores e bens 73 102
Bens a Venda 46 76
Outros Valores  27 26

Despesas antecipadas 46 108
Custos de aquisicão diferidos 10.847 5.721
Seguros 10.847 5.721

Ativo Não Circulante 73.101 177.445
Realizável a longo prazo 42.623 135.676

Aplicações 7 36.129 130.290
Títulos e créditos a receber 10 6.494 5.386

Depósitos Judiciais e Fiscais 6.494 5.386
Investimentos 11 30.315 41.389
Participações Societárias 30.286 41.360
Outros Investimentos 29 29

Imobilizado 12 163 380
Imóveis de Uso Próprio 19 19
Bens Móveis 142 245
Outras Imobilizações 2 116

Intangível - -
Outros Intangiveis - -

Total Ativo 284.278 248.136
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Passivo e Patrimônio Líquido Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 167.020 130.722
Contas a Pagar 7.536 30.591
Obrigações a Pagar 3.860 23.373
Impostos e Encargos Sociais Recolher 2.153 2.322
Encargos Trabalhistas 934 871
Impostos e Contribuições 334 3.960
Outras Contas a Pagar 255 65

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros 33.284 21.859
Prêmios a Restituir 228 356
Operações com Seguradoras 57 -
Operações com Resseguradoras 24.311 15.349
Corretores de Seguros e Resseguros 7.637 5.573
Outros Débitos Operacionais 1.051 581

Provisões Técnicas - Seguros 5 126.200 78.272
Danos 110.603 63.916
Pessoas 15.597 14.356

Passivo Não Circulante 4.137 4.090
OUTROS DÉBITOS  4.137 4.090
Provisões Judiciais 4.137 4.090

Patrimônio Líquido 113.121 113.324
Capital Social 14 43.611 43.611
Reservas de Lucros 79.303 74.778
Ajuste de Avaliação Patrimonial (9.793) (5.065)

Total Passivo e Patrimônio Líquido 284.278 248.136
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto lucro/prejuízo por ações - em reais)

Nota nº 31/12/2021 31/12/2020

Prêmios emitido 128.791 101.140
(+/-) Variações das provisões técnicas de prêmios (25.013) (999)
(=) Prêmios  ganhos 17 103.778 100.141
(-) Sinistros ocorridos 18a (43.320) (36.300)
(-) Custos de aquisição 18b (19.855) (18.906)
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais 18c (4.084) 4.563
(+/-) Resultado com resseguro  (5.216) (9.268)
       (+) Receita com resseguro 16.793 7.576
       (-) Despesa com resseguro (22.009) (16.844)
(-) Despesas administrativas 18d (31.737) (23.854)
(-) Despesas com tributos 18e (4.644) (5.008)
(+) Resultado financeiro 18f 1.211 2.837
(+) Resultado patrimonial 18g 11.613 9.145
(=) Resultado operacional 7.746 23.349
(+/-) Ganhos ou perdas com ativos não correntes (133) 9
(=) Resultado antes dos impostos e participações 7.613 23.358
(-) Imposto de renda 16 - (2.104)
(-) Contribuição social 16 - (1.319)
(-) Participações sobre o lucro (1.679) (982)
(=) Lucro líquido / prejuízo  5.934 18.952
(/) Quantidade de ações 32.936 32.936
(=) Lucro líquido / prejuízo  por ação 180,17 575,45
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 31 de dezembro de 2021 
e 2020 (Em milhares de reais, exceto lucro/prejuízo por ação - em reais)

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do período 5.934 18.953
Outros resultados abrangentes (4.728) (5.065)
Efeitos tributários sobre os resultados abrangentes 
(45%) - -
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros 
disponíveis para venda (2.285) (2.659)
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros 
disponíveis para venda - Reflexa de Controlada (2.442) (2.406)
Resultado abrangente do exercício, líquido dos 
efeitos tributários 1.206 13.888
  Quantidade de Ações 32.936 32.936
  Lucro Líquido Por Ação 36,62 421,67
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
     Ajuste com  Lucros ou 

Capital Reservas De   Reservas de lucros  Títulos e Valores  Prejuízos  
Social  Reavaliação  Legal  Outras  Mobiliários  Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 43.611 1 3.955 56.371 1 0 103.939
Reserva de Reavaliação
 Realização de Reserva (1) 1 -
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários: (2.659) (2.659)
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários - Reflexa Controlada: (2.406) (2.406)
Resultado Líquido do Período 18.953 18.953
Proposta para Distribuição do Resultado
 Reserva Legal 948 (948) -
 Outras Reservas de Lucros 13.504 (13.504) -
 Dividendos      (4.502) (4.502)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 43.611 0 4.903 69.875 (5.065) 0 113.324
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários: (2.285) (2.285)
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários - Reflexa Controlada: (2.442) (2.442)
Proposta para distribuição do resultado 5.934 5.934
 Reserva Legal 297 (297) -
 Outras Reservas de Lucros 4.228 (4.228) -
 Dividendos      (1.409) (1.409)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 43.611 0 5.200 74.103 (9.793) 0 113.121

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Atividades operacionais
Lucro/Prejuízo líquido do período 5.934 18.953
Ajustes para:
  Depreciação e amortizações 145 69
  Perda (reversão de perdas) por redução ao valor  
    recuperável dos ativos 2.703 (1.326)
  Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e  
    intangível 81 (9)
  Resultado de Equivalência Patrimonial (11.613) (9.145)
Variação nas contas patrimoniais: 4.082 (4.804)
 Ativos financeiros (18.064) 48.984
 Créditos das operações de seguros e resseguros (6.142) 306
 Ativos de resseguro (24.636) (859)
 Créditos fiscais e previdenciários 2.506 6.531
 Depósitos judiciais e fiscais (1.109) (747)
 Despesas antecipadas 62 17
 Custos de Aquisição Diferidos (5.126) (220)
 Outros ativos (667) 150
 Impostos e contribuições (3.753) (2.693)
 Outras contas a pagar 1.548 2.799
 Débitos de operações com seguros e resseguros 11.425 874
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 47.928 (60.119)
 Provisões judiciais 47 39
 Outros passivos 65 134
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 1.332 3.738
   Juros pagos (41) (9)
    Imposto sobre o lucro pagos (551) (2.528)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
Atividades Operacionais 740 1.201
Atividades de investimento
Recebimento pela Venda:
Investimentos 3 241
 Imobilizado 27 67
Pagamento pela Compra:
 Investimentos (4) (62)
 Imobilizado (36) (152)
 Recebimento de Dividendos e Juros sobre o 
Capital Próprio 21.399 3.280
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
Atividades de Investimento 21.389 3.374
Atividades de financiamento
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos (22.280) (4.501)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
Atividades de Financiamento (22.280) (4.501)
 Aumento/(redução) Líquido(a) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (151) 74
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 199 125
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 48 199
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A KOVR Seguradora S.A. (doravante “Segurado-
ra”), é uma sociedade de capital fechado, com sede à Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 3477, Torre B 2º andar, Itaim Bibi em São Paulo, estado de São Paulo 
– Brasil. A Seguradora foi constituída em 09 de setembro de 1974, e tem por 
objetivo social a exploração das operações de seguros de danos e pessoas 
em todo o território nacional. Em 31 de dezembro de 2021 a Seguradora 
possui a seguinte estrutura de controle acionário:  100% de Segpar Partici-
pações S/A. A Seguradora está exposta a riscos que são provenientes de 
suas operações e que    podem afetar seus objetivos estratégicos e financei-
ros. Nesse contexto, o Processo de Gerenciamento de Riscos da Segurado-
ra conta com a participação de áreas responsáveis por sua Governança 
Corporativa que, por sua vez, abrange desde a alta administração até as di-
versas áreas de negócios e produtos na identificação dos riscos, alinhadas 
com as melhores práticas de mercado. Em atendimento a Circular SUSEP nº 
521/2015, um colaborador foi designado para a função de Gestor de Riscos, 
reportando-se diretamente à Diretoria Executiva. Outro ponto importante a 
ser ressaltado é a implementação de uma política de redução de custos, com 
vistas a melhorar a rentabilidade da companhia. Essas demonstrações finan-
ceiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 18 de fevereiro de 
2022. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: a) 
Declaração de conformidade: A Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações, 
dispõe sobre as normas contábeis a serem observadas pelas sociedades 
seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência 
complementar e resseguradoras locais. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas conforme os dispositivos desta, dos pronunciamentos técnicos, 
das orientações e das interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), e das normas do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A Circular 648/2021 
de 12/11/2021 revoga a circular 517/2015, produzindo seus efeitos a partir 
de 03/01/2022, exceto os artigos 110 e 118, que entram em vigor na data da 
publicação da circular. A Seguradora efetuou a segregação de itens patrimo-
niais entre ativo e/ou passivo circulante quando estes atendem às seguintes 
premissas: • Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido 
ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da Seguradora (12 
meses); • Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; e 
• Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço. To-
dos os itens que não atendem ao exposto acima e, consequentemente, não 
satisfazem aos critérios estabelecidos pelo CPC 26 (R1) foram classificados 
como não circulantes. b) Base para mensuração: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos 
seguintes itens materiais no balanço patrimonial; I. Ativos financeiros dispo-
níveis para venda mensurados pelo valor justo; e II. Provisões técnicas, 
mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. c) Comparabilida-
de: As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informa-
ções comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 
21(R1) e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial a Segu-
radora utilizou-se das informações constantes no exercício findo imediata-
mente precedente, 31 de dezembro de 2020. d) Continuidade: A administra-
ção avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando 
normalmente e está convencida de que a Seguradora possui recursos para 
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administra-
ção não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa ge-
rar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portan-
to, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse 
princípio. e) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-

ceiras foram elaboradas em reais (R$), que é a moeda funcional da Segura-
dora, e estão sendo apresentadas em milhares de reais, exceto quando indi-
cado de outra forma. A Seguradora não possui ativos e/ou passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira na data de fechamento do 
exercício. f) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstra-
ções financeiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige 
que a Administração registre determinados valores de ativos, passivos, re-
ceitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a 
partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais 
de liquidação das operações podem divergir dessas estimativas em função 
da subjetividade inerente ao processo de sua determinação, porém deve ser 
medido em bases confiáveis para que as demonstrações contábeis não se-
jam prejudicadas. Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa 
razoável, o item não deve ser reconhecido na demonstração contábil. Esti-
mativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 3. Resumo das 
principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis utilizadas 
na preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a seguir. 
Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos 
comparativos apresentados. a) Classificação dos contratos de seguros e de 
investimento: As principais definições das características de um contrato de 
seguro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 – Contratos de 
seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP estabeleceu critérios para 
identificação de um contrato de seguro. A definição de um contrato de segu-
ro é quando a Seguradora aceita um risco de um acontecimento futuro e in-
certo em troca da indenização ao segurado/beneficiário, caso este risco 
ocorra. Os contratos de Resseguro também são tratados como contratos de 
seguros por transferirem risco de seguro significativo. Contratos de investi-
mento são aqueles contratos que não transferem risco de seguro ou transfe-
rem risco de seguro insignificante. Nesse contexto, a Administração proce-
deu às devidas análises dos contratos emitidos com base nas normas 
supracitadas e não identificou contratos classificados como contratos de in-
vestimento. b) Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, saldos positivos 
em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis cujo vencimento 
das operações seja igual ou inferior a 90 dias entre a data da aquisição e o 
vencimento e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado 
e que não afetem a vinculação com ativos garantidores. c) Instrumentos fi-
nanceiros: Ativos financeiros: A Seguradora classifica seus ativos financei-
ros nas seguintes categorias: (i) Valor justo por meio do resultado, (ii) manti-
dos até o vencimento, (iii) disponíveis para venda e (iv) empréstimos e 
recebíveis. A classificação dentre as categorias é definida pela Administra-
ção no momento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquiri-
do. i. Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado: Um 
ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio de resultado caso 
seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. A Seguradora gerencia tais investi-
mentos e toma decisões de compra e venda, baseadas em seus valores 
justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Es-
ses ativos são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses 
ativos são reconhecidas no resultado do exercício. ii. Ativos financeiros man-
tidos até o vencimento: São classificados nessa categoria caso a Administra-
ção tenha intenção e a capacidade de manter esses ativos financeiros até o 
vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados 
pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 

recuperável. iii. Ativos financeiros disponíveis para venda: Compreende os 
ativos financeiros não classificados em nenhuma das categorias anteriores.  
Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mu-
danças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reco-
nhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patri-
mônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado 
em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado. iv. Emprés-
timos e recebíveis: Compreende, principalmente, os recebíveis originados 
de contratos de seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segu-
rados, valores a receber e direitos junto aos resseguradores. Após reconhe-
cimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa 
efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária, menos perdas do valor 
recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado, quando in-
corridos, na linha de receitas ou despesas financeiras. v. Determinação do 
valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são 
registrados com base nos preços divulgados. Para os ativos financeiros sem 
mercado ativo ou cotação publica, a Seguradora estabelece o valor justo 
através de técnicas de avaliação, que incluem o uso de operações recentes 
contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são subs-
tancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os mode-
los de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informa-
ções geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações 
geradas pela administração da própria Seguradora. Redução ao valor recu-
perável (ativos financeiros): Um ativo tem perda no seu valor recuperável se 
uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reco-
nhecimento 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 desapare-
cimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento 
patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abai-
xo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recupe-
rável. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redu-
tora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica 
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e re-
gistrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos 
ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassifi-
cação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abran-
gentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é re-
classificada 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. Passivos financeiros: Com-
preende, substancialmente, fornecedores, contas a pagar e as contas que 
compõem o grupo “débitos com operações de seguros”, que são reconheci-
dos, inicialmente, ao valor justo. Após reconhecimento inicial são mensura-
dos pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a 
atualização monetária e a variação cambial, quando aplicáveis, são reco-
nhecidos no resultado quando incorridos. d) Prêmios de seguros: Os prê-
mios a receber são apropriados ao resultado quando da emissão das res-
pectivas apólices ou faturas e diferidos para apropriação, no prazo de 
vigência das apólices, por meio da constituição da Provisão de Prêmios não 
Ganhos. Os respectivos custos de aquisição são diferidos e apropriados ao 
resultado no decorrer do prazo de vigência dos seguros. A redução ao valor 
recuperável é calculada para cobrir as perdas esperadas na realização dos 
créditos com prêmios de seguros e a mesma é constituída através  de meto-
dologia própria. e) Imobilizado: Gastos subsequentes são capitalizados ao 
valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos como um componente 
separado do ativo imobilizado, somente quando é provável que benefícios 
futuros econômicos associados com o item do ativo irão fluir para a Segura-
dora e o custo do ativo possa ser avaliado com confiabilidade. Quando ocor-
re a substituição de um determinado componente ou ‘parte’ de um compo-
nente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros 
gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do período 
conforme incorridos. A depreciação de itens do ativo imobilizado é calculada 
pelo método pro rata die e conforme o período de vida útil estimada dos ati-
vos (os terrenos não são depreciados). O valor contábil de um item do ativo 
imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo for infe-
rior ao valor contábil do ativo. O ativo imobilizado de uso próprio compreende 
imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e veí-
culos, Os bens estão registrados pelo custo de aquisição e são depreciados 
pelo método linear, às taxas anuais de 4% para imóveis de uso, 10% para 
móveis e utensílios e de 20% para veículos e equipamentos. f) Ativos intan-
gíveis: Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida 
útil econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recupe-
rável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O 
período e o método de amortização para um ativo intangível com vida defini-
da são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. Marcas e pa-
tentes – Os custos relacionados a marcas e patentes são reconhecidos pelo 
valor justo na data da aquisição, com vida útil indefinida. g) Redução ao valor 
recuperável dos ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente 
o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recu-
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perável, é constituída redução ao valor recuperável para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor re-
cuperável. Pelas análises e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que não é necessária a 
constituição de redução ao valor recuperável de seus ativos não financeiros no exercício. h) Benefícios a emprega-
dos: As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são reconhecidas pelo valor esperado a ser pago 
e lançadas como despesa à medida que o serviço respectivo é prestado. A Seguradora, além dos benefícios aos 
empregados exigidos pelo acordo coletivo, como ticket refeição e alimentação, auxílio creche/babá, vale-transporte 
e plano de assistência médica, também oferece auxílio educação e assistência odontológica. i) Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios estabelecidos no pro-
nunciamento técnico CPC no. 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações previstas 
na Circular SUSEP 517/15, sendo classificados nas seguintes categorias: • Contingências ativas – Não são reconhe-
cidas nas demonstrações financeiras, exceto quanto da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas – São reconhecidas nas demonstra-
ções financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações 
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • Obrigações legais – fiscais e 
previdenciárias – Referem-se a demandas judiciais por meio das quais estão sendo contestadas a legalidade e a 
constitucionalidade de tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado mensal-
mente. j) Apuração do resultado: Os prêmios de seguros, os prêmios cedidos e os respectivos custos de comercia-
lização reconhecidos na emissão da apólice/certificado/endosso ou a vigência do risco, o que ocorrer primeiro, 
conforme Art. 121 da Circular nº 517/15. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de compe-
tência. k) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% 
do lucro tributável acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente aos limites fiscais estabeleci-
dos. A provisão para contribuição social teve sua alíquota majorada em julho/21 para 20% até 31/12/2021, quando 
retorna à alíquota anterior de 15% sobre o lucro líquido, ajustados pelos itens definidos em legislação específica. 4. 
Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test): Conforme disposto na Circular SUSEP Nº 
517/2015, que instituiu o teste de adequação de passivos para fins de elaboração das demonstrações financeiras e 
definiu regras e procedimentos para a sua realização, a seguradora deve avaliar se o seu passivo está adequado, 
utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos de seguro. Se a diferença entre o valor 
das estimativas correntes dos fluxos de caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na data base, de-
duzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas 
resultar em valor positivo, caberá à sociedade supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar de 
Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente das provisões de PPNG, PMBaC e PMBC, as quais pos-
suem regras de cálculos rígidas, que não podem ser alteradas em decorrência de insuficiências. Os ajustes decor-
rentes de insuficiências nas demais provisões técnicas apuradas no TAP devem ser efetuados nas próprias provi-
sões. O TAP foi elaborado bruto de resseguro e para a sua realização a seguradora considerou a segmentação 
estabelecida pela Circular SUSEP Nº 517/2015, ou seja, entre Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos; posterior-
mente, entre seguros de Danos e seguros de Pessoas e, por fim, entre Prêmios Registrados de PPNG e Prêmios 
Não Registrados de PPNG, excluindo-se as operações com seguro DPVAT. Para a elaboração dos fluxos de caixa 
considerou-se as estimativas de prêmios, sinistros, despesas e impostos, mensurados na data base de dezembro 
de 2021, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ pré--fixada). As taxas de 
sinistralidade e os percentuais de Despesas Administrativas aplicados sobre os prêmios ganhos no Teste de Ade-
quação de Passivos de 31 de dezembro de 2021, foram, em média, os seguintes:

