
Balanços Patrimoniais - Semestres Findo em 30 de Junho de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2008 2007 2008 2007
Circulante 554.214 381.956 652.431 471.301
Disponível 3.514 4.108 6.814 5.040

Caixa e Bancos 3.514 4.108 6.814 5.040
Aplicações 340.445 226.103 429.725 309.011
Crédito das Operações com Seguros e Resseguros 119.266 83.048 122.663 85.873

Prêmios a Receber 117.324 79.513 121.686 82.849
Operações com Seguradoras 241 413 241 413
Operações com Resseguradoras 6.792 5.311 6.792 5.311
Outros Créditos Operacionais 587 277 813 1.006
(–) Provisão para Riscos de Créditos (5.678) (2.466) (6.869) (3.706)

Títulos e Créditos a Receber 25.392 17.876 26.805 19.725
Títulos e Créditos a Receber 12.620 3.547 11.404 2.124
Créditos Tributários e Previdenciários 9.625 13.622 11.982 16.509
Outros Créditos 3.261 1.904 3.533 2.289
(–) Provisão para Riscos de Créditos (114) (1.197) (114) (1.197)

Outros Valores e Bens 4.163 4.521 4.163 4.521
Bens à Venda 3.185 3.802 3.185 3.802
Outros Valores 978 719 978 719

Despesas Antecipadas 787 618 924 733
Administrativas 787 618 924 733

Despesas de Comercialização Diferidas 60.647 45.682 61.337 46.398
Seguros e Resseguros 60.647 45.682 61.337 46.398

Ativo Não Circulante 312.585 292.193 296.741 266.121
Realizável a Longo Prazo 185.094 187.666 223.048 206.130
Aplicações 29.616 81.130 49.663 92.905

Títulos de Renda Fixa 29.383 12.124 49.430 23.899
Títulos de Renda Variável – 68.784 – 68.784
Outras Aplicações 233 222 233 222
Crédito das Operações com Seguros e Resseguros 60 – 60 –
Prêmios a Receber 60 – 60 –

Títulos e Créditos a Receber 155.179 106.407 173.083 113.075
Créditos Tributários e Previdenciários 74.105 49.217 81.325 51.232
Depósitos Judiciais e Fiscais 82.634 58.646 93.318 63.299
(–) Provisão para Riscos de Créditos (1.560) (1.456) (1.560) (1.456)

Despesas Antecipadas 20 129 23 150
Administrativas 20 129 23 150

Despesas de Comercialização Diferidas 219 – 219 –
Seguros e Resseguros 219 – 219 –

Investimentos 63.444 49.324 4.575 2.204
Participações Societárias 62.501 48.329 3.632 1.209
Imóveis Destinados à Renda 1.396 1.396 1.396 1.396
(–) Depreciação (453) (401) (453) (401)

Imobilizado 23.922 25.580 24.537 26.382
Imóveis 23.849 23.849 23.849 23.849
Bens Móveis 31.540 31.122 32.738 32.370
Outras Imobilizações 130 – 130 –
(–) Depreciação (31.597) (29.391) (32.180) (29.837)

Diferido 40.125 29.623 44.581 31.405
Despesas com Organização, Implantação e Instalação 67.903 51.129 72.886 53.189
(–) Amortizações (27.778) (21.506) (28.305) (21.784)

Total do Ativo 866.799 674.149 949.172 737.422

Controladora Consolidado
Passivo 2008 2007 2008 2007
Circulante 403.189 305.978 466.696 359.570
Contas a pagar 45.819 47.537 58.896 55.122

Obrigações a Pagar 6.632 11.262 12.269 12.223
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 11.110 8.112 12.162 9.268
Encargos Trabalhistas 10.144 8.960 11.545 10.267
Empréstimos e Financiamentos 569 420 658 473
Impostos e Contribuições 29 5.909 4.927 10.017
Outras Contas a Pagar 17.335 12.874 17.335 12.874

Débito das Operações com Seguros e Resseguros 30.043 25.468 30.474 25.922
Prêmios a Restituir 682 737 682 737
Operações com Seguradoras 109 516 109 516
Operações com Resseguradoras 10.787 9.796 10.787 10.025
Corretores de Seguros e Resseguros 18.465 14.419 18.659 14.438
Outros Débitos Operacionais – – 237 206

Depósitos de Terceiros 9.289 7.830 13.146 13.262
Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros 318.038 225.143 364.180 265.264
Ramos Elementares, Vida em Grupo e Saúde 317.435 223.153 363.577 263.274

Provisão de Prêmios não Ganhos 232.350 169.863 234.645 172.246
Provisão de Benefícios Concedidos – – 949 941
Sinistros a Liquidar 59.927 35.026 76.325 46.316
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados 22.130 11.895 48.630 37.402
Outras Provisões 3.028 6.369 3.028 6.369

Vida Individual e Vida com Cobertura de Sobrevivência 603 1.990 603 1.990
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 22 10 22 10
Provisão de Riscos não Expirados 167 144 167 144
Provisão de Eventos Ocorridos mas não Avisados 54 146 54 146
Provisão de Benefícios a Regularizar 355 1.688 355 1.688
Outras Provisões 5 2 5 2

Passivo Não Circulante 302.423 286.875 321.285 296.553
Exigível a Longo Prazo 302.423 286.875 321.285 296.553
Contas a Pagar 110.917 122.912 110.936 123.068

Obrigações a Pagar 158 144 158 150
Tributos Diferidos 26.742 20.545 26.742 20.548
Empréstimos e Financiamentos 7.307 6.705 7.326 6.852
Outras Contas a Pagar 76.710 95.518 76.710 95.518

Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros 51.373 55.066 51.373 55.066
Ramos Elementares, Vida em Grupo e Saúde 51.373 55.066 51.373 55.066

Provisão de Prêmios não Ganhos 1.246 – 1.246 –
Sinistros a Liquidar 50.127 55.066 50.127 55.066

Outros Débitos 140.133 108.897 158.976 118.419
Provisões Judiciais 140.133 108.897 158.976 118.419

Participação dos Acionistas Minoritários – – 4 3
Participação dos Acionistas

Minoritários – – 4 3
Patrimônio Líquido 161.187 81.296 161.187 81.296

Capital Social - Nacional 101.381 100.000 101.381 100.000
Aumento de Capital em Aprovação 68.840 – 68.840 –
Reservas de Capital 15 1.396 15 1.396
Reservas de Reavaliação 3.196 3.748 3.196 3.748
Reservas de Lucros – 61.451 – 61.451
Ajustes com Títulos e ValoresMobiliários (404) 36.133 (404) 36.133
Prejuízos Acumulados (11.841) (121.432) (11.841) (121.432)