Grupo SiniStralidade deSpeSaS adminiStrativaS

Patrimonial 39,00% 0,15%
Responsabilidades 65,00% 0,57%
Transportes 32,00% 9,06%
Riscos Financeiros 88,00% 19,56%
Aeronáuticos N/A 0,00%
Pessoas 48,66% 0,83%
Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da KOVR SEGURADORA S.A. de data base 
31/12/2021, concluiu-se que o seu passivo por contrato de seguro está adequado para os Grupos de Eventos a 
Ocorrer e de Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões constituídas, deduzidas dos custos 
de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se 
mostraram superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram elaborados em conformidade com 
os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP Nº 517/2015.Os cálculos foram elaborados por Atuário 

externo, Ricardo César Pessoa, MIBA 1076, da Foco Atuarial Serviços de Consultoria e Auditoria Ltda.. 5. Provi-
sões: As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações da Resolução CNSP 321/2015 e 
disposições complementares, bem como pela Circular SUSEP 517/2015 e disposições complementares. a. Provisão 
de Prêmios Não Ganhos (PPNG): Esta provisão deve ser constituída para a cobertura dos 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 seguintes critérios: (i) O cálculo da provisão deve considerar a parcela de prêmios não 
ganhos na data de sua apuração, em cada ramo ou plano, por meio de cálculos individuais por apólice ou endosso 
representativos de todos os contratos assumidos na data base de sua constituição ou a eles relacionados. Nos 
casos em que o risco da cobertura contratada não é definido na apólice ou no endosso, mas no certificado ou item 
segurado, o cálculo da provisão é efetuado por certificado ou item. (ii) A base de cálculo corresponde ao valor do 
prêmio comercial, em moeda nacional, incluindo as operações de cosseguro aceito, bruto das operações de resse-
guro e líquido das operações de cosseguro cedido. (iii) No período entre a emissão e o início de vigência do risco, o 
cálculo da provisão deve ser efetuado considerando o período de vigência a decorrer igual ao prazo de vigência do 
risco. (iv) Após a emissão e o início de vigência do risco, a provisão deve ser calculada pro rata die, considerando, 
para a obtenção do período de vigência a decorrer, a data base de cálculo da provisão e a data de fim de vigência 
do risco. b. Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos Vigentes e Não Emitidos (PPNG-RVNE): Esta provisão 
tem a finalidade de contemplar a estimativa para os riscos vigentes e não emitidos, devendo ser constituída para a 
cobertura dos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer. A metodologia de cálculo aplicada pela Se-
guradora está em consonância com a Resolução CNSP Nº 321/2015 e a Circular SUSEP Nº 517/2015 e alterações, 
e encontra-se descrita em Nota Técnica Atuarial. Para os ramos que não dispõem de histórico de informações com 
dados estatísticos consistentes para a aplicação da metodologia, a provisão é constituída com base nos percentuais 
médios utilizados pelo mercado segurador. c. Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): O registro da PSL Administrati-
va é efetuado risco a risco pela seguradora, sendo esta provisão constituída para a cobertura dos valores esperados 
a pagar relativos a sinistros administrativos avisados até a data base de cálculo. A PSL Judicial é constituída pela 
estimativa de pagamentos prováveis, possíveis e remotos, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos 
até a data do balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação vigente. Nos valores lançados em PSL 
– Judicial estão contidos os juros e atualizações monetárias devidas. Ajustes de IBNER (Sinistros Ocorridos e Não 
Suficientemente Avisados): Conforme estabelecido pela Circular SUSEP Nº 517/2015, a seguradora dispõe de uma 
Nota Técnica Atuarial para a PSL, onde é apresentada uma metodologia estatístico-atuarial para o ajuste agregado 
dos sinistros avisados e não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo do processo até a sua liquidação 
final. A Seguradora tem feito o acompanhamento constante e, para esta data base, o ajuste da PSL proveniente do 
IBNER é de R$ 4.262. (Em milhares de reais). d. Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR): O cálcu-
lo desta provisão visa a cobertura do valor esperado dos sinistros ocorridos e ainda não avisados, até a data base de 
cálculo, considerando as indenizações e despesas relacionadas, de acordo com a responsabilidade da Seguradora.
A Seguradora possui uma metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, que se baseia em critério estatístico-
-atuarial, conhecido como triângulo de run-off, que considera o desenvolvimento trimestral ou semestral histórico dos 
sinistros ocorridos e avisados. Para os ramos que não dispõem de histórico de informações com dados estatísticos 
consistentes para a aplicação da metodologia, a provisão é constituída com base nos resultados observados nos 
testes de consistência desta provisão ou através dos percentuais médios utilizados pelo mercado segurador. e. 
Provisão de Despesas Relacionadas (PDR): A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a co-
bertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros. Visa a cobertura dos valores esperados 
a liquidar relativos a despesas relacionadas a sinistros ocorridos, avisados ou não, abrangendo tanto as despesas 
que podem ser atribuídas individualmente a cada sinistro quanto as despesas que só podem ser relacionadas aos si-
nistros de forma agrupada. Em atendimento à legislação vigente, a metodologia de cálculo da PDR está descrita em 
Nota Técnica Atuarial, contemplando as despesas anteriormente informadas na Provisão de Sinistros a Liquidar e na 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados. Em resumo, a PDR é obtida através de um processo estatístico-
-atuarial, que utiliza a experiência passada da sociedade seguradora para projetar os valores esperados a liquidar 
relativos a despesas relacionadas a sinistros ocorridos, avisados ou não, sendo formada a partir do somatório das 4 
principais parcelas identificadas na constituição desta provisão, sendo: • ALAE - Parcela 1 - Despesas ocorridas mas 
não avisadas - IBNR; • ALAE - Parcela 2 - Despesas avisadas mas não liquidadas - PSL e IBNER; • ULAE - Parcela 3 
- Despesas ocorridas mas não avisadas - IBNR; e • ULAE - Parcela 4 - Despesas avisadas mas não liquidadas - PSL 
e IBNER. Onde: • ALAE = Despesas relacionadas aos sinistros, alocadas individualmente; e • ULAE = Despesas re-
lacionadas aos sinistros - não alocáveis. f. Provisão de Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR): A Provisão 
de Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR) é constituída para garantir os resgates a regularizar (solicitados 
e não pagos), as devoluções de prêmios e os prêmios recebidos e não cotizados. g. Provisão de Excedente Técnico 
(PET): A Provisão de Excedente Técnico (PET)é constituída para garantir os valores destinados à distribuição de 
excedentes decorrentes de superávit técnicos na operacionalização de contratos, caso haja sua previsão contratual. 

h) Movimentação das provisões técnicas por ramo - bruto de resseguro:
Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Bruta de Resseguro

PSL IBNR PPNG PPNG-RVNE PVR PDR IBNER de PSL PET
dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21

111 - Incêndio tradicional - - - - - - - - - - - - - - - -
114 - Compreensivo residencial 229 334 107 66 24 12 25 13 - - 124 58 146 - - 7
115 - Roubo - - - - - - - - - - - - - - - -
116 - Compreensivo condominial 1 39 - 9 51 44 2 1 - - - 9 - - - -
118 - Compreensivo empresarial 18 16 9 14 336 216 32 39 - - 6 2 - - - 6
141 - Lucros cessantes - - - - 1 - - - - - - - - - - -
167 - Riscos de engenharia 179 110 - - - - - - - - - - - - - -
171 - Riscos diversos 62 55 - - - - - - - - 7 8 - - - -
173 - Global de bancos 3 5 - - - - - - - - - - - - - -
196 - Riscos Nomeados e Operacionais 149 152 - - - - - - - - - - - - - -
234 - Riscos de petróleo - - - - - - - - - - - - - - - -
310 - RC Administradores e Diretores - 39 - - - - - -
351 - RC Geral 411 482 3 13 40 32 3 2 - - 37 43 37 - - -
378 - RC Profissional - - - 126 - 981 - 130 - - - - - - - -
433 - Marítimos  - - - - - - - - - - - - - - - -
435 - Aeronáuticos - - - - - - - - - - - - - - - -
524 - Garantia Estendida 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
531 - Automóvel - - - - - - - - - - - - - - - -
553 - Responsabilidade civil facultativa 7 7 - - - - - - - - - - - - - -
588 - DPVAT - - - - - - - - - - - - - - - -
589 - DPVAT - Run Off 25 31 - - - - - - - - 5 6 - - - -
621 - Transporte nacional 3 30 - - - - - - - - - - - - - -
622 - Transporte internacional 9 5 - - - - - - - - - - - - - -
623 - RC Ônibus 3.280 5.396 176 85 7.055 5.940 56 41 71 40 581 1.029 1.455 2.256 - -
628 - RCFV Ônibus 16.635 24.518 1.979 1.709 13.574 10.837 124 103 262 184 2.003 2.701 920 1.550 - -
740 - Garantia de obrigações privadas - - - - - - - - - - - - - - - -
745 - Garantia de obrigações públicas - - - - - - - - - - - - - - - -
746 - Fiança locatícia 519 882 549 396 3.960 4.423 384 190 8 11 283 502 292 542 - -
775 - Garantia - Setor Público 2.453 10.982 141 71 3.194 11.088 754 128 - - 250 333 13 - - -
776 - Garantia - Setor Privado 31 39 - - 180 20.706 - 21 - - 5 6 - - - -
870 - Crédito Doméstico - Risco PF - - - - - - - - - - - - - - - -
977 - Prestamista - 19 - 17 - - - - - - - - - - - -
980 - Educacional - - - - - - - - - - - - - - - -
981 - Acidentes pessoais individual - - - - - - - - - - - - - - - -
982 - Acidentes pessoais coletivo 954 1.225 312 208 1.576 1.465 10 11 23 18 65 81 59 42 - -
993 - Vida em grupo 6.447 8.057 2.808 2.658 1 1 10 7 74 93 769 1.174 - (128) - -
1381 - Acidentes pessoais individual - - - - - - - - - - - - - - - -
1433 - Marítimos (Cascos) - - - - - - - - - - - - - - - -
1535 - Aeronáuticos (Cascos) 543 638 - - - - - - - - 94 111 - - - -
1734 - Riscos de petróleo - - - - - - - - - - - - - - - -
1369 - Seguro Viagem 57 60 997 471 10 77 83 29 - - 65 12 36 - - -
Outros Ramos - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
Total 32.016 53.083 7.081 5.843 30.002 55.861 1.483 716 438 347 4.294 6.075 2.958 4.262 - 13
i) Detalhamento das provisões técnicas por ramo - líquido de resseguro:

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Líquida de Resseguro
PSL IBNR PPNG PPNG-RVNE PVR PDR IBNER de PSL PET

dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21
111 - Incêndio tradicional - - - - - - - - - - - - - - - -
114 - Compreensivo residencial 229 334 107 65 (14) (44) 25 13 - - 124 58 146 - - 7
115 - Roubo - - - - - - - - - - - - - - - -
116 - Compreensivo condominial 1 28 - 7 47 31 2 - - - - 7 - - - -
118 - Compreensivo empresarial 18 14 9 10 271 127 27 7 - - 6 1 - - - 6
141 - Lucros cessantes - - - - 1 - - - - - - - - - - -
167 - Riscos de engenharia 179 110 - - - - - - - - - - - - - -
171 - Riscos diversos 62 55 - - - - - - - - 7 8 - - - -
173 - Global de bancos 3 5 - - - - - - - - - - - - - -
196 - Riscos Nomeados e Operacionais 149 152 - - - - - - - - - - - - - -
234 - Riscos de petróleo - - - - - - - - - - - - - - - -
310 - RC Administradores e Diretores - - 14 - - - - -
351 - RC Geral 411 482 3 13 40 32 3 2 - - 37 43 37 - - -
378 - RC Profissional - - - 86 - 386 - 83 - - - - - - - -
433 - Marítimos  - - - - - - - - - - - - - - - -
435 - Aeronáuticos - - - - - - - - - - - - - - - -
524 - Garantia Estendida 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
531 - Automóvel - - - - - - - - - - - - - - - -
553 - Responsabilidade civil facultativa 7 7 - - - - - - - - - - - - - -
588 - DPVAT - - - - - - - - - - - - - - - -
589 - DPVAT - Run Off 25 31 - - - - - - - - 5 6 - - - -
621 - Transporte nacional 3 30 - - - - - - - - - - - - - -
622 - Transporte internacional 9 5 - - - - - - - - - - - - - -
623 - RC Ônibus 1.984 3.261 131 68 5.324 4.520 45 33 71 40 351 621 880 1.363 - -
628 - RCFV Ônibus 10.547 15.756 1.341 1.362 10.254 8.275 99 82 262 184 1.234 1.699 583 950 - -
740 - Garantia de Obrigações Privadas - - - - - - - - - - - - - - - -
745 - Garantia de obrigações públicas - - - - - - - - - - - - - - - -
746 - Fiança locatícia 451 780 512 308 3.691 3.631 352 165 8 11 258 443 254 469 - -
775 - Garantia - Setor Público 1.313 2.464 63 18 1.417 4.494 307 53 - - 119 155 6 - - -
776 - Garantia - Setor Privado 31 39 - - 86 12.428 - 9 - - 5 6 - - - -
870 - Crédito Doméstico - Risco PF - - - - - - - - - - - - - - - -
977 - Prestamista - 19 - 17 (2) (5) - - - - - - - - - -
980 - Educacional - - - - - - - - - - - - - - - -
981 - Acidentes pessoais individual - - - - - - - - - - - - - - - -
982 - Acidentes pessoais coletivo 954 1.225 312 208 1.537 1.434 10 11 23 18 65 81 59 42 - -
993 - Vida em grupo 6.447 8.057 2.808 2.658 (36) (55) 10 7 74 93 768 1.174 - (128) - -
1381 - Acidentes pessoais individual - - - - - - - - - - - - - - - -
1433 - Marítimos (Cascos) - - - - - - - - - - - - - - - -
1535 - Aeronáuticos (Cascos) 543 638 - - - - - - - - 94 111 - - - -
1734 - Riscos de petróleo - - - - - - - - - - - - - - - -
1369 - Seguro Viagem 57 60 997 471 10 77 83 29 - - 65 12 36 - - -
Outros Ramos - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Total 23.424 33.553 6.283 5.291 22.626 35.346 963 495 438 346 3.138 4.425 2.001 2.696 - 13

j) Movimentação das provisões técnicas - bruto de resseguro:
Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Bruta de Resseguro

31/12/2020 Reversão Constituição Pagamento 31/12/2021
IBNR 7.081 (2.932) 1.694 - 5.843
PPNG 30.002 (2.752) 28.611 - 55.861
PPNG- RVNE 1.483 (1.203) 436 - 716
PDR 4.294 - 3.480 (1.699) 6.075
PSL 32.016 - 48.541 (27.474) 53.083
IBNER da PSL 2.958 (749) 2.053 - 4.262
PVR 438 - 203 (294) 347
PET - - 13 - 13
Total 78.272 (7.636) 85.031 (29.467) 126.200
A provisão de PSL possui um saldo total de 53.083. O mesmo possui a seguinte segregação: esfera judicial - 27.880; 

esfera administrativa - 25.203. A provisão de PDR possui um saldo total de 6.075. O mesmo possui a seguinte segrega-
ção: esfera judicial - 4.713; esfera administrativa - 1.362. k) Movimentação das provisões técnicas - líquido de resseguro: 

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Líquida de Resseguro
31/12/2020 Reversão Constituição Pagamento 31/12/2021

IBNR 6.283 (3.004) 2.012 - 5.291
PPNG 22.626 (5.312) 18.032 - 35.346
PPNG- RVNE 963 (691) 223 - 495
PDR 3.138 - 2.516 (1.229) 4.425
PSL 23.424 - 30.507 (20.378) 33.553
IBNER da PSL 2.001 (630) 1.325 - 2.696
PVR 438 - 202 (294) 346
PET - - 13 - 13
Total 58.873 (9.637) 54.830 (21.901) 82.165
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KOVR SEGURADORA S/A - CNPJ: 42.366.302/0001-28

6. Gerenciamento de riscos: A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de 
suas operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros: • Risco 
de subscrição; • Risco de crédito; • Risco financeiro: • Risco de mercado; • Risco de liquidez; e • Risco operacional. 
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como os critérios 
adotados pela Seguradora na gestão e redução de cada um dos riscos acima mencionados. A Seguradora dispõe 
de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta por princípios, políticas, responsabilidades, proce-
dimentos e ações internas. A Administração considera essa estrutura compatível com a natureza e complexidade 
dos produtos, serviços, processos e sistemas da Seguradora. A criação e a revisão de normativos e políticas com 
o foco em controles internos, tem por objetivo a redução de riscos levantados e controlados pelos departamentos 
da Seguradora. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta pelas seguintes áreas: 
• Departamento de controles internos; • Departamento de análise de subscrição de risco; • Departamento atuarial; 
• Auditoria interna. a) Risco de subscrição: A Seguradora define risco de subscrição como o risco transferido por 
qualquer contrato 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. Esse risco é influenciado pelos seguintes fatores: • Frequência 
e severidade dos sinistros; • Histórico dos sinistros de longo prazo; e • Características e perfil do risco. Neste sentido, 
a Seguradora entende que o principal risco transferido para si é o risco de que os sinistros avisados e os pagamen-
tos de indenizações resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de contratos de seguros. A 
gestão de riscos é realizada através de regras de subscrição rigorosamente seguidas pelas áreas de subscrição, 
técnica e operacional. Cada produto ou cotação deve seguir os preceitos estabelecidos no manual de subscrição, 
notas técnicas, condições gerais e contrato de resseguro, sempre observando os limites e alçadas pré-definidas. Em 
adição às ferramentas acima relacionadas, a Seguradora realiza operações com resseguradoras como parte do seu 
programa de redução de riscos. A concentração de riscos da Seguradora está nos seguintes seguros: RC Ônibus, 
Compreensivo Residencial, Compreensivo Condomínio, Compreensivo Empresarial, Fiança Locatícia, Garantia, 
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais em todo o território nacional. Análise de sensibilidade – Seguros: Os produtos 
de seguros apresentam como principal risco de negócio o valor das perdas ou sinistros ocorridos superarem o valor 
das provisões técnicas e prêmios recebidos. Há também incertezas inerentes ao processo de estimativa das pro-
visões técnicas, quando estas são obtidas através de metodologias estatístico-atuariais. Um exemplo disso é que 
o atual montante de sinistros estimados será confirmado apenas quando todos eles forem efetivamente liquidados 
pela Seguradora. O teste de sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante estimado de 
sinistros declarados no passivo da Seguradora, bem como no patrimônio líquido ajustado (PLA), quando alterada 
alguma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa determinada data base. A 
Análise de Sensibilidade prevista no inciso XI do Artigo 126 da Circular SUSEP 548/2021 determina que se faça um 
recálculo das operações considerando outros cenários com alterações nas variáveis de despesas administrativas 
e índice de sinistralidade. O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas considerando a alteração de pre-
missas (em milhares):

Patrimônio Líquido Resultado
a. Despesas 
administrativas

Aumento Como uma elevação de 5% no valor 
afetaria o exercício

111.302 4.115

b.  índice de 
sinistralidade

Aumento Como uma elevação de 5% no índice 
de sinistralidade afetaria exercício

110.955 3.768

Aplicadas as premissas de sensibilidade, denota-se que frente as pequenas reduções do PL do Resultado do Com-
panhia, seus parâmetros de solvência não sofreriam qualquer reflexo, permanecendo positivos. a) Risco de crédito: 
Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro como consequência de uma 
contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas obrigações contratuais para com a Seguradora. 
No que se refere a ativos financeiros, a Seguradora monitora o cumprimento da política de risco de crédito para 
garantir que os limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não sejam excedidos. Esse monitoramento 
é realizado sobre os ativos financeiros, deforma individual e coletivo, que compartilham riscos similares e leva em 
consideração a capacidade financeira da contraparte em honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de mercado. 
Limites de risco de crédito são determinados com base no rating de crédito da contraparte para garantir que a ex-
posição global ao risco de crédito seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas. Os ativos finan-
ceiros são investidos (ou reinvestidos) somente em instituições financeiras com alta qualidade de rating de crédito, 
com rating mínimo de BBB, recomendadas por Agências avaliadoras de riscos, tais como A.M. Best, Standard & 
Poor’s. A Administração possui políticas para garantir que limites ou determinadas exposições ao risco de crédito 
não sejam excedidos através do monitoramento e cumprimento da política de risco de crédito para os ativos finan-
ceiros individuais ou coletivos que compartilham riscos similares e levando em consideração a capacidade financeira 
da contraparte em honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de mercado. O risco de crédito pode se materializar 

A provisão de PSL possui um saldo total de 33.553. O mesmo possui a seguinte segregação: esfera judicial – 19.594; esfera administrativa – 13.959. A provisão de PDR possui um saldo total de 4.425. O mesmo possui a seguinte 
segregação: esfera judicial – 3.387; esfera administrativa – 1.038. l) Desenvolvimento de Sinistros: O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de incerteza existente na estimativa do montante de 
sinistros ocorridos na data de publicação do balanço. Partindo do exercício em que o sinistro ocorreu e o montante estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado como este montante varia no 
decorrer dos períodos, conforme são obtidas informações mais precisas sobre a frequência e severidade dos sinistros à medida que os sinistros são avisados para a Companhia.