Total do Passivo 866.799 674.149 949.172 737.422
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Relatório daAdministração

nº

Senhores Acionistas:
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as correspondentes
demonstrações financeiras da Marítima Seguros S.A., com o parecer dos auditores independentes, referente ao
semestre findo em 30 de junho de 2008, em conformidade com as disposições legais e estatutárias.
Essas demonstrações financeiras consideram, de forma consolidada, a subsidiária integral Marítima Saúde Seguros S.A.
De forma a manter o volume atual de negócios e possibilitar o crescimento das operações, a Marítima vem
buscando consistentemente e de forma estruturada, alternativas para promover aportes de capital. Tendo
analisado as alternativas para captação de recursos, a Companhia decidiu pela abertura do capital no Nível II de
Governança Corporativa da BOVESPA.
A escolha dessa alternativa levou em consideração a estratégia da Companhia relacionada a implementação de
políticas aprimoradas de Governança Corporativa, modernização das práticas administrativas e operacionais,
realização de investimentos em Tecnologia da Informação, desenvolvimento de novos produtos e aumento de sua
participação no mercado de seguros.
A Administração e os acionistas continuam estruturando a Companhia para mudanças significativas que afetaram
e afetarão o mercado segurador nos próximos anos, aguardando melhor momento do mercado acionário para
implementar tal plano, principalmente devido à atual conjuntura do mercado financeiro internacional e nacional.
Principais destaques do primeiro semestre de 2008:

Ativos Totais: Aumentaram 28,7%, passando de R$ 737,4 milhões em 2007 para R$ 949,2 milhões em 2008,
um acréscimo de R$ 211,8 milhões, em decorrência do aumento de: (i) R$ 77,5 milhões em aplicações financeiras,
(ii) R$ 36,9 milhões em créditos das operações com seguros e resseguros, (iii) R$ 30,0 milhões em depósitos
judiciais e fiscais, (iv) R$ 25,6 milhões em créditos tributários e previdenciários, (v) R$ 15,2 milhões em despesas
de comercialização diferidas, (vi) R$ 13,2 milhões do diferido e (vii) R$ 13,4 milhões em outras linhas do balanço.
Provisões Técnicas Consolidadas: Apresentaram um aumento de 29,8%, passando de R$ 320,3 milhões em
2007 para R$ 415,6 milhões em 2008, um acréscimo de R$ 95,3 milhões, em decorrência do aumento de (i) R$
63,6 milhões das Provisões para Prêmios Não Ganhos, em função do aumento do volume de prêmios emitidos no
período, (ii) R$ 25,1 milhões da provisão de Sinistros a liquidar, (iii) R$ 11,2 milhões da Provisão de Sinistros
Ocorridos e não Avisados, (iv) R$ 0,4 milhão em outras provisões, compensados pelas quedas de (v) R$ 3,6 milhões
na Provisão Complementar de Prêmio e R$ 1,4 milhões de Provisões técnicas do vida individual.
Patrimônio Líquido: Apresentou um aumento de 98,3%, passando de R$ 81,3 milhões em 2007 para R$ 161,2
milhões em 2008, apresentando um acréscimo de R$ 79,9 milhões, em decorrência, principalmente do aumento
de capital de R$ 68,8 milhões realizado em março de 2008. Atualmente, a Companhia apresenta um quadro de
insuficiência de capital para cumprir os requerimentos relacionados ao Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e a
“Margem de Solvência” nos termos estabelecidos pela regulamentação em vigor.
As demonstrações financeiras refletem o contínuo crescimento da Companhia, principalmente em receitas
operacionais, receitas financeiras e lucro líquido, não obstante a restrição de capital imposta pelas mudanças da
legislação vigente e consequente insuficiência de Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), destacada em nosso Plano de
Recuperação do Capital Mínimo Requerido e Limite Operacional, aprovado pelo Conselho Diretor da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) juntamente com a Diretoria Executiva da Marítima Seguros S.A.,
em reunião realizada em 06 de março de 2008, e em nosso Plano de Negócios, arquivado na SUSEP em 27 de
março de 2008.
Em função da recuperação significativa de sua produção, principalmente a partir do segundo trimestre de 2008,
passamos a fazer operações de resseguro nos meses de julho e agosto de 2008, à taxa de 5% e, a partir de
setembro, inclusive, à taxa de 30% da produção no segmento de automóveis.
A margem de solvência funciona como um limite de alavancagem para as seguradoras, de forma que um quadro
de insuficiência de PLA pode impedir o crescimento das operações da Companhia, dado que limita o aumento da
produção. Neste sentido, vale ressaltar que o conceito de insuficiência de PLA não se confunde com o conceito de
liquidez. Como podemos verificar nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2008, contávamos com
carteira de investimentos consolidada de R$ 479,4 milhões, sendo R$ 110,9 milhões livres para movimentação, ou
seja, não comprometida com reservas técnicas relacionadas à atividade de seguros, evidenciando situação
econômica e financeira estável e sólida.
O cronograma de aporte aprovado pela SUSEP, previa uma integralização de R$ 68,4 milhões até março de 2008,
tendo sido aportado R$ 68,8 milhões. O detalhamento dos aportes, no valor de R$ 90,0 milhões, é o seguinte: R$
14,0 milhões até 31 de dezembro de 2008, R$ 6,0 milhões até 31 de março de 2009, R$ 20,0 milhões até 31 de
dezembro de 2009, R$ 25,0 milhões até 31 de dezembro de 2010 e R$ 25,0 milhões até 31 de dezembro de
2011.
Os acionistas planejam aportar até o fim do segundo semestre de 2008, o montante de R$ 30,0 milhões, sendo
R$ 14,0 milhões do aporte previsto no Plano, conforme cronograma detalhado acima, com adicionais de R$ 16,0
milhões de forma a suportar o crescimento da produção que exceder o percentual ressegurado, além de antecipar
a parcela prevista para março de 2009.

1. PERFIL
A Marítima Seguros S.A., que completará 65 anos de fundação em 08 de outubro desse ano, é uma empresa de
capital integralmente nacional que pertence majoritariamente à Família Vidigal.
Ocupa a 10ª posição do mercado na área de Seguros, tendo a sua subsidiária integral, Marítima Saúde Seguros
S.A., ocupado a 6ª posição do mercado na área de Saúde, segundo ranking reproduzido na última publicação
Valor 1000, de agosto de 2008.
Possui um “mix” diversificado em sua carteira de produtos, que é originada principalmente através de seu
principal canal de distribuição, contando com mais de 11 mil corretores ativos, que operam nas 76 filiais da
Companhia. Essas filiais encontram-se estrategicamente distribuídas nas principais cidades do país e que
concentram aproximadamente 80% do PIB brasileiro, com maior potencial econômico para o mercado segurador.

O processo de aprovação e formalização das operações é completamente automatizado e centralizado na Matriz,
de forma a prover às filiais a capacidade integral para a prospecção e fechamento dos negócios, além de reduzir
substancialmente nossos custos operacionais e administrativos.