TABELA DE DESENVOLVIMENTO DOS SINISTROS
PROVISÕES E PAGAMENTOS – BRUTO DE RESSEGURO

TOTALMontante estimado para os sinistros jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21 dez/21
- No final do semestre do aviso 4.144 8.885 17.408 19.753 15.742 16.441 16.774 17.665 13.878 11.621 15.386 13.039
- Um semestre após o aviso 4.758 11.135 19.561 20.440 17.915 17.520 15.423 18.407 13.736 12.272 14.832
- Dois semestres após o aviso 4.892 12.164 17.181 18.241 15.596 16.219 15.189 19.131 14.430 12.297
- Três semestres após o aviso 5.083 11.984 18.114 18.684 16.106 16.706 15.330 20.746 14.497
- Quatro semestres após o aviso 5.249 12.381 18.885 18.915 16.789 17.168 16.657 21.259
- Cinco semestres após o aviso 5.321 12.745 19.171 19.745 17.479 17.514 22.712
- Seis semestres após o aviso 5.505 12.996 19.478 20.259 18.459 17.943
- Sete semestres após o aviso 5.550 13.334 19.826 20.713 18.940
- Oito semestres após o aviso 5.692 13.713 20.092 21.697
- Nove semestres após o aviso 5.860 13.891 21.562
- Dez semestres após o aviso 5.941 14.145
- Onze semestres após o aviso 6.100

Estimativa corrente 6.100 14.145 21.562 21.697 18.940 17.943 22.712 21.259 14.497 12.297 14.832 13.039 199.023

Pagamentos acumulados até a data base 5.224 12.717 18.651 19.310 15.917 16.064 14.360 17.874 12.985 10.123 11.297 4.756 159.277

Passivo reconhecido no balanço 877 1.427 2.911 2.387 3.023 1.879 8.352 3.385 1.511 2.174 3.535 8.283 39.746

por meio dos seguintes fatos: - Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou de suas 
parcelas por parte dos segurados e de recuperação de sinistros por parte do ressegurador; - Possibilidade de algum 
emissor de ativo financeiro não efetuar o pagamento previsto no vencimento ou as amortizações previstas para cada 
título; e  Exposição ao risco de crédito de seguro: A exposição ao risco de crédito para prêmios a receber difere 
entre os riscos a decorrer e os riscos decorridos. Nos Ramos de riscos decorridos a exposição é maior, uma vez 
que a cobertura é dada em antecedência ao pagamento do prêmio de seguro. Gerenciamento de risco de crédito: 
Para garantir que a exposição global ao risco de crédito seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabe-
lecidas, a Seguradora adota estratégias de repasse de risco à Resseguradores. Para diminuir o risco de crédito de 
recuperação nas operações de resseguro, esta Seguradora vem fazendo um trabalho junto aos Resseguradores 
para reduzir o aging de recuperação. Em termos gerais, o sistema de gerenciamento de riscos engloba o conjunto 
de práticas que tem por finalidade otimizar o seu desempenho, proteger seus Acionistas, incluindo, investidores, 
clientes, empregados, fornecedores e outros, bem como facilitar o acesso ao capital, agregar valor e contribuir para 
sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à ética, transparência e prestação de contas. 
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, tratamento e monitoramento desses riscos. A Administração entende que, no que se refere às ope-
rações de seguros, há uma exposição reduzida ao risco de crédito, uma vez que a Seguradora opera com diversos 
tipos de produtos, o que proporciona a diversificação e pulverização dos riscos. Em relação às operações de res-
seguro, a Seguradora está exposta a concentrações de risco com resseguradores individuais, devido à natureza do 
mercado de resseguro. A Seguradora adota uma política de gerenciar as exposições das contrapartes de resseguro, 
operando somente com resseguradores com alta qualidade de crédito refletidas nos ratings atribuídos por agências 
classificadoras conforme demonstrado abaixo:

Avaliação de rating das Resseguradores que operam com à Seguradora:
Kovr Seguradora

Contrato Ressegurador Cód 
FIP

% 
Partic. Tipo

Rating
AM 

Best
Standard 
& Poor's

RCO 2020/2021 IRB Brasil Resseguros S/A 31623 50% Local A AAA
RCO 2020/2021 Everest Reinsurance Company 44920 50% Admitido A A+
Property 2020/2021 IRB Brasil Resseguros S/A 31623 100% Local A AAA
Garantia 2019/2020 
1ª Prorrogação

IRB Brasil Resseguros S/A 31623 25% Local A AAA

Garantia 2019/2020 
1ª Prorrogação

Everest Reinsurance Company 44920 40% Admitido A A+

Garantia 2019/2020 
1ª Prorrogação

Lloyd’s (Beazley Insurance INC) 42463 20% Admitido A A+

Garantia 2019/2020 
1ª Prorrogação

Odyssey Reinsurance Company 41432 15% Admitido A A-

Garantia 2020/2020 Recursal Lloyd’s (Beazley Insurance INC) 42463 89,50% Admitido A A+
Garantia 2020/2020 Recursal IRB Brasil Resseguros S/A 31623 10,50% Local A AAA
Garantia 2020/2021 Facultativo Lloyd’s (Beazley Insurance INC) 42463 100% Admitido A A+
Vida 2020/2021 IRB Brasil Resseguros S/A 31623 100% Local A AAA
Vida 2020/2021 - Facultativo IRB Brasil Resseguros S/A 31623 100% Local A AAA
A política de emissão de apólices considera todos os aspectos e políticas de qualidade na aceitação de risco de 
seguro, incluindo a análise de risco de crédito dos segurados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, através de 
ferramentas específicas de verificação de perfil de risco. Títulos Públicos: As carteiras possuem posição em LFT, 
LTN e NTN-B. Estando num universo de classificação de risco local (Brasil), considera-se títulos públicos (risco 
soberano) são ativos livres de risco de crédito; Ações: A Seguradora possui posições em renda variável à vista. O 
controle de risco de crédito é usualmente considerado não aplicável às posições em ações de empresas. Neste tipo 
de posições considera-se que o principal risco é o de mercado. De qualquer forma, para fins de referência, inclui na 
tabela o rating atribuído pela S&P e Fitch aos instrumentos de dívida emitidos por tais empresas. Cotas de Fundos: 
A Seguradora possui posição no MAM Fundo de Renda Fixa.

Composição da carteira por classe  
e por categoria contábil S&P Moody´s  Fitch Outros

Saldo contábil
S&P Moody´s  Fitch Outros

Saldo contábil
dez/21 dez/20

Títulos disponíveis para venda
Títulos de renda fixa
Letras Financeiras do Tesouro – LFT BB- Ba2 BB- 31.652 BB- Ba1 BB- 107.670
Letras Financeiras do Tesouro – LTN  BB-  Ba2 BB- 4.441  BB-  Ba1  BB- 4.686
Notas do Tesouro Nacional- NTN  BB-  Ba2 BB- 440  BB- Ba1  BB- 444
Quotas de fundos de investimentos DPVAT  sem rating -  sem rating -
Fundo Ares Multimercado  sem rating -  sem rating -
Outros titulos  sem rating 241  sem rating 558
CRI CED RECEB IMOB  sem rating -  sem rating 5.012
MAM ZC FUNDO  INVESTIMENTO RENDA FIXA DI  sem rating 100.416  sem rating -
Títulos de renda variável
AÇÕES VARIAVEIS GAFISA - GFSA3 CC(bra) 2.185 4.729
AÇÕES VARIAVEIS ITAU S.A - ITSA4  brAAA 1.599 2.000
AÇÕES BCO BRADESCO - BBDC4  brAAA - 1.677
AÇÕES ITAU UNIBANCO - ITUB4  brAAA 670 1.012
AÇÕES PETROBRAS - PETR4  brAAA 2.845 2.976
AÇÕES SUZANO - SUZB3  brAAA 1.936 -
AÇÕES BDR XPBR31 - XPBR  brAAA    118     -

Exposição máxima ao risco de crédito     146.543     130.764

b) Risco financeiro: A Seguradora está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos pelos diversos ativos e pas-
sivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos associados aos instrumentos financeiros são: • Risco de mercado; e 
• Risco de liquidez. b.1) Risco de mercado: Risco de mercado, que é aquele associado à possibilidade de ocorrência de 
perdas devido às oscilações nos preços de mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mercado de seu portfólio de 
investimentos a Seguradora utiliza o modelo "Value at Risk (V@R)", sendo que sua parametrização é a seguinte: • Sem 
correlações; • Volatilidade paramétrica; • Nível de confiança de 95%; e • Período de reversão de 1 (um) dia. Análise de 
sensibilidade – Ativos financeiros: Considerando que a carteira da Seguradora está alocada no parâmetro CDI/SELIC, na 
presente análise de sensibilidade foi considerada como premissa básica a variação da taxa de juros. O teste de sensibili-
dade considera os efeitos isolados de cada fator de risco. Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados 
os ativos financeiros existentes na data-base do balanço. b.2) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de não ter 
acesso a recursos financeiros para investir na operação ou honrar seus compromissos. Ele é limitado pela reconciliação 
do fluxo de caixa, considerando também os passivos a pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atua-
riais para estimar os passivos oriundos de contratos de seguro. Dentro desse contexto, a Seguradora possui uma política 
criteriosa de comercialização visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre eles o risco de não recebimento do 
prêmio (inadimplência). No âmbito dos ativos financeiros, a Seguradora investe recursos em ativos financeiros cujos valo-
res de mercado são amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos são altamente líquidos e podem ser transformados 
em caixa rapidamente. A composição dos ativos financeiros por prazo e por título e os ativos financeiros designados a 
valor justo por meio do resultado estão apresentados na nota explicativa nº. 7, de acordo com o vencimento dos títulos. 
A combinação das características de subscrição e dos ativos financeiros, mencionadas acima, tende a reduzir o risco de 
liquidez. c) Risco operacional: Riscos operacionais são os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma 
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia, infra-estrutura e fatores externos. Operacional: O 
planejamento estratégico elenca diretrizes para todas as áreas da Seguradora. A Equipe Operacional tem como principal 
atividade funções de articulação e possui o objetivo de alavancar a produtividade dos clientes internos e externos, com o 
compromisso de gerar resultados por meio de suporte à operação e soluções que agregam valor à empresa. Para tanto, 

a Seguradora realizou novas contratações para ampliação do quadro de colaboradores, segue na implementação diária 
de documentação de processos e treinamento, visando multiplicar conhecimento entre os colaboradores. As melhores 
práticas visam reconhecimento pelas demais áreas, como uma equipe dedicada na busca em inovações, excelência 
na gestão de processos, eficácia na gestão de incidentes e facilitadora para os atuais e novos produtos. Tecnologia da 
Informação: Visando mitigar os riscos inerentes a Tecnologia da Informação, a Seguradora elaborou uma política para 
utilização de recursos computacionais que trata da confidencialidade da informação, direitos, deveres e responsabilidades 
dos usuários, licenciamento de software, política de senhas, além da disponibilidade de seus recursos. Para isto, deu 
ciência a todos os seus colaboradores, recolhendo a assinatura em um formulário específico para este fim. O Plano de 
Continuidade de Negócios – PCN da Seguradora é um conjunto de medidas preventivas e procedimentos de recuperação, 
no caso de qualquer interrupção de negócios. Estas medidas devem garantir a capacidade da Seguradora em operar em 
bases contínuas e proporcionar uma rápida recuperação, em caso de incidentes que coloquem em risco as suas ope-
rações. Para tanto, esse plano deve assegurar que todos os processos críticos têm seus riscos identificados, avaliados, 
monitorados e controlados. O plano envolve basicamente quatro grupos: Contingências de Infraestruturas Físicas: assim 
compreendidas as situações de catástrofes naturais ou não, tais como inundações, incêndios, desabamentos e etc. que 
impeçam o acesso e/ou utilização das instalações da Seguradora, como também danos físicos relevantes a instalações 
e/ou equipamentos, intencionais ou não e ainda falhas no fornecimento de energia elétrica. Contingências de Pessoal: 
aquelas onde os funcionários-chave não estão presentes por motivos de greves, doença, licenças e etc. Contingências 
de Infraestruturas Tecnológicas: compreendidas as situações de inacessibilidade, falha ou perda de quaisquer recursos 
de TI, tais como hardware, software, telecom, rede e segurança. Contingências de Serviços Externos: compreendidas as 
situações de não prestação de serviço contratado considerado crítico / essencial aos processos do Grupo Invest. Além 
disto, a Seguradora tem investido para revisar seus sistemas operacionais e de gestão para eliminar todos os gaps e 
trazer maior automaticidade, agilidade e controle às suas atividades, possibilitando assim alavancar suas potencialidades. 
7. Aplicações: a) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos abaixo a composição do saldo das aplicações 
financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 31 dezembro de 2020.

dez/21
Valor de Mercado

Taxa de Juros Sem Até Acima de Valor Saldo 
Contratada % Vencimento 365 dias 365 dias Total Contábil

Títulos para venda
Vinculados à Cobertura de Reservas
LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN Pré - - 4.441 4.441 4.441
Notas do Tesouro Nacional- NTN IPCA - - 440 440 440
Letras financeiras do tesouro – LFT Selic - 404 31.248 31.652 31.652
AÇÕES VARIAVEIS GAFISA - GFSA3 2.185 - - 2.185 2.185
AÇÕES VARIAVEIS ITAU S.A - ITSA4 1.599 - - 1.599 1.599
AÇÕES BCO BRADESCO - BBDC4 - - - - -
AÇÕES ITAU UNIBANCO - ITUB4 670 - - 670 670
AÇÕES PETROBRAS - PETR4 2.845 - - 2.845 2.845
AÇÕES SUZANO - SUZB3 1.936 - - 1.936 1.936
AÇÕES BDR XPBR31 - XPBR 118 - - 118 118
MAM ZC FUNDO  INVESTIMENTO RENDA FIXA DI - 100.416 - 100.416 100.416
Não vinculados à Cobertura de Reservas
Outras aplicações  - 241 - - 241 241
Total da Carteira 9.594 100.820 36.129 146.543 146.543

dez/20
Valor de mercado

Taxa Sem Até Acima de Valor Saldo 
Contratada vencimento 365 dias 365 dias Total Contábil

Títulos para venda
Vinculados à Cobertura de Reservas
   Letras Financeiras do Tesouro Selic - - 107.670 107.670 107.670
   NTN-B IPCA - - 444 444 444
   LTN Pré - - 4.686 4.686 4.686
   AÇÕES GAFISA - GFSA3 4.729 - - 4.729 4.729
   AÇÕES ITAÚ - ITSA4 2.000 - - 2.000 2.000
   AÇÕES BRADESCO - BBDC4 1.677 - - 1.677 1.677
   AÇÕES ITAÚ -ITUB4 1.012 - - 1.012 1.012
   AÇÕES PETROBRAS - PETR4 2.976 - - 2.976 2.976
   Quotas de fundos de investimento DPVAT Selic - - - - -
Não vinculados à Cobertura de Reservas
   CRI - Gafisa 5.012 - - 5.012 5.012
   Outras aplicações 558 - - 558 558
Total da carteira 17.964 - 112.800 130.764 130.764
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b) Determinação do valor justo das aplicações financeiras: O valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual 
um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma 
transação justa de mercado na data do balanço. O valor justo das aplicações em fundos de investimento foi obtido 
a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. Os títulos 
de renda fixa públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de referência divulgadas pela Asso-
ciação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANBIMA). Em razão dos ativos financeiros da Seguradora 
encontrarem-se alocados no padrão CDI/SELIC, os valores contábeis já estão registrados à mercado, ou seja, pelo 
valor justo dos ativos. Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados 
pelo valor justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes níveis foram definidos conforme segue: 
• Nível 1 – os preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 – ou-
tros dados, que não sejam os preços cotados em mercados ativos incluídos no Nível 1, que são observáveis para o 
ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (isto é, derivado dos preços). • Nível 
3 – os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados observáveis de mercado (dados não observáveis). 

dez/21 dez/20
Saldo Saldo 

Descrição Nível 1 Contábil Nível 1 Contábil
Títulos para venda
Letras Financeiras do Tesouro-LFT 31.652 31.652 107.670 107.670
Notas do Tesouro Nacional - NTNB 440 440 444 444
LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN 4.441 4.441 4.686 4.686
AÇÕES VARIAVEIS GAFISA - GFSA3 2.185 2.185 4.729 4.729
AÇÕES VARIAVEIS ITAU S.A - ITSA4 1.599 1.599 2.000 2.000
AÇÕES BCO BRADESCO - BBDC4 - - 1.677 1.677
AÇÕES ITAU UNIBANCO - ITUB4 670 670 1.012 1.012
AÇÕES PETROBRAS - PETR4 2.845 2.845 2.976 2.976
AÇÕES SUZANO - SUZB3 1.936 1.936 - -
AÇÕES BDR XPBR31 - XPBR 118 118 - -
MAM ZC FUNDO  INVESTIMENTO RENDA FIXA DI 100.416 100.416 - -
CRI CED RECEB IMOB - - 5.012 5.012
Outras aplicações 241 241 558 558
Total da carteira 146.543 146.543 130.764 130.764
Todos os ativos financeiros da Seguradora estão classificados no Nível 1. c) Ativos oferecidos em cobertura das 
provisões técnicas: Como garantia das Provisões Técnicas das Operações de Seguros, encontram-se vinculados 
à SUSEP os seguintes bens integrantes do Ativo: 
 dez/21 dez/20
Provisões Técnicas - Seguros 126.200 78.272
Exclusões:
Ativos de Resseguro Redutores 29.033 12.646
Direito Creditório 24.776 22.391
Total das Exclusões: 53.809 35.037
Total a ser coberto 72.391 43.235
Ativos garantidores (Ativos Líquidos)
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 31.652 107.670
NTN - Notas do Tesouro Nacional 440 444
LTN - Letras do Tesouro Nacional 4.441 4.686
Titulos de Renda Variavel 9.353 12.394
Fundo de Investimento 100.416 -
Total oferecido em cobertura de reservas 146.302 125.194
Suficiência de ativos oferecidos em cobertura de Provisões Técnicas 73.911 81.959
d) Quadro de movimentação das aplicações financeiras: 

Saldo em % por Aplica Rendi- Ajuste Saldo em % por 
Descrição da Aplicação Dez/2020 aplicação ções Resgates mento de TVM dez/2021 aplicação

   LFT 107.670 82% 103.409 (182.128) 2.701 - 31.652 22%
   NTN-B 444 0% - (12) 8 - 440 0%
   LTN 4.686 4% - - (245) - 4.441 3%
   AÇÕES GAFISA - GFSA3 4.729 4% - - 0 (2.544) 2.185 1%
   AÇÕES ITAÚ - ITSA4 2.000 2% 76 - 0 (477) 1.599 1%
   AÇÕES BRADESCO - BBDC4 1.677 1% 119 (1.775) 0 (21) 0 0%
   AÇÕES ITAÚ -ITUB4 1.012 1% - (148) 0 (194) 670 0%
   AÇÕES PETROBRAS - PETR4 2.976 2% 6.008 (5.969) 0 (170) 2.845 2%
   AÇÕES SUZANO - SUZB3 0 0% 1.926 (29) 0 39 1.936 1%
   AÇÕES BDR XPBR31 - XPBR 0 0% 148 (0) 0 (30) 118 0%
   MAM ZC FUNDO 
INVESTIMENTO RENDA FIXA DI 0 0% 101.200 (3.530) 2.746 - 100.416 69%
   CRI CED RECEB IMOB 5.012 4% 7.875 (13.087) 200 0 0%
   Outras aplicações 558 0% 226 (543) - - 241 1%
TOTAIS 130.764 100% 220.986 (207.220) 5.408 (3.396) 146.541 100%
A Cia. não possui Títulos e Valores Mobiliários avaliados pela curva. e) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não havia contratos envolvendo operações de “swap”, opções ou 
outros instrumentos financeiros derivativos na Seguradora. 8. Prêmios a receber: Os prêmios a receber contem-
plam os prêmios de emissão direta de acordo com as vigências contratuais das apólices. Abaixo o prazo médio de 
parcelamento dos prêmios, em meses, diretos da Companhia: 

Ramo Prazo
0114 Compreensivo Residencial        1 
0116 Compreensivo Condominio        3 
0118 Compreensivo Empresarial        2 
0623 RC Ônibus        5 
0628 RCFV Ônibus        3 
0746 Fiança Locatícia      16 
0775 Garantia Segurado - Publico        1 
0776 Garantia Segurado - Privado        2 
0982 Acidentes Pessoais        1 
1369 Viagem        1 

310 R C de Administradores e Diretores - D & O        4 
378 Responsabilidade Civil Profissional - E & o        5 

A Seguradora avalia periodicamente os valores registrados na rubrica “11319 – Redução ao valor recuperável", 
constituído através de metodologia própria. Prêmios a receber por ramo: A seguir a abertura dos prêmios a receber 
por ramos nas datas indicadas:

Prêmios a 
receber

Redução ao  
valor recuperável

Prêmios a 
receber

Redução ao  
valor recuperável

Ramos 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020
114 Compreensivo residencial 18 - 19 -
116 Compreensivo condominio 10 - 13 -
118 Compreensivo empresarial 112 - 192 0
141 Lucros cessantes 0 - 1 -
167 Riscos de engenharia - - - -
310 Rc de administradores e diretores - d & o 45 - - -
351 Rc geral 12 - 12 -
378 Rc profissional 594 - - -
623 Resp ct rodoviário interest e i 5.538 61 6.824 14
628 Responsab civil facult veículos 9.384 82 12.343 49
746 Fiança locatícia 3.167 0 4.119 17
775 Garantia segurado - setor público 3.012 0 401 12
776 Garantia segurado - setor privado 2.570 - 125 -
977 Prestamista 578 576 0 -
982 Acidentes pessoais 1.234 17 1.413 43
993 Vida em grupo 3.712 2.367 44 -