2. CONJUNTURA DO MERCADO SEGURADOR
Nos últimos anos, o Brasil tem experimentado um ciclo de crescimento sustentado embasado em fortes
fundamentos macroeconômicos, o que culminou com a obtenção do Grau de Investimento no primeiro semestre
de 2008. Com o Produto Interno Bruto (PIB), o consumo e os investimentos em crescimento nesses anos, o País
tem apresentado evolução na criação de empregos formais, menor vulnerabilidade externa por conta do elevado
nível de reservas e um aumento significativo do crédito ao consumidor, o que vem se refletindo diretamente, ainda
que não significativamente, visto que a atividade de seguros é complementar ao ciclo de aumento de renda,
obtenção de crédito e formação de patrimônio segurável.
Estimativas de analistas de mercado apontam para um crescimento de 17% a 22% do mercado, devendo atingir
6% do PIB em 2011, tendendo para aumento das importâncias seguradas e leque de produtos.
Vários desafios continuarão a demandar a atenção constante, quais sejam (i) forte disputa de mercado (ii)
necessidade de capitalização das seguradoras, que operam nesse segmento, de forma a atender os níveis de
capital mínimo exigidos pela SUSEP e Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Órgãos Reguladores do
mercado (iii) aumento/manutenção da taxa de juros à médio-longo prazo, o que vai gerar ainda maior disciplina
na política de precificação do mercado como um todo, mas que podem levar novamente para um mercado mais
concorrente em preços e (iv) maior exposição à mídia da indústria de seguros, de forma a proporcionar a tão
necessária disseminação da cultura de seguros, ainda incipiente quando comparada aos índices de países
desenvolvidos e/ou que obtiveram Grau de Investimento há mais tempo que o Brasil.

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Companhia vem investindo significativamente em Governança Corporativa com o principal objetivo estratégico
de estar adequadamente preparada para a abertura de seu capital via mercado acionário, quando o mesmo
apresentar condições satisfatórias para a concretização de tal objetivo.
A Administração considera a abertura de capital o caminho ideal para prover o crescimento e capitalização da
Companhia, dadas as necessidades de capital requeridas e a competitividade cada vez mais crescente em suas
atividades.
Neste sentido, vem fortalecendo e criando princípios que privilegiam a transparência e o respeito ao mercado,
buscando criar condições para o desenvolvimento de relacionamento com seus investidores, quando aplicável.
As principais ações colocadas em prática foram:
• Segregação de funções das atividades de Contabilidade/Fiscal, Controladoria e Tesouraria, com três diferentes
gestores;
• Criação das áreas de Compliance, Controles Internos e Gestão de Riscos, com objetivo de identificar, avaliar,
monitorar, controlar e mitigar riscos que possam vir a gerar perdas resultantes de falhas, deficiências, ou
inadequação dos processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, inclusive os relacionados ao risco
legal associado à execução de contratos, processos ou sentenças adversas;
• Terceirização da Auditoria Interna, com foco em riscos operacionais, com a Deloitte, portanto completamente
independente da administração interna da Companhia e suas áreas de controles. Esta estrutura é responsável pela
implementação de controles internos apontando responsabilidades e procedimentos corretivos, assim como
estabelecendo metas para todos os níveis da Companhia.
• A área de Compliance e Controles Internos é totalmente independente da Auditoria Interna e responde, perante
a SUSEP e ANS, pelo controle interno, prevenção à lavagem de dinheiro e políticas e procedimentos operacionais;
• Criação da área de Relações com Investidores.
Dentre as práticas de Governança Corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), a Companhia adota:
• Transparência na divulgação de Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras semestrais e anuais;
• Existência de comitês operacionais das áreas e Comitê de Auditoria, que atua especialmente como suporte à
Administração no desenvolvimento e garantia da implementação das melhores práticas de Governança
Corporativa, voltadas à transparência dos negócios aos acionistas e investidores, garantindo a integridade dos
processos de informações da Companhia;
• Composição do Conselho de Administração com ao menos 20% de membros independentes (sem vínculos com
a Companhia e o acionista controlador) e com experiência em questões operacionais e financeiras.

4. OUVIDORIA
No primeiro semestre de 2008, a Ouvidoria vem aprimorando a sua atuação dentro do processo de Transparência
e Governança em curso na Empresa. Constituída em outubro de 2004, foi a segunda Ouvidoria do Mercado
reconhecida dentro das regras estabelecidas pela SUSEP.
Desempenhando um importante papel como instância mediadora na busca de soluções de problemas e
reclamações de segurados e corretores, a Ouvidoria da Marítima vem prestando um relevante papel na
consolidação das boas práticas de relacionamento com o mercado, valorizando os princípios de Imparcialidade e
Respeito aos Consumidores na Intermediação de Conflitos.
No primeiro semestre de 2008 foram recepcionados 193 demandas de segurados e corretores, que buscaram na
Ouvidoria apoio e solução de problemas quanto às insatisfações no atendimento, uma quantidade infinitamente
baixa considerando o nosso somatório de itens segurados e corretores independentes cadastrados.

5. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DEMAIS INVESTIMENTOS
A Marítima tem investido continuamente, mais significativamente a partir de 2006, na modernização de toda a
estrutura de tecnologia de informação da Companhia, visando o desenvolvimento de novas linhas de negócio,
disponibilização de melhores serviços de atendimento para nossos segurados e corretores, bem como melhoria
dos processos internos, além da obrigatória e necessária substituição de tecnologias obsoletas, além do
atendimento e enquadramento às demandas dos órgãos regulatórios e mercado em geral. Destaque ao sistema
ERP Corporativo integrado cuja primeira fase de implantação ocorreu em janeiro de 2007, a segunda fase em 1º
de julho de 2008, com a etapa final prevista para o primeiro trimestre de 2009.
O gráfico abaixo mostra os investimentos totais entre 2005 e 2007, bem como as projeções de investimentos para
os anos de 2008 a 2011:

Embora historicamente a Companhia tenha se orgulhado de utilizar meios tecnológicos modernos em sua
operação, a última década foi inundada por inovações tecnológicas que afetaram significativamente o mundo
empresarial. Em função disso, a Companhia manterá grande volume de investimentos para os próximos anos.

6. OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A otimização dos processos tem como objetivos aumentar a consistência, segurança e o nível de serviços das
atividades realizadas, redução de custos operacionais e despesas administrativas e melhoria dos controles internos.
A Companhia encontra-se na fase de recuperação dos benefícios dos maciços investimentos em Tecnologia
efetuados nos últimos anos, principalmente relacionados aos processos “chave”, quais sejam: cotação,
subscrição, emissão e sinistro. As ações para redução das despesas em curso, estão focadas em: (i) centralização
de todas as atividades de retaguarda na matriz, de forma automatizada, (ii) implantação de sistema integrado
corporativo, relacionado principalmente às atividades de contabilidade, tesouraria, cobrança e controles gerenciais
e (iii) modernização de plataformas e sistemas, visando a migração para ferramentas web.
Nesse contexto, também estão inseridas ações para que a empresa atinja elevado grau de serviço e controle do
risco operacional tais como: (i) o acompanhamento da execução dos procedimentos operacionais, (ii) a verificação
do atendimento às práticas normatizadas e (iii) análise de indicadores de desempenho reforçando ou corrigindo
as rotas.

7. MARKETING
As ações de marketing continuaram focadas fortemente no suporte ao nosso principal canal de distribuição, os
corretores de seguros independentes. Porém cabe-nos destacar algumas ações mais relevantes:
• Lançamento do GPS Marítima/Ituran;
• Ampliação dos serviços constantes do Auto Clube, com a inclusão da rede de estacionamento Stop Park e
Editora Três;
• Campanha comemorativa aos 30 anos de atuação no estado de Santa Catarina;
• Lançamento do produto PME Expresso - ramo Vida;
• Obtenção de classificação azul no rating elaborado pelo consultor Francisco Galiza.