1369 Viagem individual 249 1 - -
Subtotal 30.235 3.104 25.506 134

Juros a apropriar (45) - (68) -
Subtotal 30.190 3.104 25.438 134

Cosseguros aceitos 2.701 -
Prêmios riscos vigentes não emitidos 2.070 - 4.053 -
Total prêmios a receber 31.857 - 29.357 -

a) Prêmios a receber por vencimento: Os prêmios a receber por vencimento, nas datas a seguir indicadas, estão 
distribuídos da seguinte forma:
AGING - Prêmios a receber dez/21 dez/20
Vencidos entre 01 e 30 dias 1.414 699
Vencidos entre 31 e 60 dias 638 103
Vencidos entre 61 e 120 dias 1.102 112
Vencidos entre 121 e 180 dias 966 9
Vencidos entre 181 e 365 dias 1.618 13
Vencidos acima de 365 dias 88 74
A vencer entre 01 e 30 dias 6.999 7.484
A vencer entre 31 e 60 dias 2.240 3.115
A vencer entre 61 e 120 dias 6.656 4.729
A vencer entre 121 e 180 dias 3.837 3.784
A vencer entre 181 e 365 dias 3.251 3.648
A vencer superior a 365 dias 1.426 1.738
Total 30.235 25.506
b) Movimentação dos prêmios a receber 

dez/21 dez/20
Saldo inicial 29.357 25.501
(+) Prêmios Emitidos 161.429 140.687
(+)IOF 7.458 8.521
(+)Adicional de Fracionamento 128 316
(-) Prêmios cancelados (33.511) (44.738)
(-) Recebimentos (130.707) (106.048)
(-) Juros Apropriar 23 (11)
(+) Premios - Riscos Vigentes não Emitidos (1.983) 2.980
(+) Premio Cosseguro 2.701 -
(+) Premios reativados (69) 895
(+/-)Constituição/reversão de redução ao valor recuperavel (2.970) 1.254
(+) Retrocessões 1 -
Saldo final 31.857 29.357
9. Resseguro: Resseguro é a operação pela qual o segurador transfere a outrem, total ou parcialmente, um risco 
assumido. Nessa operação a Seguradora objetiva mitigar suas responsabilidades na aceitação de um risco con-
siderado excessivo ou perigoso e cede a um ressegurador uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. 
Os ativos e passivos decorrentes dos contratos de resseguros são apresentados de forma bruta, segregando os 
direitos e obrigações entre as partes, uma vez que a existência dos referidos contratos não exime a Seguradora de 
honrar suas obrigações perante os segurados. Os passivos são compostos basicamente por prêmios de resseguros 
cedidos líquidos de comissões incorridas na operação, e os ativos representam valores a receber ou a recuperar 
dos resseguradores em função da ocorrência de eventos abrangidos pelos contratos entre as partes. Compreendem 
ainda os prêmios de resseguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, conforme os contratos firmados para 
cessão de riscos, cujo período de cobertura dos riscos ainda não expirou. O montante de prêmios é reconhecido 
inicialmente pelo valor contratual e ajustado conforme o período de exposição do risco que foi contratado. Essa 
operação de resseguro permite que a seguradora diminua sua responsabilidade em relação a um risco considerado 
excessivo para sua capacidade financeira. Ao ceder parcialmente essa responsabilidade para a resseguradora, 
essa também participa do prêmio recebido, no caso de um contrato de resseguro proporcional. O objetivo da segu-
radora é proteger seu patrimônio e seus resultados operacionais, e do ressegurador, é aumentar a capacidade de 
retenção das seguradoras, ampliar a liquidez do mercado, oferecer proteção contra riscos causados por catástrofes 
e estabilizar a sinistralidade. A responsabilidade do ressegurador está limitada apenas ao sinistro (materialização 
do risco). Tecnicamente, o resseguro é uma operação financeira típica realizada entre as duas partes, com a fina-
lidade de dividir responsabilidades. Definimos a política de resseguro, tomando como premissa nossa capacidade 
de retenção por risco segurado, elaborada através de estudos atuariais semestrais, bem como a periculosidade 
dos mesmos. Assim que constatada necessidade de expansão da capacidade, são iniciadas as negociações de 
Resseguro nos ramos que se fazem necessários. Tecnicamente, o resseguro é um contrato que visa equilibrar e dar 
solvência aos seguradores por meio da diluição dos riscos, garantindo assim o pagamento das indenizações aos 
segurados. A Seguradora trabalha nas mais diversas estruturas de contratos de resseguro, contratos proporcionais 
e não proporcionais como: Quota Parte, Excesso de Danos por Risco, Excesso de Danos por Catástrofe, Excedente 
de Responsabilidade, Facultativos. Os prêmios de resseguro relativos aos contratos da modalidade “proporcional” 
são registrados ao resultado simultaneamente aos respectivos prêmios de seguros, sendo as correspondentes des-
pesas de resseguro diferidas apropriadas ao resultado de acordo com a vigência e datas de emissão das apólices 
de seguros. Os prêmios relativos aos contratos da modalidade “não proporcional” são registrados ao resultado no 
início de vigência do contrato de resseguro, sendo as correspondentes despesas de resseguro diferidas apropriadas 
ao resultado de acordo com a vigência do contrato de resseguro. As baixas das operações de resseguro mantidas 
com os resseguradores, são contabilizadas com base em prestações de contas nos contratos automáticos e caso a 

caso nos contratos facultativos. Os valores a receber, relacionados com a operação de resseguro, incluem saldos a 
receber de resseguradores relacionados com valores a serem recuperados, nos termos dos contratos de transferên-
cia de riscos, e as parcelas do ressegurador nas provisões técnicas constituídas.
10. Títulos e créditos a receber dez/21 dez/20
Dividendos e Juros s/capital a Receber 7.713 8.867
Depósitos judiciais e fiscais 6.494 5.386
(*) Bloqueios bancários por decisão judicial 76 8
Imposto de renda e contribuição social a compensar e antecipações 584 2.539
Ressarcimentos 854 604
Outros valores a receber 698 873
Total 16.418 18.277
Circulante 9.925 12.891
Não circulante 6.494 5.386
(*) Referem-se a valores bloqueados decorrentes de decisões judiciais de causas em andamento, sendo a maioria 
relacionada a causas cíveis. As obrigações legais e os eventuais passivos contingentes relacionados a estas causas 
estão provisionados, quando necessário, em “Sinistros a liquidar” e “Provisões judiciais”.
11. Participações societárias e outros investimentos: Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, 
os investimentos estão apresentados como segue:

dez/21 dez/20
Participação 

no capital 
total (%)

Patri-
mônio 

Líquido
Equiva-

lência
Investi-
mento

Participação 
no capital 

total (%)

Patri-
mônio 

Líquido

Equi-
valên-

cia

Inves-
timen-

to
Invest Capitalização S/A 100 29.977 11.613 29.977 99,99 41.053 9.145 41.053
Seguradora Líder dos Consórcios 
 do Seguro DPVAT 1,48642 - 308 1,47805 307
Subtotal 11.613 30.286 9.145 41.360
Incentivos fiscais - 29 - 29
Redução ao valor recuperável - - - 0
Total 11.613 30.315 9.145 41.389
12. Imobilizado dez/21 dez/20

Custo de 
aquisição

Depre-
ciação Líquido

Custo de 
aquisição

Depre-
ciação Líquido

Taxas anuais de 
depreciação %

Terrenos 2 - 2 2 0 2 -
Edificações 39 (22) 17 39 (22) 17 4
Equipamentos 440 (404) 36 637 (558) 79 20
Móveis, máquinas e utensílios 128 (22) 106 301 (135) 166 10
Benfeitorias em imóveis de terceiros 8 (6) 2 383 (267) 116 40
Total 617 (454) 163 1.362 (982) 380
13. Passivos contingentes e obrigações legais: a) Obrigações legais – Fiscais e Previdenciárias(*):

Valor estimado pelos advogados (*)

Contingências
Quantidade 

 de ações
Probabilidade 

 de perda dez/21 dez/20
(1) Contribuição social 1 Possível 1.556 1.556
(2) DPVAT 1 Provável 2.329 2.329
Total 2 3.885 3.885
(*) A Seguradora constitui provisão para cada uma das obrigações legais acima listadas.
Obrigações legais – fiscais e previdenciárias – Referem-se a demandas judiciais por meio das quais estão sendo 
contestadas a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, 
registrado e, se necessário, será atualizado.
(1) CSL - Diferença de alíquota julho a dezembro/94: A Seguradora questiona a diferença entre a alíquota da CSLL 
aplicável às instituições financeiras e equiparadas, nos moldes da Lei Complementar 70/91, e a alíquota aplicável às 
demais pessoas jurídicas. (2) DPVAT: A Seguradora foi autuada pelo Fundo Nacional de Saúde sob o argumento de 
ausência de repasse de 50% dos valores arrecadados a título de DPVAT de maio, abril e agosto de 2001. A Segu-
radora ajuizou medida judicial para questionar a referida exigência, tendo efetuado depósito judicial no montante de 
R$ 2.549 para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão. Embora não tenha natureza tributária, 
o repasse em questão foi caracterizado como obrigação legal pela SUSEP, ocasionando a constituição da provisão 
contábil. b) Contingências de sinistros e cíveis: As ações cíveis, impetradas por segurados ou beneficiários de segu-
ros, são relacionadas, em sua maioria, a questões envolvendo a existência de sinistro e a cobertura securitária, que 
são fatores determinantes do dever de pagar ou não a indenização contratada. São realizados acompanhamentos 
periódicos para cada ação e a Administração, com base na opinião de seus consultores jurídicos, considera que os 
valores provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes das decisões judiciais. O quadro de 
processos em curso, de acordo com a avaliação dos advogados, é assim sumariado:

dez/21 dez/20
Probabilidade Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade
de perda reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
Sinistros
Provável 28.368 23.354 680 16.490 13.847 542
Possível 15.299 7.878 313 9.309 5.379 266
Remota 11.875 766 204 6.832 535 154
Subtotal 55.542 31.999 1.197 32.631 19.761 962
Cíveis
Provável 253 252 3 161 205 4
Possível 842 - 8 50 1
Subtotal 1.095 252 11 211 205 5
PVR
Provável 140 93 1 140 74 1
Subtotal 140 93 1 140 74 1
c) Discriminação das provisões de sinistros judiciais: dez/2021 dez/2020
1) Saldo no início do período 19.761 14.706
2) Total pago no período (4.069) (2.077)
3) Novas Constituições no período 3.037 2.016
4) Baixa da provisão por êxito 752 (840)
5) Alteração da provisão por alteração de estimativas ou probabilidades 2.236 2.658
6) Alteração da provisão por atualização monetária e juros 6.163 3.298
7) Saldo final do período 27.880 19.761
14. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 43.611 
e está representado por 32.936 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, correspondendo a um voto na 
assembleia geral. b) Reserva legal: Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária bra-
sileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. c) Dividendos: Os 
acionistas têm direito a um dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do exercício ajustado de acordo 
com a lei societária e o Estatuto.
15. Patrimônio Líquido Ajustado – PLA e Capital Mínimo Requerido – CMR dez/21 dez/20
Patrimônio Líquido 113.121 113.325
1. Ajustes Contábeis: (30.336) (41.474)
2. Ajustes associados à variação dos valores econômicos 793 191
3. Ajuste do Excesso de PLA de nivel 2 e PLA de Nivel 3 0 0
4. Outros Ajustes 0 0
PLA total (Patrimônio Líquido + 1 + 2 + 3 + 4) 83.578 72.042
PLA nivel 1 82.785 0
PLA nivel 2 793 0
PLA Nivel 3 19 0
Capital de Risco (II) 16.790 15.191
Capital de Risco de Subscrição 14.352 12.847
Capital de Risco de Crédito 2.156 1.541
Capital de Risco de Mercado 1.898 2.598
Capital de Risco Operacional 639 609
Benefício da diversificação (2.255) (2.403)
Capital Minimo Requerido 16.790 15.191
Suficiência de capital (PLA-CMR) 66.789 56.850
Necessidade de cobertura de reservas técnicas (nota nº 7c)  (a) 72.391 43.235
Ativos Líquidos    (nota nº 7c) (b) 146.302 125.195
Ativos líquidos em excesso à necessidade de cobertura das provisões  (c )  (b - a) 73.911 81.960
Capital Base para calculo de liquidez em relação ao Capital de Risco 0 15.191
20% do CR considerando as premissas do art. 65, inciso V da Res. CNSP nº 321/2015 ( d ) 0 3.038
Liquidez em relação ao CR (superior a 20% )   (c - d) 0 78.922
O Índice de liquidez em relação ao Capital de Risco ficou vigente até 30/11/2021, sendo revogado pela Resolução 
CNSP nº 412/21 após esta data. 16. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social devido sobre as operações do exercício decorrentes de adições e exclusões é como segue:

dez/21 dez/20
Contribuição Imposto de Contribuição Imposto de

Descrição Social Renda Social Renda
Resultado antes dos Tributos e após participações 5.934 5.934 22.376 22.376
(+) Constituições de Provisões 3.955 3.995 62 125
(+) Outras Variações 146 146 498 498
(-) Reversões de Provisões (266) (266) (1.225) (1.225)
(-) Ajustes por aumento no vlr de investimentos 
 avaliados p/Patrimônio Líquido (11.613) (11.613) (9.145) (9.145)
Lucro real antes das compensações (1.844) (1.804) 12.566 12.629
Compensação Prejuízo fiscal - - (3.770) (3.789)
Base de cálculo (1.843) (1.803) 8.796 8.840
Parcela isenta - 240 - 240
Taxa nominal do tributo 20% 15% 15% 15%
Taxa adicional - 10% - 10%
Tributos Calculado a taxa nominal - - 1.319 2.186
PAT - Programa de alimentação ao trabalhador - (53)
Outros Ajustes - - - (29)
Despesa/Receita Contabilizada - - 1.319 2.104
Taxa Efetiva 0% 0,00% 15% 23,80%
17. Ramos de atuação: Os principais ramos de atuação da Seguradora são:

Prêmios  
ganhos

Índice de  
Sinistralidade

Índice de  
Comissionamento

Principais ramos dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20
0114 Compreensivo Residência 713 923 7,90% 75,75% (42,98%) 40,85%
0118 Compreensivo Empresarial 876 833 (121,08%) 12,26% (32,79%) 33,62%
0588 Consórcio DPVAT - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0623 RC Ônibus 16.201 16.755 (25,57%) 19,40% (16,87%) 17,16%
0628 RCFV Ônibus 57.392 59.304 (37,95%) 30,38% (16,77%) 17,06%
0746 Fiança Locaticia 3.227 2.645 (84,09%) 129,33% (24,36%) 31,60%
0775 Garantia Segurado 5.549 669 (158,17%) 39,63% (20,95%) 16,84%
0977 Prestamista 1.117 - (1,74%) 0,00% (4,99%) 0,00%
1369 Viagem 345 1.877 4,75% 116,61% -0,78% 0,83%
0982 Acidentes pessoais 5.885 5.863 (5,23%) (5,13%) (8,12%) 18,36%
0993 Vida em Grupo 6.195 10.979 (75,81%) 77,00% (49,69%) 28,62%

Demais ramos 6.279 292 1,64% 79,90% (21,36%) 25,32%
Total 103.779 100.140

18) Detalhamento de contas de resultado:
a) Sinistros Ocorridos dez/21 dez/20
Indenizações avisadas – Administrativas 36.357 27.363
Indenizações avisadas – Judiciais 4.987 4.087
Variações de Sinistros IBNER - Ajuste da PSL 1.843 401
Despesas com sinistros 2.826 3.350
Salvados - Diretos (31) (44)
Ressarcimentos - Diretos (1.898) (495)
Provisão sinistros ocorridos mas não avisados – Diretos (1.238) 1.252
Variação despesas relacionadas do IBNR (96) 131
Serviços de Assistência 570 255
Total 43.320 36.300
b) Custos de aquisição dez/21 dez/20
Comissões sobre prêmios 25.210 19.126
Variação dos custos de aquisição diferidos (5.258) (220)
Recuperação de comissões (97) -
Total 19.855 18.906
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c) Outras receitas e despesas operacionais dez/21 dez/20
Outras receitas com operações de seguros 0 772
Outras receitas - consórcio DPVAT 1.078 5.449
Outras despesas - consórcio DPVAT (470) (1.041)
Redução ao valor recuperável (2.703) 1.326
Despesas com validação cadastral (55) (63)
Outras despesas (57) (41)
Despesas com provisões cíveis (22) 0
Despesas c/plataforma de operações (1.181) (1.179)
Despesas com regulação (674) (660)
Total: (4.084) 4.563
d) Despesas Administrativas dez/21 dez/20
Despesa com pessoal próprio 15.447 12.311
Despesa com serviço de terceiros 10.037 6.666
Despesa com localização e funcionamento 3.654 3.920
Despesa com publicidade e propaganda 1.820 386
Despesa com publicações 185 127
Despesa com donativos e contribuições 76 45
Outras despesas administrativas 518 399
Despesas administrativas DPVAT 0 0
Total: 31.737 23.854
e) Despesas com tributos dez/21 dez/20
Impostos federais 3.508 3.732
Impostos estaduais 29 0
Impostos municipais 29 74
Contribuições Sindical 2 4
Taxa de Fiscalização 1.076 1.198
Total: 4.644 5.008
f) Resultado Financeiro dez/21 dez/20
Receita com títulos de renda fixa – privados 477 119
Receita com títulos de renda fixa – públicos 1.532 2.500
Receita com Títulos de renda variável 1.563 1.274
Receita financeira com operações de seguros 2.060 1.142
Receita financeira - DPVAT 34 -
Receita com Fundos de Investimentos 2.747 1.486
Receita com créditos tributários 1 10
Outras receitas financeiras 0 3
Despesas com títulos de renda variável (159) (197)
Despesas financeiras com renda fixa (5) (17)
Despesas c/atualização monetária - PSL (7.777) (3.556)
Despesas com retrocessão/resseguro 832 128
Outras despesas financeiras (94) (55)
Total: 1.211 2.837
g) Resultado Patrimonial dez/21 dez/20
Resultado de Equivalência Patrimonial 11.613 10.115
Outras Despesas 0 (970)

11.613 9.145
19. Custos de Aquisição Diferidos: Os custos de aquisição são compostos pelas despesas de comercialização 
referentes a comissões e agenciamentos relativos à comercialização dos seguros da companhia. Esses montantes 
são diferidos a partir da emissão da apólice e são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo decorrido. 
O período médio de diferimento dos custos de aquisição se dá conforme a tabela abaixo:
Prazo médio de diferimento (dias) por ramo dez/21 dez/20
114 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL 361 364
116 - COMPREENSIVO CONDOMÍNIO 365 364
118 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL 362 364
141 - LUCROS CESSANTES 365 365
167 - RISCOS DE ENGENHARIA 0 0
310 - RC ADMINISTRADORES E DIRETORES 365 0
351 - RC GERAL 365 363
378 - RC PROFISSIONAL 357 0
623 - RC ÔNIBUS 317 306
628 - RCF ÔNIBUS 301 291
746 - FIANÇA LOCATÍCIA 511 578
775 - GOC PÚBLICO 1126 974
776 - GOC PRIVADO 395 304
982 - ACIDENTES PESSOAIS 306 297
993 - VIDA EM GRUPO 38 36
1369 - VIAGEM 106 70
MÉDIA GERAL 320 319

Em milhares 
KOVR SEGURADORA

Tipo dez/21 dez/20
Agenciamento e Corretagem 25.210 19.126
Recuperação de Corretagem - 97 -
Variação das Despesas Diferidas - 5.258 - 220
TOTAL 19.855 18.906
20. Salvados e Ressarcimentos: a) Saldo de Salvados e Ressarcimentos: 
SALVADOS
Ramo dez/21 dez/20
0623 - RC Ônibus 34 38
0628 - RCF Ônibus 12 38
Total 46 76
RESSARCIMENTOS
Ramo dez/21 dez/20
0623 - RC Ônibus 2 2
0628 - RCF Ônibus 1 2
0746 - Fiança Locatícia 851 599
Total 854 604
b) Aging Salvados e Ressarcimentos:

AGING 
1 a 

 30 dias
31 a 

 60 dias
61 a 

 120 dias
121 a  

180 dias
181 dias a 

365 dias
Acima de  
365 dias dez/20

Salvados 0 0 11 21 9 35 76
Ressarcimentos 40 75 90 18 19 362 604

AGING 
1 a 

 30 dias
31 a 

 60 dias
61 a 

 120 dias
121 a  

180 dias
181 dias a 

365 dias
Acima de 
365 dias dez/21

Salvados 0 0 0 0 5 41 46
Ressarcimentos 34 16 63 17 242 482 854
21. Transações com partes relacionadas: Os saldos referentes às transações com partes relacionadas, efetuadas 
em condições normais acordadas entre as partes, são como segue:

dez/21 dez/20
Ativos (Passivos) Ativos (Passivos)

Outras Aplicações - Kovr Capitalização S/A 117 315
Créditos a Receber – Kovr Capitalização S/A 226 20
Créditos a Receber – Kovr Previdência S.A. 7 4
Dividendos a receber - Kovr Capitalização S/A 7.713 8.867
Dividendos a pagar - Segpar Participações S/A (1.409) 84
Dividendos a pagar - Outros (11) (6.131)
Contas Bancárias - Banco Master 6 13
Obrigações a pagar –Kovr Previdência S.A. (78) (12)
Total 6.572 3.160
i. Remuneração do pessoal chave da Administração: A Companhia não possui benefícios de curto e longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração para seu pessoal-chave da Administração. ii. Outras informações:  
Conforme legislação em vigor, é vedado às sociedades seguradoras, entidade de previdência e sociedades de 
capitalização realizar quaisquer operações comerciais, financeiras ou imobiliárias: a) Direta ou indiretamente com 
seus administradores, membros dos conselhos estatutários, e respectivos cônjuges ou companheiros e parentes 
até o 2º grau; b) Com empresas nas quais participem as pessoas a que se refere ao item “a”, exceto no caso de 
participação de até 5% (cinco por cento) como acionista; e c) Tendo como contraparte pessoas jurídicas nas quais 
as pessoas físicas definidas no item “a” participem como sócios, administradores ou funcionários. Dessa forma, não 
foram efetuadas nenhuma das operações citadas acima pela Companhia.
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Parecer da Auditoria Atuarial Independente
Aos Acionistas e Administradores da KOVR Seguradora S.A.
Escopo da Auditoria: 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 líqui-
do ajustado, e dos limites de retenção da KOVR Seguradora S.A. (a seguir denominada “Seguradora”), 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 e orientações da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. 
Responsabilidade da Administração: A Administração da Seguradora é responsável pelas provisões técnicas, 
pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo re-
querido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com ressegurado-
res 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 e orien-
tações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 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 do Atuário Independente: 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. Uma auditoria atuarial envolve a execução de pro-
cedimentos 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 associa-
dos 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 Seguradora 

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 finan-
ceiras 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 KOVR 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 selecio-
nados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Seguradora e utilizadas em nossa audi-
toria 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 seleciona-
dos 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.

Porto Alegre/RS, 21 de fevereiro de 2022.
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PARECER DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE 
 
Aos Acionistas e Administradores da 
KOVR Capitalização S.A. 

Escopo da Auditoria 

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR Capitalização S.A. (a seguir 
denominada “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 e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

 

Responsabilidade da Administração 

A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras, pelos demonstrativos de capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência 
regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
com as normas e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 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 do Atuário Independente 

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. 

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo 
os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 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 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. 

Alexandre Turk de Almeida – Atuário MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial EIRELI
CNPJ nº 08.614.081/0001-21 – CIBA nº 102
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da KOVR SEGURADORA S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da KOVR SEGURADORA S.A.(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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da KOVR SEGURADORA S.A. 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 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 cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 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 financeiras, 
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.
Auditoria do período anterior comparativo: As demonstrações financeiras da KOVR SEGURADORA S.A. para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor independente, que emitiu relatório 
em 23 de fevereiro de 2021 contendo opinião sem ressalva.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras da companhia: 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 
elaboração 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 encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 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 financeiras 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 econômicas 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 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 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 financeiras como um todo. A 
materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os valores fixados pelo auditor, inferior(es) ao considerado 
relevante para as demonstrações financeiras como um todo, para 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 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. • Obtivemos 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 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 a 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. • Obtivemos 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. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. 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 
individuais e consolidadas 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.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.

UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC 1RJ 091330/O-5
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KOVR PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ: 17.479.056/0001-73

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanços Patrimoniais - 31 de dezembro de 2021 e 31 dedezembro de 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações do Resultado  
31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 

(Em milhares de reais, exceto o lucro/prejuízo líquido por ação)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 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)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 

(Em milhares de reais, exceto o lucro/prejuízo líquido por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A KOVR Previdência S.A. (doravante “Compa-
nhia) é uma sociedade de capital fechado com fins lucrativos, com autono-
mia administrativa e financeira, e tem como objetivo social operar em ativida-
des de previdência complementar, renda e pecúlio, bem como de seguros do 
ramo vida em geral no território nacional, com sede à Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 3477, Torre B 2º andar, Itaim Bibi em São Paulo, estado de São Paulo 
– Brasil. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui a seguinte estru-
tura de controle acionário:  100% de Segpar Participações S/A. A Compa-
nhia em 2021 otimizou processos com o intuito de maior agilidade na infor-
mação e redução de custos. A Companhia está exposta a riscos que são 
provenientes de suas operações e que podem afetar seus objetivos estraté-
gicos e financeiros. Nesse contexto, o Processo de Gerenciamento de Ris-
cos da Seguradora conta com a participação de áreas responsáveis por sua 
Governança Corporativa que, por sua vez, abrange desde a alta administra-
ção até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação dos ris-
cos, alinhadas com as melhores práticas de mercado. Em atendimento a 
Circular SUSEP nº 521/2015, um colaborador foi designado para a função de 
Gestor de Riscos, reportando-se diretamente à Diretoria Executiva. Essas 
demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 
18 de fevereiro de 2022. 2. Elaboração e apresentação das demonstra-
ções financeiras: a) Declaração de conformidade: A Circular SUSEP nº 
517/2015 e alterações dispõe sobre as normas contábeis a serem observa-
das pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades 
abertas de previdência complementar e resseguradoras locais. As demons-
trações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos desta, dos 
pronunciamentos técnicos, das orientações e das interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e das normas do Conse-
lho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela 
SUSEP”. A Circular 648/2021 de 12/11/2021 revoga a Circular 517/2015, 
produzindo seus efeitos a partir de .03/01/2022, exceto os artigos 110 e 118, 
que entram em vigor na data da publicação da circular. A Companhia efe-
tuou a segregação de itens patrimoniais entre ativo e passivo circulante 
quando estes atendem às seguintes premissas: • Espera-se que seja reali-
zado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do 
ciclo operacional da Companhia (12 meses); • Está mantido essencialmente 
com o propósito de ser negociado; e • Espera-se que seja realizado até doze 
meses após a data do balanço. Todos os itens que não atendem ao exposto 
acima foram classificados como “não circulantes”. b) Base para mensura-
ção: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo 
histórico, com exceção aos seguintes itens no balanço patrimonial: • Instru-
mentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; • 
Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SU-
SEP. c) Comparabilidade: As demonstrações financeiras estão sendo 
apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, con-
forme disposições do CPC 26(R1) e instruções do órgão regulador. Para o 
balanço patrimonial e demais peças, a Companhia utilizou-se das informa-
ções constantes no período findo imediatamente precedente, 31 de dezem-
bro de 2020. d) Continuidade: A Companhia possui recursos para dar con-
tinuidade em suas operações no futuro e, portanto, a mensuração e a apre-
sentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstân-
cia. 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 financeiras foram pre-
paradas com base nesse princípio. e) Moeda funcional e de apresentação: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em reais (R$), que é a mo-
eda funcional da Companhia, e estão sendo apresentadas em milhares de 
reais, exceto quando indicado de outra forma. A Companhia não possui ati-
vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira na data do 
fechamento do balanço. f) Uso de estimativas e julgamentos: A prepara-
ção de demonstrações financeiras de acordo com as normas homologadas 
pela SUSEP exige que a Administração registre determinados valores de 
ativos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são 
estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. 
Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas estima-
tivas em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação, 
porém deve ser medido em bases confiáveis para que as demonstrações 
contábeis não sejam prejudicadas. Quando, entretanto, não puder ser feita 
uma estimativa razoável, o item não deve ser reconhecido na demonstração 
contábil. Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 3. Re-

sumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis 
utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão demonstra-
das a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos 
os períodos comparativos apresentados. a) Classificação dos contratos 
de seguros e de investimento: As principais definições das características 
de um contrato de seguro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 
11 – Contratos de seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP estabe-
leceu critérios para identificação de um contrato de seguro. A definição de 
um contrato de seguro é quando a Companhia aceita um risco de um acon-
tecimento futuro e incerto em troca da indenização ao segurado/beneficiário, 
caso este risco ocorra. Os contratos de resseguro também são tratados da 
mesma forma como contratos de seguros por transferirem risco de seguro 
significativo. Nesse contexto, a Administração procedeu às devidas análises 
dos contratos emitidos com base nas normas supracitadas e não identificou 
contratos classificados como contratos de investimentos. b) Caixa e equiva-
lentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, apli-
cações financeiras resgatáveis cujo vencimento das operações seja igual ou 
inferior a 90 dias entre a data de aquisição e vencimento e com risco insigni-
ficante de mudança de seu valor de mercado e que não afetem a vinculação 
com ativos garantidores. c) Instrumentos Financeiros: Ativos financeiros: 
A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: • 
Valor justo por meio do resultado; • Mantidos até o vencimento; • Disponíveis 
para venda; e • Empréstimos e recebíveis. A classificação dentre as catego-
rias é definida pela Administração no momento inicial e depende da estraté-
gia pela qual o ativo foi adquirido. • Ativos financeiros designados a valor 
justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor 
justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para nego-
ciação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 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 estra-
tégia de investimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo, e mudan-
ças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 
• Ativos financeiros mantidos até o vencimento: São classificados nessa ca-
tegoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter es-
ses ativos financeiros até o vencimento. Os investimentos mantidos até o 
vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. • Ativos financeiros disponíveis para 
venda: Compreende os ativos financeiros não 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 apre-
sentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, 
o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para 
o resultado. • Empréstimos e recebíveis: Compreende, principalmente, os 
recebíveis originados de contratos de seguros, tais como os saldos de prê-
mios a receber de segurados, valores a receber e direitos junto aos ressegu-
radores. Após o reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amorti-
zado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária, 
menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no 
resultado, quando incorridos, em receitas ou despesas financeiras. • Deter-
minação do valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação 
pública são registrados com base nos preços divulgados. Para os ativos fi-
nanceiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece 
o valor justo através de técnicas de avaliação, que incluem o uso de opera-
ções recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos 
que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa desconta-
dos e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível 
de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com in-
formações geradas pela administração da própria Companhia. Redução ao 
valor recuperável (ativos financeiros): Um ativo tem perda no seu valor recu-
perável 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 pelo 
atraso ou não 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. Além disso, para um instrumento patrimonial, um 
declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é 
evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As perdas são 
reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspon-
dente. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a 

diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 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, líqui-
do 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 resulta-
dos abrangentes. Passivos financeiros: Compreende, substancialmente, for-
necedores, contas a pagar e as contas que compõem o grupo “débitos com 
operações de seguros”, que são reconhecidos, inicialmente, ao valor justo. 
Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo 
método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária e a varia-
ção cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando in-
corridos. d) Prêmios de seguros: Os prêmios a receber e as respectivas 
despesas de comercialização são registrados pelo seu valor futuro, deduzi-
do dos juros a apropriar que são reconhecidos pelo regime de competência 
como receitas financeiras. A redução ao valor recuperável é calculada para 
cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos com prêmios de segu-
ros e a mesma é constituída através de metodologia própria e) Custo de 
aquisição diferido (DAC): Os custos de aquisição diferidos são comissões 
de corretagem, de agenciamento e outros custos de angariação diferida e 
são amortizadas de acordo com o prazo de vigência das apólices e/ou con-
tratos. f) Investimentos: Propriedades para investimento são inicialmente 
mensuradas ao custo, incluindo custos da transação. Propriedades para in-
vestimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade de in-
vestimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera ne-
nhum benefício econômico futuro da sua venda. Eventuais ganhos ou per-
das na baixa ou alienação de propriedade de investimento são reconhecidos 
na demonstração do resultado no ano da referida baixa ou alienação. Trans-
ferências são realizadas para a conta de propriedade de investimento, ou 
desta conta, apenas quando houver uma mudança no seu uso, evidenciada 
pelo término da ocupação pelo proprietário, início de arrendamento mercan-
til para outra parte ou conclusão da construção ou incorporação. Para uma 
transferência de propriedade de investimento para propriedade de uso pró-
prio, o custo presumido para fins de contabilização subsequente correspon-
de ao valor justo na data da mudança no seu uso. Se o imóvel de uso próprio 
se tornar uma propriedade de investimento, a Companhia contabiliza a refe-
rida propriedade de acordo com a política descrita no item de imobilizado até 
a data da mudança no seu uso. Quando a Companhia conclui pelos próprios 
meios a construção ou incorporação de uma propriedade de investimento, 
qualquer diferença entre o valor justo da propriedade naquela data e o seu 
valor contábil anterior é reconhecida na demonstração do resultado. g) Imo-
bilizado: O ativo imobilizado de uso próprio utilizado na condução dos negó-
cios da Companhia compreende: imóveis de uso próprio, equipamentos, 
móveis, máquinas, utensílios e veículos. O imobilizado de uso próprio é de-
monstrado ao custo histórico. O custo do ativo imobilizado é reduzido por 
depreciação acumulada do ativo (exceto para terrenos, cujo ativo não é de-
preciado) até a data de 31 de dezembro de 2021. O custo histórico do ativo 
imobilizado compreende gastos que são diretamente atribuíveis para aquisi-
ção dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em condições de uso. 
Gastos subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobiliza-
do ou reconhecidos como um componente separado do ativo imobilizado, 
somente quando é provável que benefícios futuros econômicos associados 
com o item do ativo irão fluir para a Companhia e o custo do ativo possa ser 
avaliado com confiabilidade. Quando ocorre a substituição de um determina-
do componente ou “parte” de um componente, o item substituído é baixado, 
apropriadamente. Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são 
registrados no resultado do período conforme incorridos. A depreciação de 
itens do ativo imobilizado é calculada pelo o método pro rata die e conforme 
o período de vida útil estimada dos ativos (os terrenos não são depreciados). 
O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se 
o valor recuperável do ativo for inferior ao valor contábil do ativo. As taxas 
anuais de depreciação utilizadas pela Companhia são: 10% para móveis, 
máquinas, utensílios, equipamentos de comunicação e segurança e de 20% 
para veículos e sistema de processamento de dados. h) Intangível: Ativos 
intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômi-
ca e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre 

Senhores Acionistas, A Kovr Previdência S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, coloca à 
disposição de V.Sas. para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes 
relativos ao exercício de 2021. As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, conjugadas com as normas emitidas pelo CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados. NOVA 
MARCA E DENOMINAÇÃO SOCIAL: A KOVR Previdência S/A é a nova denominação social e marca da antiga 
Investprev Seguros e Previdência S/A. Esta mudança faz parte do plano estratégico que a Seguradora traçou a 
partir da entrada da nova matriz societária e da nova administração. DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO: 
Em 2021 a KOVR apresentou prejuízo de R$ 1.886mil.  Nas operações de Seguros os prêmios ganhos atingiram 
R$ 7.583 e os sinistros ocorridos somaram R$ 2.834mil. As provisões técnicas em dezembro/2021, totalizaram 
R$ 45.462mil, com uma necessidade de cobertura das mesmas de R$ 36.918mil e recursos garantidores de R$ 
50.852mil, o que demonstra a sólida capacidade da empresa de garantir suas reservas. Diante do enfrentamento de 
uma emergência na saúde pública e de incertezas na economia global devido à Covid-19, o Grupo Investprev vem 
adotando ações para minimizar a exposição de clientes e empregados ao contágio e contribuir com a manutenção 
da atividade econômica. Ao longo do primeiro semestre, diversas medidas foram tomadas em relação às rotinas 
operacionais. Buscando a manutenção da saúde e bem-estar do corpo funcional, cabe mencionar o destacamento 
de colaboradores para home office, em especial daqueles que se enquadram nos grupos de risco, sem prejuízo à 
continuidade das atividades, definição   de   protocolos   de   prevenção e a produção de material para orientação 
aos colaboradores. Reafirmamos nosso compromisso em continuar a construir esta empresa com vistas a torná-
la cada vez mais importante no mercado segurador, nos especializando na elaboração de novos produtos que 
atendam as demandas do consumidor final. GOVERNANÇA CORPORATIVA: A companhia adota as melhores 
práticas de governança corporativa, com o objetivo de preservar seu valor e assegurar seu crescimento, baseado 
na ética para a realização de seus negócios. Na busca pela constante evolução de seu ambiente de controle, 
os administradores investem constantemente em tecnologia, no aprimoramento de seus processos internos e na 
qualificação de seu quadro de colaboradores, provendo assim os recursos necessários à identificação, avaliação, 

tratamento e monitoramento adequado aos riscos, considerando a natureza, escala e complexidade de suas 
operações. Dessa forma, os aspectos relacionados à gestão de riscos, controles internos e conformidade regulatória 
estão presentes na rotina da companhia, de modo a refletir a responsabilidade corporativa como premissa da 
administração na condução de suas operações, tendo em vista a continuidade e sustentabilidade dos negócios. Por 
fim, após a aprovação da transferência do controle acionário pela Superintendência de Seguros Privados, ocorridas 
no exercício fiscal anterior, iniciou-se um processo de integração que visa obter sinergia entre diretrizes, práticas e 
recursos, o que contribuirá de forma relevante para o aprimoramento e evolução de sua estrutura de governança 
corporativa.  PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO: O grupo Segurador KOVR, formado pelas coligadas: 
KOVR Seguros e Previdência, KOVR Seguradora e KOVR Capitalização, promove periodicamente a atualização de 
todos os níveis de colaboradores, em todas suas empresas, visando capacitá-los, de acordo com as determinações 
da Lei 9.613 de 1998, e circular 612 de 2020. Esta atualização insere as rotinas operacionais de monitoramento 
de operações, classificação de perfis de risco, práticas de conhecimento de clientes, funcionários, fornecedores 
e parceiros além de relatório anual de avaliação efetividade, fazendo parte do Sistema de Controles Internos do 
grupo. CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO CNSP N° 321/2015: A Companhia está totalmente adequada quanto aos 
índices de solvência determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, quanto às exigências da Resolução CNSP nº 321, que estipula o PLA – Patrimônio 
Líquido Ajustado superior ao CMR – Capital Mínimo Requerido. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA: 
Em atenção ao disposto na Circular SUSEP n° 517/15 de 30 de julho de 2015, a KOVR Previdência declara possuir 
capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “mantidos até o 
vencimento”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao findar este exercício, reafirmamos nossa crença no comportamento 
ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na 
direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer aos nossos acionistas, clientes e aos nossos colaboradores, que 
contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, transformando em realidade os nossos ideais.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2022.
A Diretoria.

Ativo Nota nº dez/2021 dez/2020
Circulante 13.046 13.774
 Disponível 717 261
  Caixa e Bancos 717 261
 Aplicações 5 8.688 8.576
 Créditos das operações com seguros e  
 resseguros 413 314
  Prêmios a Receber 6 413 314
 Créditos das operações com previdência  
 complementar 898 1.085
  Valores a Receber 7 898 1.085
 Outros Créditos Operacionais  111 165
 Ativo de resseguro e retrocessão 61 38
 Títulos e Créditos a Receber 8 2.068 3.273
  Títulos e Créditos a Receber 1.289 1.394
  Créditos Tributários e Previdenciários 254 572
  Depósitos Judiciais e Fiscais - 101
  Assistência Financeira a Participantes 385 1.082
  Outros Créditos 140 124
 Empréstimos e depósitos compulsórios 11 11
 Despesas antecipadas 7 3
 Custos de aquisição diferidos 72 48
  Seguros 9 7
  Previdência 63 41
Ativo não circulante 55.724 54.704
Realizável a longo prazo 55.410 54.370
  Aplicações 5 51.184 45.889
  Títulos e créditos a receber 8 4.226 8.481
  Depósitos Judiciais e Fiscais 3.285 5.617
  Assistência Financeira a Participantes 941 2.864
 Investimentos 9 286 289
  Participações Societárias 282 286
  Outros investimentos 4 3
 Imobilizado 10 14 31
  Bens Móveis 14 31
 Intangível 14 14
  Outros Intangíveis 14 14
Total do ativo 68.770 68.478
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo Nota nº dez/2021 dez/2020
Circulante 32.817 32.362
  Contas a pagar 1.359 923
  Obrigações a pagar 591 189
  Impostos e encargos sociais a recolher 61 75
  Encargos trabalhistas 95 131
  Impostos e contribuições 14 18
  Outras contas a pagar 598 510
  Débitos de operações com seguros e resseguros 1.477 1.421
  Operações com Seguradoras 2 -
  Operações com resseguradoras 59 91
  Corretores de seguros e resseguros 944 823
  Outros débitos operacionais 472 507
  Débitos de operações com previdência  
  complementar 9 9
  Outros débitos operacionais 9 9
  Depósitos de terceiros 12 27 1.024
  Provisões técnicas – seguros 13 5.826 4.650
  Danos 25 26
  Pessoas 4.579 3.320
  Vida individual 29 122
  Vida com cobertura por sobrevivência 1.193 1.182
  Provisões técnicas - previdência  
  complementar   13 24.117 24.335
  Planos bloqueados 2.896 2.301
  Planos não bloqueados 13.675 14.492
  PGBL/PRGB 7.546 7.542
Passivo não circulante 16.504 14.997
  Contas a pagar 129 192
  Outras contas a pagar 129 192
 Provisões técnicas - previdência  
 complementar 13 15.518 14.100
  Planos bloqueados 2.934 2.427
  Planos não bloqueados 12.584 11.673
 Outros débitos 14 857 705
  Provisões judiciais 857 705
 Patrimônio líquido 16 19.449 21.119
  Capital social 23.700 23.700
  Reservas de capital 4 4
  Reservas de lucros 483 483
  Ajuste de avaliação patrimonial 209 (7)
  Lucros ou prejuízos acumulados (4.947) (3.061)
Total do passivo e patrimônio líquido 68.770 68.478
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.Nota nº dez/21 dez/20