8. PRÊMIOS DE RECONHECIMENTO
A Companhia recebeu vários prêmios no primeiro semestre de 2008, destacando-se:
• Melhor Seguradora, eleita pelo Clube de Corretores de Campinas e Região pela 8ª vez, nos ramos Automóvel,
Saúde, Vida e RE;
• “Troféu Gaivota de Ouro”, na categoria “Seguradora do Ano com Maior Rapidez em Liquidação de Sinistros”;
• “TOP SEGS 2007”, na categoria “Melhor Seguradora em Atendimento e Pagamento de Sinistro no Brasil”;
• Prêmio Segurador Brasil na categoria “Melhor Desempenho em Riscos Especiais - Equipamentos Móveis e
Estacionários”.

9. RECURSOS HUMANOS E AÇÕES DE CIDADANIA
A Companhia encerrou o primeiro semestre de 2008 com 1.396 funcionários, 13 estagiários, 26 aprendizes e 577
terceirizados. A média mensal do nosso turnover em 2007 foi de 1,58%, passando para 1,37% em 2008. Os
gráficos abaixo mostram o perfil da Companhia:

Desenvolvimento de Pessoas
Programa de Estágio: Lançamos em Junho um Programa focado nas áreas de Contabilidade/Fiscal,
Controladoria e Tesouraria.
MBA em Parceria com a FGV: Em fevereiro de 2008, teve início a primeira turma do MBA de Gestão Empresarial
com Ênfase em Seguros com 45 participantes, cujo conteúdo programático foi totalmente personalizado para os
nossos colaboradores, contando com a participação de Superintendentes, Gerentes e Coordenadores de todas as
áreas da empresa.
Treinamento: No primeiro semestre de 2008, 364 funcionários foram treinados, perfazendo um total de 2.380
horas. Nos treinamentos internos, damos destaque especial ao Programa de Desenvolvimento para a área
Comercial de forma a entender o trabalho de todas as áreas de Negócios e áreas Corporativas.
Com a finalidade de manter a proximidade com seus corretores de seguros e potencializar a produção de novos
negócios, a empresa também investe significativamente em treinamento para este público. Nesse semestre, tivemos
um total de 7.396 corretores independentes participando de treinamentos nos ramos de Auto, Riscos Especiais,
Saúde, Vida e Técnicas de Vendas.
Ética: Foi instituído o Comitê de Ética e Responsabilidade Social para discutir, avaliar e criar formas para minimizar
os riscos relacionados à Ética e Compliance, além de ser um multiplicador dos valores e princípios por toda a
empresa. Em reuniões mensais, são analisados projetos de Responsabilidade Social e Ambiental e também as
reclamações e dúvidas sobre o Código implantado.
AÇÕES DE CIDADANIA
Aprendendo na Marítima: Programa desenvolvido em parceria com o Camp (Centro de Aprendizagem e
Melhoramento Profissional), para contratação e treinamento de Menores Aprendizes, visa aperfeiçoar o conhecimento
dos jovens aprendizes, além de vincular-se e participar da vida da comunidade. O Programa prevê treinamentos que
ocorrem 2 vezes por semana, e os jovens educados ao longo deste processo têm alto índice de efetivação.
Campanha do Agasalho: Essa ação é uma iniciativa do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São Paulo, em parceria com as secretarias de Estado, empresários e a sociedade civil, e é
considerada internacionalmente uma das maiores campanhas beneficentes do mundo.
A Companhia contou com a colaboração e esforço conjunto de corretores, funcionários e segurados e gerou um
grande número de doações: foram 1.956 peças de roupas, 67 pares de calçados e 228 cobertores, que foram
doados às entidades participantes do programa nas Filiais da Grande São Paulo, Santos, Campinas, Jundiaí, Ribeirão
Preto e São José dos Campos.
Projeto “Fazendo História”: Patrocinamos este programa, que surgiu a partir da necessidade de se resgatar a
história das crianças que vivem em abrigos. Com a implantação de bibliotecas e o trabalho de colaboradores que,
além de contar histórias, auxiliam as crianças na elaboração de um livro, com registro de desenhos, relatos e fotos
de cada uma das crianças. O projeto atende crianças de 0 a 12 anos, residentes em São Paulo, vivendo em situação
de abrigo.

10. DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO CONSOLIDADO

Prêmios Emitidos: Aumentaram em 15,9%, passando de R$ 424,8 milhões em 2007 para R$ 492,4 milhões em
2008, um acréscimo de R$ 67,6 milhões no semestre, justificado pelo aumento no volume de negócios dos
segmentos de seguros (i) dos ramos elementares em R$ 24,6 milhões, (ii) de automóvel em R$ 21,1 milhões, (iii) de
saúde em R$ 14,7 milhões e (iv) de pessoas no montante de R$ 7,2 milhões.
Sinistros Retidos: Apresentaram aumento de 10,2%, passando de R$ 250,9 milhões em 2007 para R$ 276,5
milhões em 2008, um acréscimo de R$ 25,6 milhões, em decorrência do aumento de (i) R$ 5,3 milhões no ramo de
automóvel, (ii) R$ 10,3 milhões no ramo de saúde, justificado pelo aumento no número de vidas e pela inflação dos
custos médicos-hospitalares, (iii) R$ 7,0 milhões nos ramos elementares e (iv) R$ 3,0 milhões no ramo de pessoas.
Sinistralidade: Percentual obtido entre a relação dos sinistros retidos com os prêmios ganhos, aumentou 2,9
pontos percentuais, passando de 58,5% em 2007 para 61,4% em 2008, justificado principalmente pelo aumento
da sinistralidade da carteira de automóvel.
Despesas Administrativas e Tributos: Aumentaram 8,2%, passando de R$ 109,2 milhões em 2007 para R$
118,2 milhões em 2008, apresentando acréscimo de R$ 9,0 milhões, em decorrência do aumento das despesas
com (i) pessoal próprio em R$ 2,1 milhões, explicado principalmente pelo dissídio coletivo de 5,5%, firmado em
janeiro de 2008; (ii) localização e funcionamento em R$ 2,0 milhões, (iii) serviços de terceiros em R$ 7,0 milhões, (iv)
com publicidade e propaganda em R$ 0,2 milhão, compensados pelas reduções de (i) R$ 1,6 milhão com tributos
e (ii) R$ 0,7 milhão com outras despesas administrativas.
Resultado Financeiro: Aumentou 303,5%, passando de uma receita financeira líquida de R$ 20,2 milhões em
2007 para R$ 81,5 milhões em 2008, um acréscimo de R$ 61,3 milhões, em decorrência do aumento de (i) R$ 63,2
milhões nas receitas financeiras com títulos de renda variável, (ii) e queda de R$ 3,5 milhões em outras receitas
financeiras; compensados com o aumento de (iii) R$ 3,0 milhões de despesas financeiras com operações de seguros
e (iv) diminuição de R$ 1,4 milhão em outras despesas financeiras. A Companhia reclassificou sua carteira de ações
de companhias abertas da categoria “disponível para venda” para a categoria “em negociação”, em razão da
mudança de intenção da Administração em movimentar os papéis que compõem essa carteira. Tal reclassificação
impactou positivamente o resultado financeiro em R$ 55,9 milhões.
Participação nos Lucros: Os funcionários possuem participação nos lucros, estabelecida com base na convenção
coletiva firmada com o sindicato da categoria ou o programa de PLR da Companhia, o que resultar maior valor. A
Companhia provisionou os montantes de R$ 1,6 milhão e R$ 2,4 milhões em 2008 e 2007, respectivamente.
Lucro Líquido: Apresentou um aumento de 241,5%, passando de R$ 12,3 milhões em 2007 para R$ 42,0 milhões
em 2008, um acréscimo de R$ 29,7 milhões. A subsidiária integral Marítima Saúde Seguros S.A. no ano de 2008
proporcionou um lucro líquido de R$ 7,0 milhões. Trata-se de resultado obtido com base em sólida e bem
estruturada política de underwriting e administração de recursos, aliada à qualidade de produtos e serviços
disponibilizados no mercado pela Marítima Seguros S.A.
Em 2008, o lucro líquido foi impactado pelos seguintes eventos não recorrentes:

Rubricas Eventos
Resultado financeiro 55,9 Reclassificação da carteira de ações
Outras receitas operacionais 10,5 Receita extraordinária de acordo operacional
Contribuição social 9,1 Mudança da alíquota da CSLL de 9% para 15%
Diversas 4,7 Outras receitas não recorrentes
Total de receitas não recorrentes 80,2
Sinistros retidos (2,4) Complemento de provisões
Diversas (3,5) Outras despesas não recorrentes
Total de despesas não recorrentes (5,9)
(-) Imposto de renda e contribuição social (26,1)
Impacto no lucro líquido 48,2
Índice Combinado: Percentual obtido pelo total de gastos com sinistros retidos, despesas de comercialização,
despesas administrativas e despesas com tributos sobre os prêmios ganhos, apresentou em 2008 um aumento de
4,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido: Percentual obtido do lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio do
período, passou de 9,0% em 2007 para 33,4% em 2008.
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1. Contexto operacional
A Marítima Seguros S.A., companhia de capital fechado (doravante referida também como “Companhia” ou
“Controladora”) tem por objeto social operar com seguros nos ramos elementares e pessoas conforme definido nas
disposições legais vigentes. A Companhia é Controladora da Marítima Saúde Seguros S.A. (doravante referida
também como “Controlada”), uma seguradora especializada em saúde, constituída nos termos da Lei nº 10.185
de 12 de fevereiro de 2001. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2008 os acionistas
deliberaram a nova redação dada ao Estatuto Social da Companhia, bem como sua consolidação, refletindo a
possibilidade de emissão de units e as regras de companhia aberta do segmento do Nível 2 da Bovespa.
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei das Sociedades
por Ações e legislação complementar, consubstanciadas nas diretrizes e normas baixadas pelo Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). As Circulares SUSEP nº 356/07 e
371/08 introduziram modificações na classificação das contas patrimoniais e de resultado, bem como na forma de
apresentação da demonstração de resultado. As demonstrações financeiras relativas ao semestre findo em 30 de
junho de 2007, anteriormente publicadas, foram reclassificadas segundo os novos critérios visando assegurar
melhores condições de comparabilidade. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera,
revoga e introduz novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, que entrou em vigor a partir do exercício que
se inicia em 1º de janeiro de 2008 produzindo efeitos nas demonstrações financeiras do exercício de 2008. As
principais alterações por ela introduzidas dependem de normatização por parte dos órgãos reguladores para serem
integralmente aplicadas e, nesse sentido, a SUSEP, através da Carta Circular SUSEP/DECON/GAB nº 5 de 2008,
estabeleceu que os efeitos da nova Lei somente deverão ser refletidos nas demonstrações financeiras anuais. A
Administração da Companhia está em processo de avaliação dos efeitos das modificações introduzidas, mas, neste
momento, entende não ser possível determinar os eventuais impactos, se houver, no resultado do semestre e no
patrimônio líquido em 30 de junho de 2008.
3. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras da Marítima Seguros S.A. e de sua Controlada Marítima Saúde Seguros S.A. estão
apresentadas de forma consolidada e foram elaboradas de acordo com as normas específicas estabelecidas pela
SUSEP e envolveram: a. A eliminação dos saldos das contas patrimoniais e de resultados entre a Controladora e sua
Controlada; b. A eliminação do investimento que a Companhia detém na sua Controlada e c. A apresentação, em
destaque, nos balanços patrimoniais consolidados e na demonstração consolidada de resultados da parcela
correspondente à participação de acionistas minoritários.
4. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Controladora e sua Controlada são: a. Apuração do resultado: O
resultado é apurado pelo regime contábil de competência, e considera que: • A contabilização dos prêmios de
seguros ocorre na data de emissão das apólices ou faturas. Os prêmios de seguros e as correspondentes despesas
de comercialização são reconhecidos no resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto.
Na Controladora, os prêmios de seguros relativos a riscos vigentes, cujas apólices ou faturas ainda não foram
emitidas, são estimados com base em cálculos atuariais e no caso dos ramos de acidentes pessoais individual e
coletivo, vida em grupo e transportes com base na metodologia estabelecida na Circular SUSEP 282/05; • A
contabilização das operações de cosseguro aceito, retrocessão e do Convênio DPVAT são contabilizadas com base
nas informações recebidas das congêneres, do IRB - Brasil Resseguros S.A. e da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A., respectivamente; • O diferimento das comissões de corretagem e sua amortização são
efetuados com base no prazo de vigência dos contratos de seguros. Na Controladora, as comissões relativas a riscos
vigentes, cujas apólices ou faturas não foram emitidas, são calculadas atuarialmente. As comissões de
agenciamento das operações de seguros de vida e saúde são diferidas, sendo apropriadas ao resultado, de forma
linear, pelo prazo de 12 meses; • O reconhecimento da participação dos funcionários no lucro é efetuado por
estimativa baseada na convenção coletiva firmada com o sindicato da categoria ou no programa de participação
nos lucros e resultados aquele que resultar maior valor, sendo ajustados quando do efetivo pagamento; e • O
imposto de renda é provisionado à alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% sobre a parcela do lucro
tributável anual excedente a R$ 240, e a contribuição social, às alíquotas de 9% até 30 de abril de 2008 e de 15%
a partir de 1º de maio de 2008, de acordo com a Lei 11.727 de 23 de junho de 2008. b. Balanço patrimonial: •
Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após o período de 12 meses são classificados no ativo realizável e
passivo exigível a longo prazo, respectivamente; e • Os ativos e passivos sujeitos a juros e atualização monetária são
atualizados com base nos índices definidos legalmente ou em contrato. Ativos circulante e realizável a longo
prazo: Demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os respectivos rendimentos e
variações monetárias auferidos até as datas de encerramento dos balanços, a saber: • Os títulos e valores mobiliários
são classificados de acordo com a intenção da Administração em mantê-los até o seu vencimento ou negociá-los
antes dessa data; • Os títulos classificados nas categorias “para negociação” e “disponíveis para venda” são
registrados pelo valor investido acrescidos dos rendimentos incorridos e ajustados, na data do balanço, ao seu valor
de mercado. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados na categoria “para negociação” são
contabilizados em contrapartida ao resultado do período. Para os títulos classificados na categoria “disponíveis para
venda” os ajustes a valor demercado são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido,
líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos para o resultado quando da efetiva realização pela venda dos