Prêmios Emitidos 2.893 5.547
(+) Contribuições para Cobertura de Riscos 6.750 7.692
(+/-) Variações das Provisões Técnicas de Prêmios (2.060) (546)
(=) Prêmios Ganhos 18 a 7.583 12.693
(-) Sinistros Ocorridos 18 b (2.834) (2.457)
(-) Custos de Aquisição 18 c (267) (480)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 18 d 979 1.513
(+/-) Resultado com Operações de Resseguro (195) (106)
(+) Rendas de Contribuições e Prêmios 38 43
(-) Constituição da Provisão de Benefícios a Conceder (1.013) (787)
(=) Receitas de contribuições e prêmios de vgbl (975) (744)
(+/-) Variação de Outras Provisões Técnicas 18b (3.081) (6.938)
(-) Custos de Aquisição 18 c (376) (856)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 18 d 2.658 524
(-) Despesas Administrativas 18 e (4.495) (4.968)
(-) Despesas com Tributos 18 f (624) (899)
(+) Resultado Financeiro 18 g (53) 1.348
(=) Resultado operacional (1.680) (1.370)
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos Não Correntes 2 (25)
(=) Resultado antes dos tributos e participações (1.678) (1.395)
(-) Participações Sobre o  Lucro (208) (206)
(=) Lucro líquido / prejuízo  (1.886) (1.601)
(/) Quantidade de Ações 23.507 23.507
(=) Lucro líquido / prejuízo por ação (80,25) (68,09)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

dez/21 dez/20
Prejuízo / Lucro líquido do exercício (1.886) (1.601)
Outros resultados abrangentes 216 150
Efeitos tributários sobre os resultados abrangentes (45%) - -
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros 
disponíveis para venda 216 150
Resultado abrangente do exercício, líquido dos impostos (1.670) (1.451)
Resultado abrangente do exercício atribuível aos:
  Acionistas (1.670) (1.451)
  Quantidade de Ações 23.507 23.507
  Lucro Líquido por Ação 71,08 61,71
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

dez/2021 dez/2020
Atividades operacionais
Lucro/Prejuízo líquido do período (1.886) (1.601)
Ajustes para:
  Depreciação e amortizações 14 60
  Perda (reversão de perdas) por redução ao valor  
 recuperável dos ativos (2.042) 753
  Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível (2) 39
Variação nas contas patrimoniais: 4.358 1.256
 Ativos financeiros (5.196) 66.087
 Créditos das operações de seguros e resseguros 774 (224)
 Créditos das operações de previdência complementar 1.356 (1.225)
 Ativos de resseguro (23) 17
 Créditos fiscais e previdenciários 318 1.965
 Depósitos judiciais e fiscais 2.434 (1.752)
 Despesas antecipadas (3) 16
 Custos de Aquisição Diferidos (23) 3
 Outros ativos 2.761 (4.279)
 Impostos e contribuições (18) (1.615)
 Outras contas a pagar 339 (404)
 Débitos de operações com seguros e resseguros 56 14
 Depósitos de terceiros (997) 278
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 1.175 (63.500)
 Provisões técnicas - previdência complementar 1.200 5.479
 Provisões judiciais 152 95
 Outros passivos 53 301
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 442 507
   Juros pagos - (50)
    Recebimento de Dividendos e Juros sobre o Capital  
 Próprio 5 -
    Imposto sobre o lucro pagos - (394)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades  
 Operacionais 447 63
Atividades de investimento
Recebimento pela Venda:
 Investimentos 4
 Imobilizado 6 51
 Intangível 60
Pagamento pela Compra:
 Investimentos (1) (58)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de  
 Investimento 9 53
 Aumento/(redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes 
  de Caixa 456 115
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 261 145
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 717 261
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 Ajuste com
Capital Reservas de Reservas de Títulos e Valores Prejuízos
Social Capital Lucros Mobiliários Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 23.700 4 483 (157) (1.460) 22.570
Ajuste com títulos e valores mobiliários: 150 150
Resultado líquido do período (1.601) (1.601)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 23.700 4 483 (7) (3.061) 21.119
Ajuste com títulos e valores mobiliários: 216 216
Resultado líquido do período (1.886) (1.886)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 23.700 4 483 209 (4.947) 19.449

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para os ativos 
intangíveis com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. Mudanças na vida útil esti-
mada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizados por meio de 
mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na 
categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. i) Redução ao valor recuperável dos ativos 
não financeiros: A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriora-
ção ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Pelas análises e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que não é necessária a constituição de 
uma provisão para redução ao valor recuperável de seus ativos não financeiros. j) Contratos de arrendamento 
mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil (leasing) são classificados em dois grandes grupos: operacio-
nais e financeiros. O fator determinante para essa classificação, conforme CPC 06(R1) – Operação de arrendamen-
to mercantil é a transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem. • Arrendamentos operacionais: 
A Companhia possui contratos de arrendamento de aluguel da sala para a sede administrativa da Companhia. A 
Companhia, como arrendatário, determinou com base na avaliação dos termos e condições dos contratos firmados, 
que não retém todos os riscos e benefícios associados ao contrato, portanto, contabiliza as operações como arren-
damento operacional. Os pagamentos feitos pela Companhia referente aos arrendamentos operacionais são reco-
nhecidos como despesa pelo método linear pelo período de vigência do contrato. • Arrendamentos financeiros: Du-
rante o período de divulgação não existiam contratos de arrendamento mercantil financeiro vigentes na Companhia. 
k) Provisões Técnicas: As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as determina-
ções e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, e estão assim resumidas: • Seguros: A provisão de 
prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do prêmio correspondente ao período de risco a decorrer, 
calculada pelo método “pro rata die” e atualizada monetariamente, quando aplicável. A Companhia constitui provisão 
relativa a riscos vigentes e não emitidos (RVNE), cujo valor foi determinado com base em cálculos atuariais que le-
varam em conta a experiência histórica e metodologia prevista em nota técnica atuarial para prêmios emitidos em 
atraso, mas com período a decorrer. A provisão de sinistros a liquidar (PSL) e a provisão de despesas relacionadas 
– PDR são constituídas por estimativa de pagamentos, líquidos de recuperações de cosseguro cedido, determinada 
com base nos avisos de sinistros/despesas recebidos até a data do balanço e atualizada monetariamente nos ter-
mos da legislação. Nos valores lançados em PSL – Judicial estão contidos os juros e atualizações monetárias devi-
das. A KOVR PREVIDÊNCIA S/A constitui em 31/12/2021 o ajuste de IBNER para complementar a PSL referente 
aos sinistros judiciais e reduzir a PSL referente aos sinistros administrativos, o qual foi obtido através da construção 
dos triângulos de Run-Off, conforme previsto em Nota Técnica Atuarial. A provisão de sinistros ocorridos mas não 
avisados (IBNR) é constituída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já ocorridos e ainda não 
avisados até a data base de cálculo. Seu valor é apurado mediante a aplicação de metodologia própria baseada na 
estimativa do percentual médio ponderado, obtido através da construção de um modelo de triângulo de Run-Off, 
conforme previsto em Nota Técnica Atuarial. A provisão de prêmios A provisão de resgate e outros valores a regula-
rizar (PVR) é constituída pelos resgates a regularizar, pelas devoluções de prêmios, pelas devoluções de fundos em 
decorrência de morte do participante durante o período de diferimento (quando cabível), pelas portabilidades solici-
tadas e ainda não transferidas e pelos prêmios recebidos e ainda não convertidos em cotas, conforme estabelecido 
pela legislação em vigor e disposto em Nota Técnica Atuarial. • Previdência: As provisões matemáticas representam 
os valores das obrigações assumidas sob a forma de planos de renda, pensão e pecúlio e são calculadas segundo 
o regime financeiro previsto contratualmente por e sob responsabilidade de atuário legalmente habilitado, registrado 
no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). As Provisões matemáticas representam o valor presente dos benefícios futu-
ros, estimados com base em métodos e pressupostos atuariais. A provisão matemática de benefícios a conceder 
(PMBaC) refere-se aos participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foi iniciada e a provisão matemática 
de benefícios concedidos (PMBC) refere-se àqueles já em gozo de benefícios. Os encargos financeiros creditados 
às provisões técnicas são classificados como “despesas financeiras”. As provisões que estão vinculadas aos segu-
ros de vida com cobertura de sobrevivência (VGBL) e aos planos de previdência da modalidade “gerador de benefí-
cios livres” (PGBL), representam o montante das contribuições efetuadas pelos participantes, líquidas de carrega-

mentos e de outros encargos contratuais, acrescidas dos rendimentos financeiros gerados pela aplicação dos recur-
sos em fundos de investimentos especialmente constituídos (FIE’s). A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é 
constituída pela parcela do prêmio correspondente ao período de risco a decorrer, calculada pelo método “pro rata 
die” e atualizada monetariamente, quando aplicável. A provisão de sinistros a liquidar (PSL) e a provisão de despesas 
relacionadas – PDR são constituídas por estimativa de pagamentos, líquidos de recuperações de cosseguro cedido, 
determinada com base nos avisos de sinistros/despesas recebidos até a data do balanço e atualizada monetariamen-
te nos termos da legislação. Nos valores lançados em PSL – Judicial estão contidos os juros e atualizações monetá-
rias devidas. A KOVR PREVIDÊNCIA S/A constitui em 31/12/2021 o ajuste de IBNER para complementar a PSL re-
ferente aos sinistros judiciais e reduzir a PSL referente aos sinistros administrativos, os quais foram apurados com 
base no histórico apontado nos testes de consistência. A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é 
constituída mensalmente para garantir o montante esperado de sinistros já ocorridos e ainda não avisados até a data 
base de cálculo. Seu valor é apurado mediante a aplicação de metodologia própria baseada na estimativa do percen-
tual médio obtido através do histórico verificado nos testes de consistência, conforme previsto em Nota Técnica Atu-
arial. A provisão de resgates e outros valores a regularizar (PVR) abrange os valores referentes aos resgates a regu-
larizar, às devoluções de prêmios ou fundos, às portabilidades solicitadas e, por qualquer motivo, ainda não transfe-
ridas para a seguradora ou EAPC receptora e aos prêmios recebidos e não cotizados. A provisão complementar de 
cobertura (PCC) é constituída quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, conforme valor apurado no 
Teste de Adequação do Passivo (TAP), de acordo com o disposto na Circular SUSEP n° 517/2015 e alterações. As 
principais premissas de cálculo são: Tábua de Mortalidade BR-EMS 2021, segregada por sexo, Indexador monetário 
do Plano e Taxa de juros livre de risco (padrão SUSEP). A provisão de resgate e outros valores a regularizar (PVR) é 
constituída pelos resgates a regularizar, pelas devoluções de prêmios, pelas devoluções de fundos em decorrência 
de morte do participante durante o período de diferimento (quando cabível), pelas portabilidades solicitadas e ainda 
não transferidas e pelos prêmios recebidos e ainda não convertidos em cotas, conforme estabelecido pela legislação 
em vigor e disposto em Nota Técnica Atuarial. l) Teste de adequação dos passivos – TAP (“LAT – Liability Ade-
quacy Test”): Conforme disposto na Circular SUSEP Nº 517/2015 e alterações, que instituiu o teste de adequação 
de passivos para fins de elaboração das demonstrações financeiras e definiu regras e procedimentos para a sua re-
alização, a seguradora deve avaliar se o seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de 
caixa futuros de seus contratos e certificados. Se a diferença entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de 
caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na data base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e 
dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à sociedade 
supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar de Cobertura (PCC), quando a insuficiência for 
proveniente das provisões de PPNG, PMBaC e PMBC, as quais possuem regras de cálculos rígidas, que não podem 
ser alteradas em decorrência de insuficiências. Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões técni-
cas apuradas no TAP devem ser efetuadas nas próprias provisões. O TAP não se aplica aos contratos e certificados 
relativos aos ramos DPVAT, DPEM e Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação. O teste foi elaborado 
bruto de resseguro e para a sua realização a seguradora considerou a segmentação estabelecida pela Circular SU-
SEP Nº 517/2015 e alterações, ou seja, entre seguros de Pessoas e Previdência, entre Eventos a Ocorrer e Eventos 
Ocorridos e, por fim, entre Prêmios/Contribuições Registrados e Prêmios/Contribuições Não Registrados. A taxa de 
sinistralidade média aplicada ao Teste de Adequação de Passivos de 31 de dezembro de 2021 dos ramos que com-
preendem o grupo de Pessoas foi de 72%, para os fluxos de Eventos a Ocorrer de Prêmios Registrados de PPNG, e 
de 59%, para os fluxos de Eventos a Ocorrer de Prêmios Não Registrados de PPNG. Para a elaboração dos fluxos 
de caixa considerou-se as estimativas de prêmios/contribuições, sinistros/benefícios e despesas, mensurados na 
data base de dezembro de 2021, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ) 
– cupom de IGPM, para os produtos de Previdência, e curva Pré-Fixada, para os ramos que compõe o grupo de 
Pessoas – com base na metodologia proposta pela SUSEP e a tábua BR-EMS versão 2021 (M/F). Do ponto de vista 
global, as provisões da KOVR PREVIDÊNCIA S/A se mostraram adequadas em todas as segmentações, inclusive 
para os Planos Tradicionais em fase de benefício concedido (PMBC) que, em 31 de dezembro de 2021, manteve na 
Provisão Complementar de Cobertura (PCC) o saldo de R$ 1.619.818,38, e, para os Planos de Acumulação – PM-
BAC-CV, o montante de R$ 13.687,90, totalizando uma PCC de R$ 1.633.506,28. Nas segmentações de seguros, as 
provisões de prêmios e sinistros apresentaram boa margem de suficiência para cobrir todas as despesas de sinistros 
futuros e despesas relacionadas à gestão e à comercialização das apólices.

[TABELA I] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS DE PPNG

TIPO DE PRODUTO (A) (B) (C)
PPNG CONSTITUÍDA LÍQUIDA DO CAD DIRETAMENTE RELACIONADO À PPNG VALOR PRESENTE DO FLUXO DE CAIXA RELACIONADO À PPNG PCC-PPNG

Seguro Danos 0,00 0,00 0,00
Seguro Pessoas 99,58 78,15 -21,44

Previdência 146,79 104,49 -42,30

Total (D) (E) (F)
246,37 182,63 0,00

[TABELA II] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO

TIPO DE  
PLANO

GARANTIA NO  
DIFERIMENTO

EXCEDENTE FINANCEIRO NO DIFERI-
MENTO 

 (até 50 %; maior ou igual a 50%)

BASE TÉCNICA PARA 
CONVERSÃO  
EM RENDA

EXCEDENTE FINANCEIRO 
NA CONCESSÃO (até 50 %; 

maior ou igual a 50%)

PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO (PRÊMIOS/CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS)
(A) (B) (C) (D)

PMBAC CONSTITUÍDA PEF RELACIONADA 
CONSTITUÍDA

VALOR PRESENTE DO  
FLUXO DE CAIXA  

RELACIONADO À PMBAC
PCC-PMBAC 

CV
FGB IGPM+6% - AT49 M + IGP-M/FGV + 6% - 2.505,36 0,00 2.516,53 11,17

PGBL - - AT83 M + IGP-M/FGV + 4% - 6.698,04 0,00 6.700,01 1,97

PGBL - - AT2000 male suavizada 
10% + IGP-M/FGV + 0% - 681,51 0,00 681,71 0,20

VGBL - - AT2000 male suavizada 
10% + IGP-M/FGV + 0% - 1.162,99 0,00 1.163,33 0,34

VGBL - - AT2000 male suavizada 
10% + IGP-M/FGV + 4% - 0,72 0,00 0,72 0,00

Total - - - - (E) (F) (G) (H)
11.048,61 0,00 11.062,30 13,69

[TABELA III] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS E NÃO REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO

TIPO DE 
PLANO COBERTURA BASE TÉCNICA TIPO DE 

PAGAMENTO

PRODUTOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO
(A) (B) (C) (D) (E)

PMBAC CONSTITUÍDA
VALOR PRESENTE  

DO FLUXO DE CAIXA 
RELACIONADO À PMBAC

PDR DE PMBAC 
CONSTITUÍDA

VALOR PRESENTE DO FLUXO  
DE CAIXA RELACIONADO  

À PDR DE PMBAC
PCC-PMBAC 

BD
Pecúlio Morte CSO58 + IGP-M/FGV + 6% Único 3.811,40 1.384,08 1,13 -352,95 -2.781,40
Pensão Morte CSO58 + IGP-M/FGV + 6% Renda 132,65 61,30 0,01 -10,27 -81,63
Renda Invalidez ÁLVARO VINDAS + IGP-M/FGV + 6% Renda 2,84 0,79 0,01 -0,24 -2,30
Renda Sobrevivência AT49 M + IGP-M/FGV + 6% Renda 512,14 718,69 0,03 0,00 206,53

Total - - - (F) (G) (H) (I) (J)
4.459,03 2.164,87 1,17 -363,47 0,00

[TABELA IV.A] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO REGISTRADOS DE PPNG

TIPO DE PRODUTO
(A)

VALOR PRESENTE DO FLUXO DE CAIXA RELACIONADO À PPNG FUTURA DE PRÊMIOS NÃO REGISTRADOS (SAÍDAS – ENTRADAS)
Seguro Danos 0,00

Seguro Pessoas * -369,84
Previdência -219.477,20

Total
(B)

-219.847,04
[TABELA IV.B] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO

TIPO DE  
PLANO

GARANTIA  
NO DIFERIMENTO

EXCEDENTE FINANCEIRO 
NO DIFERIMENTO  

(até 50 %; maior ou igual a 50%)
BASE TÉCNICA PARA  

REVERSÃO EM RENDA

EXCEDENTE 
FINANCEIRO NA 

CONCESSÃO  (até 50 %; 
maior ou igual a 50%)

(D)

VALOR PRESENTE DO FLUXO DE CAIXA 
RELACIONADO À PMBAC FUTURA DE PRÊMIOS 
NÃO REGISTRADOS, INCLUINDO DESPESAS E 

CARREGAMENTOS 

(SAÍDAS – ENTRADAS)

PGBL - - AT2000 male suavizada 10% + IGP-M/FGV + 0% - 0

PGBL - - AT83 M + IGP-M/FGV + 4% - 0

FGB IGPM+6% - AT49 M + IGP-M/FGV + 6% - 0

VGBL - - AT2000 male suavizada 10% + IGP-M/FGV + 0% - 0

VGBL - - AT2000 male suavizada 10% + IGP-M/FGV + 4% - 0

... ... ... ... ... 0

Total - - - -
(E)

0

[TABELA V] PMBC

TIPO DE PLANO COBERTURA BASE TÉCNICA TIPO DE RENDA  
(vitalícia, temporária ou certa)

EXCEDENTE FINANCEIRO NA 
CONCESSÃO  

(até 50 %; maior ou igual a 50%)

(A) (B) (C)

PMBC 
CONSTITUÍDA

VALOR PRESENTE  
DO FLUXO DE CAIXA 

RELACIONADO À PMBC
PCC-PMBC

Previdência Invalidez IAPB57 + IGP-M/FGV + 6% Renda Vitalícia - 139,77 277,55 136,12

Previdência Morte - Pensão CSO58 + IGP-M/FGV + 6% Renda Temporária - 12,15 11,00 0,00

Previdência Morte - Pensão CSO58 + IGP-M/FGV + 6% Renda Vitalícia - 710,19 1.121,76 406,62

Previdência Morte - Pensão Não Aplicável + IGP-M/FGV + 1% Renda Certa - 202,11 189,42 0,00

Previdência Morte - Pensão Não Aplicável + IGP-M/FGV + 6% Renda Certa - 7.344,07 7.595,71 248,62

Previdência Sobrevivência AT49 M + IGP-M/FGV + 6% Renda Temporária - 126,83 120,96 0,00

Previdência Sobrevivência AT49 M + IGP-M/FGV + 6% Renda Vitalícia - 2.538,68 3.377,21 828,46

Total - - - -
(D) (E) (F)

11.073,79 12.693,61 1.619,82

RESULTADO DO TAP

PCC-PPNG efetivamente constituída
PCC-PPNG (REGISTRADO) 0,00 0,00

(-) MAIS VALIA PCC-PPNG 0,00 

PCC-PMBAC efetivamente constituída
PCC-PMBAC ACUMULAÇÃO (REGISTRADO) 13,69 13,69
(+) PCC-PMBAC BD 0,00 
(-) MAIS VALIA PCC-PMBAC 0,00 

PCC-PMBC efetivamente constituída
PCC-PMBC 1.619,82 1.619,82

(-) MAIS VALIA PCC-PMBC 0,00 

PCC-Não Registrado  efetivamente constituída
PCC-Não Registrado 0,00 

0,00
(-) MAIS VALIA PCC-Não Registrado 0,00 

PCC TOTAL efetivamente constituída 1.633,51
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m) Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a men-
suração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os 
critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC n° 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e premis-
sas adotadas de acordo com experiências históricas, consideradas as orientações previstas na Circular SUSEP n° 
517/15, sendo classificados nas seguintes categorias: • Contingências ativas: Não são reconhecidas nas demons-
trações financeiras, exceto quanto da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre 
as quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas: São reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado o risco de perda de uma 
ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • Obrigações legais – fiscais e previdenciárias: 
Referem-se a demandas judiciais por meio das quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade 
de tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado mensalmente, quando ocor-
re. n) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios eco-
nômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas e o risco envolvido. o) Apuração do resultado: As receitas com seguros e previdência cujo 
fato gerador é a vigência do risco são reconhecidas pelo regime de competência. Para os produtos de acumulação 
o reconhecimento da receita é o recebimento das contribuições. As receitas e os outros custos relacionados às 
apólices com faturamento mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao período de cobertura, são 
reconhecidos por estimativa, calculadas com base no histórico da emissão. Os valores estimados são ajustados e 
revertidos quando da emissão da fatura. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de compe-
tência. p) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 
15% do lucro tributável acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente aos limites fiscais estabele-
cidos. A provisão para contribuição social teve sua alíquota majorada em julho/21 para 20% até 31/12/2021, quando 
retorna à alíquota anterior de 15% sobre o lucro líquido, ajustados pelos itens definidos em legislação específica. 
4. Gerenciamento de riscos: A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de 
suas operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros: • Risco 
de subscrição; • Risco de crédito; • Risco financeiro; • Risco de mercado; • Risco de liquidez; e • Risco operacional. 
A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como os critérios 
adotados pela Seguradora na gestão e redução de cada um dos riscos acima mencionados. A Seguradora dispõe 
de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta por princípios, políticas, responsabilidades, proce-
dimentos e ações internas. A administração considera essa estrutura compatível com a natureza e complexidade 
dos produtos, serviços, processos e sistemas da Seguradora. A criação e a revisão de normativos e políticas com 
o foco em controles internos, tem por objetivo a redução de riscos levantados e controlados pelos departamentos 
da Seguradora. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta pelas seguintes áreas: 
• Departamento de controles internos; • Departamento de análise de subscrição de risco; • Departamento atuarial; 
• Auditoria interna. a) Risco de subscrição: A Seguradora define risco de subscrição como o risco transferido por 
qualquer contrato 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. Esse risco é influenciado pelos seguintes fatores: • Frequência 
e severidade dos sinistros; • Histórico dos sinistros de longo prazo; e • Características e perfil do risco. Neste sentido 
a Seguradora entende que o principal risco transferido para si é o risco de que os sinistros avisados e os pagamen-
tos de indenizações resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de contratos de seguros. A 
gestão de riscos é realizada através de regras de subscrição rigorosamente seguidas pelas áreas de subscrição, 
técnica e operacional. Cada produto ou cotação deve seguir os preceitos estabelecidos no manual de subscrição, 
notas técnicas, condições gerais e contrato de resseguro, sempre observando os limites e alçadas pré-definidas. 
Em adição às ferramentas acima relacionadas, a Seguradora realiza operações com resseguradoras como parte do 
seu programa de redução de riscos. A concentração de riscos da Seguradora, em todo o território nacional, está nos 
seguintes seguros: • Prestamista; • Acidentes Pessoais Coletivo; e • Vida em Grupo. Análise de sensibilidade: Os 
produtos de seguros apresentam como principal risco de negócio o valor das perdas ou sinistros ocorridos supera-
rem o valor das provisões técnicas e prêmios recebidos. Há também incertezas inerentes ao processo de estimativa 
das provisões técnicas, quando estas são obtidas através de metodologias estatístico-atuariais. Um exemplo disso 
é que o atual montante de sinistros estimados será confirmado apenas quando todos eles forem efetivamente liqui-
dados pela Seguradora. O teste de sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante estimado 
de sinistros declarados no passivo da Seguradora, bem como no patrimônio líquido ajustado (PLA), quando alterada 
alguma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa determinada data base. A 
análise de sensibilidade prevista no inciso XI do Artigo 156 da Circular SUSEP 517/2015 e alterações, determina 
que se faça um recálculo das operações considerando outros cenários com alterações nas variáveis de despesas 
administrativas e índice de sinistralidade. O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas considerando a 
alteração de premissas (em milhares):
 Balanço com + 5% DA com + 5% DS
Despesas Administrativas  5.119  5.375  5.119 
Despesas com Sinistros  5.123  5.123  5.379 
Resultado -1.886 -2.142 -2.143 
PL  19.448  19.192  19.192 
b) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de resseguro como 
consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas obrigações para com a 
Companhia. O risco de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos seguintes fatos: • Perdas 
decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou de suas parcelas por parte dos segurados; • 
Possibilidade de algum emissor de títulos privados não honrar com o pagamento previsto no vencimento; • Incapa-
cidade ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos corretores quando as apólices forem canceladas; e 
• Colapso ou deterioração na capacidade de crédito dos cosseguradores, resseguradores, intermediários ou outras 
contrapartes. Para análise do risco de crédito mais especificamente aos seus investimentos, a Companhia, para 
mitigar esse risco, optou pela diversificação da carteira em ativos classificados de baixo risco e em análises (ratings) 
efetuadas por agências classificadoras de risco em funcionamento do país. A carteira de investimentos é composta, 
em sua maioria, por títulos públicos federais, quotas de fundos de investimentos vinculados a títulos públicos, além 
de títulos privados (cujas instituições financeiras emissoras apresentam risco de crédito reduzido).

dez-21 dez-20
Composição da carteira por classe
  e por categoria contábil S&P Moody’s Fitch Outros

Saldo 
contábil S&P Moody’s Fitch Outros

Saldo 
contábil

Títulos para venda
   Letras Financeiras do Tesouro BB- Ba2 BB- - 42.449 BB- Ba2 BB- - 35.926
   NTN-B BB- Ba2 BB- - 2.190 BB- Ba2 BB- - 7.142
   LTN BB- Ba2 BB- - 6.213 BB- Ba2 BB- - 2.311
   Debêntures - - - S/rating 455 - - - S/rating 510
   Quotas de fundos de 
  investimento - exclusivo - - - S/rating 8.543 - - - S/rating 8.560
    Outros Títulos S/rating 22  - - - S/rating 16
Exposição máxima ao risco de crédito 59.872  - - - - 54.465
c) Risco financeiro: A Seguradora está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos pelos diversos ativos 
e passivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos associados aos instrumentos financeiros são: • Risco de 
mercado; e • Risco de liquidez. c.1) Risco de mercado: Risco de mercado é aquele associado à possibilidade de 
ocorrência de perdas devido às oscilações nos preços de mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mercado 
de seu portfólio de investimentos a Seguradora utiliza o modelo “Value at Risk (V@R)”, sendo que sua parametriza-
ção é a seguinte: • Sem correlações; • Volatilidade paramétrica; • Nível de confiança de 95%; e • Período de reversão 
de 1 (um) dia. c.2)  Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para 
investir na operação ou honrar seus compromissos. Ele é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa, considerando 
também os passivos a pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passi-
vos oriundos de contratos de seguro. Dentro desse contexto, a Seguradora possui uma política criteriosa de comer-
cialização visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre eles o risco de não recebimento do prêmio (inadim-
plência). No âmbito dos ativos financeiros, a Seguradora investe recursos em ativos financeiros cujos emissores são 
amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos possuem liquidez diária e podendo ser transformados em caixa 
rapidamente. A combinação das características de subscrição e dos ativos financeiros, mencionadas acima, tende a 
reduzir o risco de liquidez. d) Risco operacional: Riscos operacionais são os riscos de prejuízos diretos ou indiretos 
decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e de fatores 
externos. Operacional: O planejamento estratégico elenca diretrizes para todas as áreas da Seguradora. A equipe 
Operacional tem como principal atividade funções de articulação e possui o objetivo de alavancar a produtividade 
dos clientes internos e externos, com o compromisso de gerar resultados por meio de suporte à operação e soluções 
que agregam valor à empresa. Para tanto, a Seguradora realizou novas contratações para ampliação do quadro de 
colaboradores, segue na implementação diária de documentação de processos e treinamento, visando multiplicar 
conhecimento entre os colaboradores. As melhores práticas visam reconhecimento pelas demais áreas, como uma 
equipe dedicada na busca em inovações, excelência na gestão de processos, eficácia na gestão de incidentes e 
facilitadora para os atuais e novos produtos.  Tecnologia da Informação: Visando mitigar os riscos inerentes a Tec-
nologia da Informação, a Seguradora elaborou uma política para utilização de recursos computacionais que trata 
da confidencialidade da informação, direitos, deveres e responsabilidades dos usuários, licenciamento de software, 
política de senhas, além da disponibilidade de seus recursos. Para isto, deu ciência a todos os seus colaboradores, 
recolhendo a assinatura em um formulário especifico para este fim. Plano de Continuidade de Negócios - PCN: O 
Plano de Continuidade de Negócios - PCN da Seguradora é um conjunto de medidas preventivas e procedimentos 
de recuperação, no caso de qualquer interrupção de negócios. Estas medidas devem garantir a capacidade da 
Seguradora em operar em bases contínuas e proporcionar uma rápida recuperação, em caso de incidentes que 
coloquem em risco as suas operações. Para tanto, esse plano deve assegurar que todos os processos críticos 
têm seus riscos identificados, avaliados, monitorados e controlados. O plano envolve basicamente quatro grupos: 
• Contingências de Infraestruturas Físicas: assim compreendidas as situações de catástrofes naturais ou não, 
tais como inundações, incêndios, desabamentos e etc. que impeçam o acesso e/ou utilização das instalações da 
Seguradora, como também danos físicos relevantes a instalações e/ou equipamentos, intencionais ou não e ainda 
falhas no fornecimento de energia elétrica. • Contingências de Pessoal: aquelas onde os funcionários-chave não 
estão presentes por motivos de greves, doença, licenças e etc. • Contingências de Infraestruturas Tecnológicas: 
compreendidas as situações de inacessibilidade, falha ou perda de quaisquer recursos de TI, tais como hardware, 
software, telecom, rede e segurança. • Contingências de Serviços Externos: compreendidas as situações de 
não prestação de serviço contratado considerado crítico / essencial aos processos do Grupo Invest. Além disto, a 
Seguradora tem investido para revisar seus sistemas operacionais e de gestão para eliminar todos os gaps e trazer 
maior automaticidade, agilidade e controle às suas atividades, possibilitando assim alavancar suas potencialidades. 
5. Aplicações financeiras: a) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos abaixo a composição do 
saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020:

Taxa 
Contra-

tada

dez/21 dez/20
Sem  

vencimento
Até 365 

dias
Acima de 
365 dias

Valor 
Total

Saldo 
Contábil

%  
Aplicado

Saldo  
Contábil

Títulos para venda
   Letras Financeiras do Tesouro Selic 123 42.326 42.449 42.449 66% 35.926
   NTN-B IPCA 6.213 6.213 6.213 13% 7.142
   LTN PRE 2.190 2.190 2.190 4% 2.311
   Debêntures PRE 455 455 455 1% 510
   Quotas de fundos de 
     investimento - exclusivo  8.543 8.543 8.543 16% 8.560
Título de Capitalização - 22 - 22 22 0% 16
Total da carteira 8.543 145 51.183 59.872 54.465 100,0% 54.464
Demonstramos abaixo a composição das quotas de fundos de investimentos exclusivos:

dez/21 dez/20
Saldo Contábil % Aplicado Saldo Contábil % Aplicado

8.543 100,00% 8.560 100,00%
8.543 100% 8.560 100%
8.543 8.560

A alocação de recursos do portfólio da Investprev está dividida em renda fixa, representada em sua maior parte 
por títulos públicos federais e uma pequena parcela em títulos privados, indexados a CDI CETIP e debêntures de 
infraestrutura, indexadas ao IGP-DI acrescido de um spread. A Cia não possui títulos e valores mobiliários avaliados 
pela curva. O valor de mercado das quotas de fundos de investimento foi apurado com base nos valores de quotas 
divulgados pelos administradores dos fundos nos quais a Companhia aplica seus recursos. Os títulos públicos 
federais foram contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados ao valor 
de mercado com base nas tabelas de referência do mercado secundário da Associação Nacional das Instituições 
Financeiras do Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA). As debêntures foram contabilizadas pelo custo de aqui-
sição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os títulos públicos estão custodiados no Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e os títulos privados na CETIP S/A - Balcão Organizado de Ativos e 
Derivativos. b) Determinação do valor justo das aplicações financeiras: O valor justo dos ativos financeiros é 
o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas 
na realização de uma transação justa de mercado na data do balanço. O valor justo das aplicações em fundos de 
investimento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras 
desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de refe-
rência divulgadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Em 
razão dos ativos financeiros da Companhia estarem alocados no padrão CDI/SELIC, os valores contábeis já estão 
registrados à mercado, ou seja, pelo valor justo dos ativos. Hierarquia do valor justo: O quadro abaixo apresenta 
os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes 
níveis foram definidos conforme segue: • Nível 1 - os preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
ou passivos idênticos. • Nível 2 - outros dados, que não sejam os preços cotados em mercados ativos incluídos no 

Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente 
(isto é, derivado dos preços). • Nível 3 - os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados observáveis de 
mercado   (dados não observáveis  ).

dez/21 dez/20
Descrição Nível 1 Total Nível 1 Total
   Letras Financeiras do Tesouro 42.449 42.449 35.926 35.926
   Letras do Tesouro Nacional 2.190 2.190 7.142 7.142
   NTN-B 6.213 6.213 2.311 2.311
   Debêntures 455 455 510 510
   Quotas de fundos de investimento - exclusivo 8.543 8.543 8.560 8.560
   Outros Títulos 22 22 16 16
Total da Carteira 59.872 59.872 54.464 54.464
A Companhia possui operações com aplicações financeiras cuja classificação se enquadra somente no nível 1 em 
31 de dezembro de 2021. c) Ativos oferecidos em garantia das provisões técnicas: No quadro abaixo estão 
compreendidas as provisões técnicas, inclusive valores de PGBL/VGBL, com os respectivos ativos garantidores: 

dez/21 dez/20
Valor líquido 

contábil
Garantia das 

Res. Técnicas
Valor líquido 

contábil
LFT - Letra Financeiras do Tesouro 42.449 42.449 35.926
LTN - Letra do Tesouro Nacional 2.190 2.190 7.142
NTN - Nota Financeira do Tesouro 6.213 6.213 2.311
Total 50.852 50.852 45.379
Provisões Técnicas Totais - Seguros 5.827 4.650
Provisões Técnicas Totais - Previd. Complementar 39.635 38.435
Aplicações em FIEs Rec Prov em Fase de Dif - Prev (7.380) (7.403)
Aplicações em FIEs Rec Prov em Fase de Dif - Vida (1.164) (1.157)
Provisões a serem cobertas 36.918 34.525
Suficiência 13.934 10.854
d) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 não havia 
contratos envolvendo operações de swap, opções ou outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. 
6. Prêmios a receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta de acordo com as vigências 
contratuais das apólices. A Companhia avalia periodicamente os valores registrados na rubrica “11319 - Redução ao 
valor recuperável”, e mantém atualizada a provisão, constituída através de metodologia própria. A tabela abaixo de-
monstra a movimentação do saldo de prêmios a receber entre 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020:
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2019 153
(+) Prêmios emitidos líquidos 6.716
(-) Cobrados / Cancelados (6.567)
(-) Redução ao Valor Recuperável 12
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2020 314
(+) Prêmios emitidos líquidos 4.289
(-) Cobrados / Cancelados (5.063)
(-) Redução ao Valor Recuperável 873
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2021 413
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está demonstrada na tabela abaixo:

Prêmios a Receber

dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20
Prêmios  
Vencidos

Prêmios  
Vincendos

Redução ao Valor 
Recuperável

De 1 a 30 dias 170 141 17 16 - 77
De 31 a 60 dias 47 180 17 17 31 36
De 61 a 120 dias 73 48 35 34 14 48
De 121 a 180 dias 36 23 35 23 15 23
De 181 a 365 dias 9 211 3 16 28 211
Superior a 365 dias 545 1.052 - - 487 1.052
Total 880 1.655 107 106 574 1.447
7. Valores a receber - Previdência Complementar: Os valores a receber registrados nessa rubrica são decorren-
tes das contribuições a receber de participantes, de acordo com as condições particulares de cada plano e valores a 
receber de órgãos averbadores, cujo valor em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 898 (R$ 1.085 em 2020).
Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2020 1.085
(+) Contribuições emitidas líquidas 10.763
(-) Cobrados / Cancelados (12.119)
(-) PDD 1.169
Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2021 898
A composição das contribuições a receber por decurso de prazo está demonstrada no quadro abaixo:

Contribuições a Receber

dez/21 dez/20 dez/21 dez/20 dez/21 dez/20

Contribuições Vencidas Contribuições Vincendas
Redução ao Valor  

Recuperável
De 1 a 30 dias 586 612 25 123 0 0
De 31 a 60 dias 216 350 24 118 0
De 61 a 120 dias 119 314 48 58 314
De 121 a 180 dias 65 202 33 59 202
De 181 a 365 dias 154 344 16 154 344
Superior a 365 dias 796 1494 - 795 1494
Total 1.936 3.316 146 123 1.184 2.354
8. Títulos e créditos a receber: A composição dos títulos e créditos a receber em 31 de dezembro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020 está demonstrada no quadro abaixo:

dez/21 dez/20
Depósitos judiciais e fiscais 3.285 5.718
Créditos tributários e previdenciários 254 572
Valores a receber de Sociedades Ligadas 1.182 1.371
Saldos bancários bloqueados 124 107
Assistencia Financeira 1.326 3.946
Outros 124 40
Total 6.296 11.754
Circulante 2.069 3.273
Não Circulante 4.226 8.481
a) Contratos de Assistência Financeira: dez/21 dez/20
Garantia de Averbação -Assist Financeira 10.265 27.989
( - ) Receitas a Apropriar (5.074) (20.751)
( - ) Structure Fundo Investimentos (7.478) (12.224)
Receitas a Apropriar - Structure Fundo 3.636 8.944

1.349 3.957
Redução ao valor recuperável (23) (11)
Circulante 385 1.082
Não Circulante 941 2.864
Parte dos créditos emanados dos contratos de assistência financeira celebrados em 2020 foram cedidos, em secu-
ritização e sem coobrigação, para o Structure Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A 
constituição da Redução ao Valor Recuperável foi efetuada sobre a carteira própria da Investprev e calculado sobre 
o total dos débitos do devedor, conforme determina a Circular 517/15 e alterações. 
9. Investimentos: Os investimentos estão compostos como segue:

Descrição
dez/2021 dez/2020

Investimento Investimento
Participações Societárias 282 286
Incentivos Fiscais 3 3
Total 285 289
10. Imobilizado: O imobilizado está composto como segue:

dez/2021 dez/2020

Descrição
Taxa Anual de 
Depreciação

Custo de 
aquisição

Depre- 
ciação

Saldo 
Contábil

Custo de 
aquisição

Depre- 
ciação

Saldo 
Contábil

Equipamentos/ Equipamentos 
  Informática 10% / 20% 2.731 (2.725) 6 2.930 (2.920) 10
Móveis, Maquinas e Utensilios 10% 111 (103) 8 301 (280) 21
Total 2.842 (2.828) 14 3.231 (3.200) 31
11. Resseguro:  Definimos a política de resseguro, tomando como premissa nossa capacidade de retenção por 
risco segurado, elaborada através de estudos atuariais. Dessa definição constam: os riscos a ressegurar, lista dos 
Resseguradores e grau de concentração. Os contratos de resseguro automáticos são firmados e renovados com 
periodicidade anual, além dos termos facultativos, consideram condições proporcionais, de forma a reduzir a exposi-
ção a riscos isolados. A seguradora atua nos segmentos de seguro de pessoas e de previdência privada, garantindo 
através de seus contratos a entrega de um capital ou renda, ao segurado ou a terceiro, no caso de realização dos 
riscos segurados relativos à vida humana. Avaliação de rating do Ressegurador que opera com a Seguradora:

Contrato Ressegurador Cód FIP % Partic. TIPO

Rating
AM 

Best
Standard 
& Poor’s

Vida 2020/2021 IRB Brasil Resseguros S.A. 31623 100% Local A AAA
Vida 2020/2021 - Facultativo IRB Brasil Resseguros S.A. 31623 100% Local A AAA
12. Depósitos de terceiros: As contas registradas em depósitos de terceiros são compostas por valores recebidos 
efetivamente e ainda não baixados, configurando uma conta transitória onde são registradas as operações de co-
brança de prêmios e contribuições da Companhia. O saldo total registrado nesse grupo em 31 de dezembro de 2021 
é de R$ 27 (R$ 1.024 em 31 de dezembro de 2020).

Depósitos de Terceiros
dez/2021 dez/2020

De 1 a 30 dias - 834
De 31 a 60 dias - 93
De 61 a 120 dias - 32
De 121 a 180 dias - 1
De 181 a 365 dias 27 3
Superior a 365 dias - 61
Saldo 27 1.024
13. Detalhamento e movimentação das provisões técnicas: Segue a movimentação das provisões técnicas 
referentes ao ano de 2021:

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Bruta de Resseguro
Provisão Saldo em 31/12/2020 (-) Reversão (+) Constituição (-) Pagamento Saldo em 31/12/2021
PPNG 99 (214) 212 - 97
PPNG-RVNE - - - - -
PSL 1.873 - 2.781 (1.750) 2.904
IBNR 808 (196) 572 - 1.184
PVR - - 3 - 3
PDR 169 - 224 (189) 204
IBNER de PSL 397 (374) 189 - 212
Total 3.346 (784) 3.981 (1.939) 4.604

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - Líquida de Resseguro
Provisão Saldo em 31/12/2020 (-) Reversão (+) Constituição (-) Pagamento Saldo em 31/12/2021
PPNG 61 (72) 47 - 36
PPNG-RVNE - - - - -
PSL 1.873 - 2.781 (1.750) 2.904
IBNR 808 (196) 572 - 1.184
PVR - - 3 - 3
PDR 169 - 224 (189) 204
IBNER de PSL 397 (374) 189 - 212
Total 3.308 (642) 3.816 (1.939) 4.543
A provisão de PSL possui um saldo total de 3.116. Ele possui a seguinte segregação: esfera judicial - 1.711; esfera 
administrativa - 1.405. A provisão de PDR possui um saldo total de 204. Ele possui a seguinte segregação: esfera 
judicial - 202; esfera administrativa - 2.