respectivos títulos. O valor de mercado dos títulos é apurado da seguinte forma: (I) Títulos públicos - com base nos
preços de mercado secundário divulgados pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro
(ANDIMA); (II) Ações de companhias abertas - com base na última cotação do último dia útil em que foram
negociadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA; (III) Certificados de Depósitos Bancários (CDB
pré-fixados) - calculados com base nas cotações do futuro do depósito interfinanceiro (DI) divulgados pela Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F); • Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são diferidos para
apropriação no resultado nomesmo prazo do parcelamento dos correspondentes prêmios de seguros; • Os créditos
tributários de imposto de renda e da contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e adições temporárias foram constituídos com base nas alíquotas vigentes na data do balanço e
classificados no realizável a longo prazo, segundo critério estabelecido pela SUSEP; e • A provisão para cobrir os
riscos de não-recebimento de créditos foi constituída pelo valor dos prêmios a receber vencidos há mais de 60 dias.
Os prêmios a receber de riscos a decorrer são normalmente cancelados após 60 dias de inadimplência, dependendo
do ramo de seguros. Investimentos, Imobilizado e Diferido: Demonstrados ao custo de aquisição combinado
com os seguintes aspectos: • A participação acionária permanente em controlada é avaliada pelo método de
equivalência patrimonial; • A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear, conforme detalhado
na nota 8(b); e • Os imóveis estão apresentados pelo valor do custo de aquisição ou pelo valor apurado em
reavaliação realizada em 1998. A Circular SUSEP nº 260/04 determina a reavaliação dos imóveis quando seu valor
contábil supera 30% do patrimônio líquido da Companhia ou quando solicitado pela SUSEP. Não obstante, a Lei nº
11.638/07, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, proibiu a realização de novas reavaliações. As
sociedades seguradoras aguardam normatização por parte da SUSEP para aplicação da nova Lei. Provisões
técnicas: As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações do CNSP, da SUSEP e da ANS,
cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais - (NTA); • A provisão de
prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pelo valor bruto dos prêmios de seguro retidos correspondente ao
período restante de cobertura do risco, calculada linearmente pelo método “pro rata” dia. A PPNG inclui um valor
que corresponde aos prêmios estimados dos riscos vigentes cujas apólices ou faturas ainda não foram emitidas
(RVNE). Essa estimativa é calculada com base em metodologia própria descrita em NTA e leva em consideração o
desenvolvimento dos atrasos observados na emissão das apólices nos últimos vinte e quatro meses; • A provisão
complementar de prêmio (PCP) é constituída para complementar a PPNG, sendo calculada de acordo com
metodologia própria descrita em NTA; • A provisão de insuficiência de prêmios (PIP) é calculada para verificação de
possíveis insuficiências da PPNG para fazer face aos compromissos futuros com os contratos de seguro em vigor. A
PIP é calculada de acordo com metodologia própria descrita em NTA e não tem revelado valor a constituir; • A
provisão de sinistros a liquidar administrativos (PSL) é constituída por estimativa dos pagamentos líquidos de
recuperações, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e atualizada
monetariamente nos termos da legislação; • A provisão de sinistros a liquidar em discussão judicial (PSLJ) inclui
estimativa para cobrir o pagamento de indenizações e custos associados, acrescida de atualização monetária e tem
por base as notificações de ajuizamento recebidas até a data do balanço; • A provisão de sinistros ocorridos mas
não avisados é constituída com base em estudos atuariais que consideram a experiência histórica do período
transcorrido entre as datas de ocorrência do evento e de seu registro, utilizando-se triângulos de “run-off” para o
período de 36 meses na Controladora e de 24 meses na Controlada. A provisão de sinistros ocorridos mas não
avisados do ramo DPVAT é constituída com base em informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A., e leva em consideração os critérios estabelecidos pela Resolução CNSP n° 174/07. Sobre esta
provisão são capitalizados encargos financeiros, os quais são registrados à débito da conta “Despesas Financeiras”;
• Para os seguros de vida individual, as provisões de riscos não expirados (PRNE), incluindo os riscos vigentes e não
recebidos (RVNR), de resgates e outros valores a regularizar (PROVR), matemática de benefícios a conceder
(PMBaC), eventos ocorridos e não avisados, insuficiência de contribuições (PIC) e complementar de prêmios (PCP)
são constituídas conforme descrito nas NTA e • A provisão de benefícios concedidos é constituída, na Controlada,
para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias
referentes à cobertura de assistência à saúde e foi calculada atuarialmente com base em metodologia descrita em
NTA devidamente aprovada pela ANS, de acordo com as determinações das Resoluções Normativas nº 75/04 e nº
104/05. Provisões judiciais: • A Companhia utiliza os critérios e procedimentos estabelecidos na Norma e
Procedimento de Contabilidade (NPC) nº 22, instituída pelo IBRACON - Instituto Brasileiro dos Auditores
Independentes. Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, são registrados levando-se
em consideração o conceito de “obrigação legal”. As contingências de natureza cível e trabalhista são
provisionadas a partir de uma análise individualizada de cada processo judicial e das perspectivas de um resultado
desfavorável, implicando um eventual desembolso futuro. As provisões judiciais estão apresentadas no passivo
exigível a longo prazo, conforme critério estabelecido pela SUSEP. Os depósitos judiciais realizados em garantia de
ações judiciais em curso estão contabilizados na rubrica “Depósitos judiciais e fiscais” no ativo realizável a longo
prazo e são atualizados monetariamente, pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Demais
passivos: Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos
encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. c. Uso de estimativas: • A elaboração de
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração
registre determinados valores com base em estimativa. O uso de estimativas envolve a determinação de premissas,
cenários e o uso de julgamento por parte da Administração. Ativos e passivos significativos cujos valores são
determinados com base em estimativas incluem, entre outros, o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários,
o valor de realização ou recuperação dos ativos, o valor dos prêmios e comissões relativos a seguros cujo risco já está
em curso mas cujas apólices e faturas ainda não foram emitidas, as provisões técnicas e as provisões judiciais. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração revisa essas estimativas, e as
premissas utilizadas na sua determinação, no mínimo semestralmente.
5. Aplicações

Controladora
a. Composição 2008 2007

Valor do Ganhos/ Valor de Valor do Ganhos Valor de
Investimento (Perdas) não Mercado/ Investimento não Mercado/

Para Negociação Atualizado Realizados (Contábil) Atualizado Realizados (Contábil)
Certificados de
depósitos bancários 199.294 (309) 198.985 202.760 328 203.088

Recibos de
depósitos bancários 61.810 (84) 61.726 – – –

Debêntures 1.501 – 1.501 – – –
Ações de
companhias abertas 11.027 55.978 67.005 – – –

Outras aplicações 140 – 140 340 – 340
Total para Negociação 273.772 55.585 329.357 203.100 328 203.428

Disponível para Venda
Ações de
companhias abertas – – – 14.066 54.718 68.784

Títulos públicos
federais (LFT e LTN) 41.138 (667) 40.471 34.769 30 34.799
Total Disponível
para Venda 41.138 (667) 40.471 48.835 54.748 103.583

Outras Aplicações 233 – 233 222 – 222
Total 315.143 54.918 370.061 252.157 55.076 307.233

Consolidado
2008 2007

Valor do Ganhos/ Valor de Valor do Ganhos Valor de
Investimento (Perdas) não Mercado/ Investimento não Mercado/

Para Negociação Atualizado Realizados (Contábil) Atualizado Realizados (Contábil)
Certificados de
depósitos bancários 284.610 (380) 284.230 281.927 408 282.335

Recibos de
depósitos bancários 61.810 (84) 61.726 – – –

Debêntures 1.501 – 1.501 – – –
Ações de
companhias abertas 11.027 55.978 67.005 – – –

Outras aplicações 140 – 140 556 – 556
Total para Negociação 359.088 55.514 414.602 282.483 408 282.891

Disponível para venda
Ações de
companhias abertas – – – 14.066 54.718 68.784

Títulos públicos
federais (LFT e LTN) 65.259 (706) 64.553 49.979 40 50.019
Total Disponível
para Venda 65.259 (706) 64.553 64.045 54.758 118.803

Outras Aplicações 233 – 233 222 – 222
Total 424.580 54.808 479.388 346.750 55.166 401.916

Em 30 de junho de 2008 a Companhia reclassificou sua carteira de ações de companhias abertas da categoria
“disponível para venda” para a categoria “em negociação”, em razão da intenção da Administração em passar
a negociar freqüentemente os papéis que compõem essa carteira. Tal reclassificação provocou um efeito
positivo bruto no resultado financeiro de R$ 55.978 e R$ 33.587 no lucro líquido do semestre.
b. Vencimentos 2008

Controladora Consolidado
Vencíveis Vencíveis

Vencíveis Vencíveis Acima Vencíveis Vencíveis Acima
Até 1 Ano 1 a 2 Anos 2 Anos Total Até 1 Ano 1 a 2 Anos 2 Anos Total

Certificados de
depósitos bancários 195.290 3.695 – 198.985 280.303 3.927 – 284.230

Recibos de
depósitos bancários 61.726 – – 61.726 61.726 – – 61.726

Debêntures 1.501 – – 1.501 1.501 – – 1.501
Ações de

companhias abertas 67.005 – – 67.005 67.005 – – 67.005
Títulos públicos

federais (LFT e LTN) 11.088 28.498 885 40.471 15.123 44.761 4.669 64.553
Outras aplicações 140 233 – 373 140 233 – 373

336.750 32.426 885 370.061 425.798 48.921 4.669 479.388
2007

Controladora Consolidado
Vencíveis Vencíveis

Vencíveis Vencíveis Acima Vencíveis Vencíveis Acima
Até 1 Ano 1 a 2 Anos 2 Anos Total Até 1 Ano 1 a 2 Anos 2 anos Total

Certificados de
depósitos bancários 202.259 39 790 203.088 281.269 276 790 282.335

Ações de
companhias abertas 68.784 – – 68.784 68.784 – – 68.784

Títulos públicos
federais (LFT e LTN) 22.656 5.716 6.427 34.799 26.101 9.344 14.574 50.019

Outras aplicações 340 222 – 562 556 222 – 778
294.039 5.977 7.217 307.233 376.710 9.842 15.364 401.916

c. Decomposição da carteira de CDB e RDB por escala de rating das instituições financeiras
Controladora Consolidado

2008 2007 2008 2007
Escala de Valor Valor Valor Valor
Rating (*) Contábil % Vert. Contábil % Vert. Contábil % Vert. Contábil % Vert.

AAA 104.704 40% 109.395 54% 128.218 37% 150.231 53%
AA 90.411 35% 70.577 35% 126.148 36% 103.050 39%
A 47.528 18% 15.412 7% 68.923 20% 19.906 7%
BBB 18.068 7% 7.704 4% 22.667 7% 9,148 3%

260.711 100% 203.088 100% 345.956 100% 282.335 100%
(*) A escala de rating adotada para classificação é o conceito utilizado pela agência Fitchratings e contempla
ainda avaliações das agências Austin e Moodys, cuja codificação foi ajustada para a escala da Fitch, por
similaridade.
Em 30 de junho de 2008, CDB no montante de R$ 10.269 e (2007: R$ 10.902) estão vinculados em garantia
de ações judiciais e portanto não podem ser negociados até que o processo tenha sido totalmente concluído.
6. Prêmios a receber 2008 2007

Automóveis 58.599 30.165
Compreensivo empresarial 23.517 22.336
Riscos diversos 8.745 5.299
Compreensivo residencial 5.099 5.008
Compreensivo condomínio 5.031 4.769
Pessoas 4.864 3.160
Riscos de engenharia 2.625 1.787
Responsabilidades 862 931
Cascos 521 708
Outros 7.521 5.350
Controladora 117.384 79.513
Saúde - Controlada 4.362 3.336
Consolidado 121.746 82.849
Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta, cosseguro aceito e as operações de retrocessão.
7. Créditos tributários e previdenciários

Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Imposto de renda e contribuição social a compensar 7.428 7.888 7.428 7.957
Antecipação de imposto de renda e contribuição social – 2.428 2.274 5.246
Créditos tributários de diferenças temporárias 50.495 30.474 56.937 32.489
Créditos tributários de prejuízos fiscais e

base negativa da contribuição social 22.698 21.578 22.698 21.578
Créditos de PIS/COFINS 3.109 471 3.893 471
Outros créditos tributários – – 77 –

83.730 62.839 93.307 67.741
O impacto da majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 9% para 15%
instituída pela Medida Provisória nº 413, convertida na Lei nº 11.727 de 23 de junho de 2008 produziu um
aumento dos créditos tributários sobre diferenças temporárias e base negativa da contribuição social de R$
9.072 reconhecido em contrapartida ao resultado do semestre. O reconhecimento dos créditos tributários está
fundamentado em estudo técnico preparado pela Administração e leva em consideração, dentre diversas
variáveis, o histórico de rentabilidade e projeções orçamentárias, com geração de lucros tributáveis futuros,
permitindo a futura realização destes créditos. O prazo de realização dos créditos tributários, oriundos de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, está sendo estimado em estudo detalhado realizado
pela Administração, da seguinte forma: R$ 2.565 em 2009, R$ 3.731 em 2010, R$ 5.208 em 2011, R$ 5.031
em 2012 e R$ 6.163 em 2013. Para os créditos tributários de diferenças temporárias relacionadas às ações
judiciais em discussão, a realização está condicionada ao desfecho dos processos.
8. Participações societárias, imobilizado e diferido

a. Participações societárias 2008 2007
Informações sobre a Controlada

Capital social 29.100 25.500
Patrimônio líquido 62.505 47.744
Resultado do semestre 6.982 7.428

Informações sobre os Investimentos
Porcentagem de participação 99,9939% 99,9936%
Quantidade de ações possuídas 1.480.156 1.392.852