Movimentação das provisões técnicas brutas de resseguro (Previdência, VGBL e Vida Individual)
Provisão Saldo em 31/12/2020 (-) Reversão (+) Constituição (-) Pagamento único Saldo em 31/12/2021
PMBAC 13.738 (409) 2.179 - 15.508
PMBC 10.528 (543) 1.088 - 11.073
PPNG 143 (349) 426 - 220
PPNG-RVNE - - - - -
PVR 2.958 (331) 654 - 3.281
IBNR 485 (77) 297 - 705
PDR 686 (277) 118 - 527
PSL 8.204 (1.951) 2.828 (2.047) 7.034
PCC 1.704 (425) 355 - 1.634
IBNER de PSL 1.293 (761) 343 - 875
Total 39.739 (5.123) 8.288 (2.047) 40.857
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14. Passivos contingentes: a) Obrigações legais: A Companhia não realizou demandas com ações judiciais na esfera 
fiscal nos exercícios de 2021 e 2020. b) Provisões relacionadas a benefícios e sinistros judiciais, cíveis e traba-
lhistas • Benefícios / Sinistros/ Despesas Relacionadas: Os processos relacionados a benefícios / sinistros/ despesas 
relacionadas/ valores a regularizar estão registrados no grupo “Provisões técnicas” nas rubricas “Provisão de Sinistros 
a Liquidar”, “Provisão de Sinistros a Liquidar Judiciais”, “Provisão de Despesas Relacionadas à PSL” e “Provisão de 
Valores a Regularizar Judiciais” respectivamente. Referem-se à estimativa de perdas prováveis, possíveis e remotas, 
em ações referentes a benefícios / sinistros / devoluções decorrentes do curso normal das operações, cujas obrigações 
e valores vêm sendo discutidos judicialmente pela Companhia. A Administração constitui as provisões, de acordo com 
os critérios e percentuais próprios estabelecidos a partir de um estudo realizado com base no histórico da carteira de 
processos judiciais, tendo como base a opinião de seus consultores jurídicos, na jurisprudência, no histórico processual 
gerado em demandas anteriores, na análise das demandas judiciais pendentes, na experiência anterior referente às 
quantias reivindicadas, bem como na importância segurada e regulações técnicas. • Cíveis: A Companhia é parte em ou-
tros processos judiciais em razão do curso normal de suas operações. A Administração acompanha o andamento desses 
processos e, com base na opinião de seus assessores legais, para todos aqueles processos cujo desfecho desfavorável 
é avaliado como provável. Trabalhistas: Os passivos contingentes decorrentes de litígios trabalhistas são apurados com 
base na média ponderada das perdas ocorridas nos últimos doze meses, aplicada sobre as causas em aberto, e, quando 
aplicável, são complementadas por provisão para causas específicas. c) Composição e movimentação dos passivos 
contingentes e obrigações legais: A provisão das ações judiciais em andamento em 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020, segundo avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, é demonstrada no quadro abaixo:

12/2021 12/2020
Chances  
de perda

Valor 
reclamado

Valor  
provisionado

Quantidade 
de ações

Valor  
reclamado

Valor 
provisionado

Quantidade 
de ações

Sinistro
Provável 616 1.137 24 562 1.180 26
Possível 509 292 10 263 175 13
Remota 113 15 5 140 9 7
Total 1.237 1.444 39 965 1.364 46
Benefícios
Provável 943 3.114 51 1.402 4.355 45
Possível 372 356 20 260 303 19
Remota 99 9 3 142 10 8
Total 1.413 3.479 74 1.805 4.667 72
Cíveis
Provável 268 311 86 478 210 53
Possível 35 - 10 191 - 9
Remota 169 - 37 204 - 14
Total 472 311 133 872 210 76
Trabalhista
Provável 7.295 546 14 6.089 495 15
Possível 90 - 12 90 - 3
Remota 10.912 - 11 8.249 - 9
Total 18.297 546 37 14.429 495 27
PVR
Provável 648 1.399 73 507 1.176 64
Possível 179 143 12 244 216 13
Remota 83 19 4 79 11 4
Total 910 1.560 89 831 1.403 81
15. Benefícios a empregados: As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são reconhecidas pelo va-
lor esperado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o respectivo serviço é prestado. A Companhia, além dos 
benefícios aos empregados exigidos pelo acordo coletivo, como ticket refeição e alimentação, auxílio creche / babá, vale-
-transporte e plano de assistência médica, também oferece auxílio educação e assistência odontológica. 16. Patrimônio 
líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 23.700 e está representado por 23.507 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas domiciliados no país. b) Dividendos: 
Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do exercício ajustado de acordo 
com a lei societária e o estatuto. c) Reserva legal: Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação so-
cietária brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. d) Reserva 
estatutária: As reservas estatutárias são constituídas por determinação do estatuto da companhia, como destinação de 
uma parcela dos lucros do exercício, e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório. Conforme previsto no 
artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social, a destinação da parcela remanescente dos lucros anuais, serão propostas 
pela diretoria. e) Lucro / prejuízo por ação: A tabela a seguir estabelece o cálculo do lucro líquido / prejuízo por ação 
para os exercícios findos em 2021 e 2020 (em milhares, exceto o lucro líquido / prejuízo por ação): 

dez/21 dez/20
Lucro Líquido / Prejuízo do período (1.886) (1.601)
Quantidade de ações 23.507 235.075
Prejuízo / lucro por ação – básico e diluído (em R$) (80,25) (68,09)
f) Patrimônio líquido ajustado (PLA): 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO  (PLA) dez/21 dez/20
Patrimônio Líquido 19.448 21.119
1. Ajustes Contábeis: (302) (303)
2. Ajustes associados à variação dos valores econômicos 12.712 5.544
3. Ajuste do Excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 (3.029) 0
4. Outros Ajustes 0 0
PLA total (Patrimônio Líquido + 1 + 2 + 3 + 4) 28.829 26.360
PLA nível 1  19.146 0
PLA nível 2 12.712 0
PLA nível 3 0 0
Capital de Risco (II) 19.365 20.544
Capital de Risco de Subscrição 4.031 4.560
Capital de Risco de Crédito 446 820
Capital de Risco de Mercado 17.765 18.581
Capital de Risco Operacional 36 39
Benefício da diversificação (2.913) (3.456)
Capital Mínimo Requerido 19.365 20.544
Suficiência de capital (PLA-CMR) 9.464 5.816
Necessidade de cobertura de reservas técnicas (a) 36.918 34.525
Ativos Líquidos (b) 50.852 45.379
Ativos líquidos em excesso à necessidade de cobertura das provisões  (c ) (b - a) 13.934 10.854
Capital Base para cálculo de liquidez em relação ao Capital de Risco 0 15.000
20% do CR considerando as premissas do art. 65, inciso V da Res. CNSP nº 321/2015 (d) 0 1.366
Liquidez em relação ao CR (superior a 20% ) (c - d) 0 9.489
O Índice de liquidez em relação ao Capital de Risco ficou vigente até 30/11/2021, sendo revogado pela Resolução 
CNSP nº 412/21 após esta data.” 17. Transações com partes relacionadas: A Investprev realiza operações com 
empresas integrantes do grupo financeiro, as quais estão demonstradas conforme o quadro abaixo:

dez-21 dez-20
Ativo 

(Passivo)
Receita 

(Despesa)
Ativo 

(Passivo )
Receita 

(Despesa)
Kovr Seguradora S/A
Títulos e Créditos a Receber 78 4
Obrigações a Pagar (7) (4)
Kovr Capitalização S/A
Títulos e Créditos a Receber 4 5
Titulos Capitalização 22 16
Banco Master
Títulos e Créditos a Receber 14 453
Obrigações a Pagar (101) (101)
Conta Bancária 13 8
Receitas Operacionais 1489 1.278
A Cia mantém contrato de agente recebedor com seu controlador, para contratos de Assistência Financeira. i. 
Remuneração do pessoal chave da Administração: A Companhia não possui benefícios de curto e longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração para seu pessoal chave da Administração. ii. Outras informações:  
Conforme legislação em vigor, é vedado às sociedades seguradoras, entidade de previdência e sociedades de capi-
talização realizar quaisquer operações comerciais, financeiras ou imobiliárias: a) Direta ou indiretamente com seus 
administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros e parentes até o 2º 

grau; b) Com empresas nas quais participem as pessoas a que se refere ao item (a), exceto no caso de participação 
de até 5% (cinco por cento) como acionista; e c) Tendo como contraparte pessoas jurídicas nas quais as pessoas 
físicas definidas no item (a) participem como sócios, administradores ou funcionários. Dessa forma, não foram 
efetuadas nenhuma das operações citadas acima pela Companhia. 18. Detalhamento de contas do resultado:
a) Ramos de atuação e índices de sinistralidade e comercialização

Prêmios ganhos Sinistros retidos
Índice de  

sinistralidade
Índice de  

comissionamento
Ramos 12/2021 12/2020 12/2021 12/2020 12/2020 12/2020 12/2020 12/2020
0977 – Prestamista 258 2.383 (434) (366) 168,22% 15,37% 8,55% 3,54%
1381 – AP. Individual 9 6 0 (1) 0,00% 0,00% 26,26% 15,48%
0982 – AP. Coletivo 874 1.160 (287) (176) 32,83% 15,19% 12,10% 17,09%
1391 – Vida individual 6 34 (152) (116) 2447,52% 344,41% 26,36% 22,84%
0993 – Vida em grupo 1.712 1.964 (1.975) (1.789) 115,33% 91,09% 7,54% 9,62%
Outros 30 1 (2) 0 6,26% - 0,00% -
Pecúlio 4.693 7.146 (3.490) (5.184) 74,36% 20,05% 4,86% 4,46%
Total 7.583 12.693 (6.338) (7.632)   
b) Sinistros/Variação de Outras Provisões Técnicas

dez/21 dez/20
Indenizações avisadas (2.415) (2.315)
Despesas com sinistros (48) (20)
Ressarcimentos / Salvados 15 -
Variação das provisões de sinistros ocorridos mas não avisados (387) (161)
Variação das despesas relacionadas do IBNR 0 38
Despesas com benefícios (3.296) (5.412)
Provisão de eventos ocorridos mas não avisados (Pensão + pecúlio + invalidez) (209) 228
Prov de Insuficiência de Contribuição 130 (1.039)
Prov Complementar de Contribuições 293 (715)
Total (5.915) (9.396)
c) Custo de aquisição: Os custos de aquisição são compostos pelas despesas de comercialização referentes a 
comissões e agenciamentos relativos a comercialização dos seguros da companhia. Esses montantes são diferidos 
a partir da emissão da apólice e são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo decorrido. O período 
médio de diferimento dos custos de aquisição se dá conforme a tabela abaixo:
Prazo médio de diferimento (dias) por ramo dez/21 dez/20
982 - ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO 29 29
1381 - ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL 29 29
993 - VIDA EM GRUPO 29 29
1391 - VIDA INDIVIDUAL 29 29
MÉDIA GERAL 29 29
Tipo dez/21 dez/20
Agenciamento e Corretagem 268 480
Variação das Despesas Diferidas - 1 -
TOTAL 267 480
d) Outras Receitas e Despesas Operacionais
SEGUROS dez-21 dez-20
Outras receitas com operações de seguros - 207
Outras receitas - consórcio DPVAT 916 3.246
Outras despesas - consórcio DPVAT - -
Despesas com administração de apolices (241) (863)
Redução ao valor recuperável 873 12
Despesas com validação cadastral - (1)
Despesas com provisões civeis (86) (37)
Despesas com provisões consórcio DPVAT (480) (1.040)
Outras despesas (3) (11)
Total: 979 1.513
PREVIDÊNCIA dez-21 dez-20
Outras receitas- contrato agente recebedor 1.489 1.278
Redução ao valor recuperável 1.169 (754)
Total: 2.658 524
e) Despesas administrativas
Despesas administrativas dez/21 dez/20
Despesas com Pessoal Próprio (1.744) (2.123)
Despesas com Serviços de Terceiros (1.809) (1.965)
Despesas com Localização e Funcionamento (447) (544)
Despesas com Publicidade e Propagandas - (27)
Despesas com Publicações (184) (116)
Despesas com Donativos e Contribuições (12) (1)
Outras (299) (192)
Total (4.495) (4.968)
f) Despesas com tributos
Despesas com tributos dez/21 dez/20
Despesas com Impostos Municipais (1) (212)
Despesas com COFINS (201) (333)
Despesas com PIS/PASEP (34) (54)
Despesas com Contribuição Sindical (48) (43)
Despesas com Taxa de Fiscalização SUSEP (342) (257)

(624) (899)
g) Resultado Financeiro

dez/2021 dez/2020
Receita com Títulos de Renda Fixa - Privados 121 51
Receita com Títulos de Renda Fixa - Públicos 2.246 1.854
Receitas com Empréstimos - Assistência Financeira 411 2.160
Receitas Financeiras - Consórcio Dpvat 17 -
Receitas com Fundos de Investimento 302 373
Outras Receitas Financeiras 41 55
Despesas Financ c/ Renda Fixa (1.452) (604)
Despesas Financ Prov Sin Liquidar (344) (170)
Despesas Financ Prov Téc Vida Cobert/Sobrev (39) (11)
Despesas Financ Prov Téc Prev Complem Planos Bloq (173) (57)
Despesas Financ Prov Téc Prev Complem Planos Não Bloq (799) (179)
Encargos sobre Tributos (8) (36)
Despesas Financeiras - Assistência Financeira (287) (2.008)
Outras Despesas Financeiras (89) (81)
Total Resultado Financeiro (53) 1.348
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, calculados com base nas 
alíquotas oficiais estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado, como segue:

dez/21 dez/20

Descrição
Contribuição 

Social
Imposto de 

Renda
Contribuição 

Social
Imposto de 

Renda
Resultado antes dos Tributos e após participações (1.886) (1.886) (1.415) (1.415)
(+) Constituições de Provisões 101 101 14 767
(+) Outras Variações 207 207 63 63
(-) Reversões de Provisões (2.042) - - (12)
Lucro real antes das compensações (3.620) (1.578) (1.338) (597)
Compensação Prejuízo fiscal - - -
Base de cálculo (3.620) (1.578) (1.338) (597)
Parcela Isenta - 240 - 240
Taxa nominal do tributo 20% 15% 15% 15%
Taxa adicional - 10% - 10%
Tributos Calculados a taxa nominal - - - -
Despesa/Receita Contabilizada - - - -
Taxa Efetiva 0% 0,00% 0% 0,00%

Movimentação das provisões técnicas líquidas de resseguro (Previdência, VGBL e Vida Individual)
Provisão Saldo em 31/12/2020 (-) Reversão (+) Constituição (-) Pagamento único Saldo em 31/12/2021
PMBAC 13.738 (409) 2.179 - 15.508
PMBC 10.528 (543) 1.088 - 11.073
PPNG 143 (349) 426 - 220
PPNG-RVNE - - - - -
PVR 2.958 (331) 654 - 3.281
IBNR 485 (77) 297 - 705
PDR 686 (277) 118 - 527
PSL 8.204 (1.951) 2.828 (2.047) 7.034
PCC 1.704 (425) 355 - 1.634
IBNER de PSL 1.293 (761) 343 - 875
Total 39.739 (5.123) 8.288 (2.047) 40.857
A provisão de PSL possui um saldo total de 7.909. Ele possui a seguinte segregação: esfera judicial - 4.667; esfera administrativa - 3.242. A provisão de PDR possui um saldo total de 527. Ele possui a seguinte segregação: esfera 
judicial - 372; esfera administrativa - 155. Desenvolvimento de Sinistros: O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de apresentar o grau de incerteza existente na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data 
de publicação do balanço. Partindo do período em que o sinistro ocorreu e o montante estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado como este montante varia no decorrer dos períodos, conforme 
são obtidas informações mais precisas sobre a frequência e severidade dos sinistros à medida que os sinistros são avisados para a Companhia.
Montante estimado para os sinistros Jun-16 dez-16 Jun-17 dez-17 Jun-18 dez-18 Jun-19 dez-19 Jun-20 dez-20 Jun-21 dez-21 TOTAL
- No final do semestre do aviso 831 1242 922 787 1307 296 914 693 559 1422 1032 1181
- Um semestre após o aviso 821 1268 744 722 1235 276 952 723 922 1589 898
- Dois semestres após o aviso 821 938 740 599 1016 263 930 865 949 1521
- Três semestres após o aviso 739 975 533 571 960 263 863 869 927
- Quatro semestres após o aviso 739 1002 533 562 960 263 887 869
- Cinco semestres após o aviso 739 1029 402 579 960 263 866
- Seis semestres após o aviso 739 1029 402 588 960 263
- Sete semestres após o aviso 739 1029 402 588 960
- Oito semestres após o aviso 739 1029 402 588
- Nove semestres após o aviso 739 1029 402
- Dez semestres após o aviso 739 1029
- Onze semestres após o aviso 739
Estimativa corrente 739 1.029 402 588 960 264 866 869 927 1.521 898 1.181 10.244
Pagamentos acumulados até a data base 739 1.029 402 588 960 264 866 869 927 1.282 640 242 8.808
Passivo reconhecido no balanço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 258 939 1.436

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2022.
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Atuário Responsável

MIBA – 1076

Parecer da Auditoria Atuarial Independente
Aos Acionistas e Administradores da KOVR Previdência S.A. Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões 
técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital míni-
mo requerido, 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 KOVR Previdência S.A. (a seguir denominada “Seguradora”), 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 e orientações da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. Responsabilidade da Administração: A Administração da Seguradora é res-
ponsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo requerido, 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 atu-
ariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas e orientações da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, 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 do 
Atuário Independente: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados, relacio-
nados 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. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resse-
guro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo requerido, 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 con-
sidera que os controles internos da Seguradora 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 créditos com res-
seguradores 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 KOVR Previdência 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 
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de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecio-
nados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Seguradora e utilizadas em nossa audi-
toria 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 de-
finido 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 qua-

dros concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Porto Alegre/RS, 22 de fevereiro de 2022.
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PARECER DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE 
 
Aos Acionistas e Administradores da 
KOVR Capitalização S.A. 

Escopo da Auditoria 

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR Capitalização S.A. (a seguir 
denominada “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 e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

 

Responsabilidade da Administração 

A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras, pelos demonstrativos de capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência 
regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
com as normas e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 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 do Atuário Independente 

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. 

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo 
os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 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 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. 

Alexandre Turk de Almeida - Atuário MIBA nº 1034 
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial EIRELI 
CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 102 
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da KOVR PREVIDÊNCIA 
S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da KOVR PRE-
VIDÊNCIA S.A.(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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da KOVR PREVIDÊNCIA S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Priva-
dos (Susep). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras infor-
mações que acompanham as demonstrações financeiras 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 financeiras não abrange o Relatório da Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
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 Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Auditoria do período anterior comparativo: 
As demonstrações financeiras da KOVR PREVIDÊNCIA S.A. para o exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor 
independente, que emitiu relatório em 23 de fevereiro de 2021 contendo opi-
nião sem ressalva. Responsabilidade da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras da companhia: A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Priva-
dos (Susep) e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção 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 encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de 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 audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to-
madas 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 finan-
ceiras pelos usuários das demonstrações financeiras. Nesse contexto, é ra-
zoável que assumamos que os usuários das demonstrações financeiras: (i) 
possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comer-
cias e econômicas da Companhia e a disposição para analisar as informa-
ções das demonstrações financeiras com diligência razoável; (ii) entendem 
que as demonstrações financeiras são elaboradas, apresentadas e audita-
das considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incertezas 
inerentes à mensuração de valores com base no uso de estimativas, julga-
mento 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 se-
riam consideradas relevantes. Esses julgamentos fornecem a base para de-
terminarmos: (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 adicio-
nais 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 financeiras como um 
todo. A materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os valo-
res fixados pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as de-
monstrações financeiras como um todo, para reduzir a um nível baixo a pro-
babilidade 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 de-
monstrações 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 rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendi-

mento 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 adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opi-
nião 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 governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da au-
ditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventu-
ais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguar-
das. 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 individuais e con-
solidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os princi-
pais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pú-
blica do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, deter-
minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório por-
que as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interes-
se público.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.

UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC 1RJ 091330/O-5
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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.

Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022
EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123
Ano CVII l Número 29.065

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,1174

Dólar Turismo R$ 5,2700

Euro R$ 5,7388

Iuan R$ 0,8096

Ouro (gr) R$ 305,25

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  1,82% (janeiro)

 0,87% (dezembro)

IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%

SP (jun.) 0,81%

Selic 10,75%

Hot Money  0,63% a.m.

INVASÃO RUSSA

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
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