Saldos no Início do Semestre na Controladora 51.936 40.290
Ajustes TVM da controlada (16) 26
Resultado de equivalência patrimonial 6.981 7.428
Aumento de capital 3.600 –

Saldos do Investimento na Controladora 62.501 47.744
(+) Outras participações societárias (*) – 585

Saldo no Final do Semestre na Controladora 62.501 48.329
(*) No consolidado, inclui investimento da Controlada no IRB Brasil Resseguros S.A.
b. Imobilizado e diferido

Taxa Controladora Consolidado
Imobilizado Depreciação 2008 2007 2008 2007

Imóveis de uso próprio 4% 23.849 23.849 23.849 23.849
Equipamentos 20% 19.118 19.007 19.830 19.709
Móveis, máquinas e utensílios 10% 10.036 9.855 10.408 10.222
Veículos 20% 2.386 2.260 2.500 2.439
Outras imobilizações – 130 – 130 –
Depreciação acumulada – (31.597) (29.391) (32.180) (29.837)

23.922 25.580 24.537 26.382
Taxa

Diferido Amortização
Sistemas de computação 20% 45.998 31.265 50.656 33.020
Instalações 10% 12.213 11.233 12.528 11.528
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 8.718 7.656 8.728 7.666
Organização e implantação 20% 974 975 974 975
Amortização acumulada – (27.778) (21.506) (28.305) (21.784)

40.125 29.623 44.581 31.405
(*) A amortização de benfeitorias em imóveis de terceiros é realizada com base no prazo de locação
estabelecido em contrato.
9. Obrigações a pagar

Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Fornecedores 3.219 7.170 8.854 7.458
Participação nos lucros a pagar 2.819 2.024 3.238 2.655
Pagamentos a efetuar 695 2.024 273 2.125
Outras obrigações a pagar 57 188 62 135

6.790 11.406 12.427 12.373
10. Depósitos de terceiros

Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Cobrança antecipada de prêmios 467 1.918 467 1.918
Prêmios e emolumentos recebidos 8.667 5.146 12.524 10.578
Prêmios e emolumentos Recebidos - Cosseguro aceito 155 766 155 766

9.289 7.830 13.146 13.262

11. Provisões técnicas e despesas de comercialização diferidas de seguros e resseguros
2008

Provisão Provisão Provisão de Despesas
de Prêmios de Sinistros Sinistros Ocorridos Comercialização
não Ganhos a Liquidar (*) mas não Avisados Diferidas

Automóveis 110.784 45.921 5.617 21.387
Compreensivo empresarial 51.249 19.294 1.669 16.522
Riscos diversos 19.955 5.517 497 6.511
Compreensivo residencial 16.841 2.186 613 6.880
Benfeitorias e produtos

agropecuários 12.976 2.196 87 3.080
Compreensivo condomínio 10.686 2.914 358 3.695
Riscos de engenharia 4.121 2.543 338 709
Pessoas 2.430 5.900 3.497 1.308
Responsabilidades 2.343 1.481 378 459
Cascos 1.147 821 114 166
DPVAT – 12.705 8.332 –
Outros 1.064 8.576 630 149
Controladora 233.596 110.054 22.130 60.866
Saúde - Controlada 2.295 16.398 26.500 690
Consolidado 235.891 126.452 48.630 61.556

2007
Provisão Provisão Provisão de Despesas

de Prêmios de Sinistros Sinistros Ocorridos Comercialização
não Ganhos a Liquidar (*) mas não Avisados Diferidas

Automóveis 69.311 39.245 4.448 13.438
Compreensivo empresarial 47.896 14.085 988 16.121
Compreensivo residencial 15.472 1.812 363 6.089
Riscos diversos 11.796 3.125 328 2.998
Compreensivo condomínio 10.279 2.177 208 3.685
Benfeitorias e produtos

agropecuários 6.492 1.062 298 1.465
Riscos de engenharia 2.981 2.004 58 518
Responsabilidades 1.715 1.262 45 315
Pessoas 1.476 1.612 2.269 682
Cascos 1.312 876 63 262
DPVAT – 14.169 2.706 –
Outros 1.133 8.663 121 109
Controladora 169.863 90.092 11.895 45.682
Saúde - Controlada 2.383 11.290 25.507 716
Consolidado 172.246 101.382 37.402 46.398
(*) Na Controladora, a provisão de sinistros a liquidar contempla sinistros em disputa judicial relacionados,
principalmente, a negativa de coberturas fundamentada na ausência de enquadramento nas condições
contratuais, nos valores de R$ 50.127 e R$ 55.066 em 30 de junho de 2008 e 2007, respectivamente.

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
Semestres Findos em 30 de Junho de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2008 2007 2008 2007
Lucro Líquido do Semestre 41.995 12.311 41.995 12.311
Mais: Depreciação e Amortizações 5.070 4.700 5.322 4.857

Prejuízo na Venda de Imobilizado/Investimentos 139 1.202 143 1.203
Menos: Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial (6.981) (7.428) – –

Lucro na Venda de Investimentos ou Imobilizado (72) (601) (72) (601)
Lucro Líquido Ajustado 40.151 10.184 47.388 17.770

Ajuste de Exercícios Anteriores – (131.501) – (131.501)
Outras

Variação de Aplicações (71.785) (6.492) (82.997) (15.762)
Variação dos Créditos das Operações (14.201) 12.088 (12.719) 13.497
Variação de Títulos e Créditos a Receber (30.725) (76.904) (29.235) (82.237)
Variação de Outros Valores e Bens (72) 5.702 (72) 5.702
Variação das Despesas Antecipadas (402) (241) (458) (302)
Variação das Despesas de Comercialização Diferidas (5.379) 2.340 (5.469) 1.936
Variação de Contas a Pagar (4.546) 121.826 (7.374) 125.779
Variação de Débitos de Operações com Seguros e Resseguros 945 7.064 1.144 7.441
Variação de Depósitos de Terceiros (410) (9.885) (4.454) (15.112)
Variação de Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros 52.288 45.402 55.758 49.530
Variação de Provisões Judiciais 14.974 18.848 17.740 20.385
Variação de Ajustes de TVM (PL) (42.446) 7.869 (42.446) 7.895

Caixa Líquido (Consumido)/Gerado
nas Atividades Operacionais (61.608) 6.300 (63.194) 5.021

Atividades de Investimento
Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado 71 601 71 601
Pagamento pela Compra/Aplicação

em Ativo Imobilizado e Diferido (11.686) (8.424) (9.588) (9.487)
Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Investimento (11.615) (7.823) (9.517) (8.886)
Atividades de Financiamento

Aumento de Capital 68.840 – 68.840 –
Pagamento de Empréstimos (Exceto Juros) (1.546) (281) (1.546) (316)
Realização de Reserva de Reavaliação (260) 31 (260) 31

Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
nas Atividades de Financiamento 67.034 (250) 67.034 (285)

Redução nas Disponibilidades (6.189) (1.773) (5.677) (4.150)
Saldo de Caixa no Início do Semestre 9.703 5.881 12.491 9.190
Saldo de Caixa no Final do Semestre 3.514 4.108 6.814 5.040
Redução nas Disponibilidades (6.189) (1.773) (5.677) (4.150)
Aumento das Aplicações Financeiras Vinculadas em Excesso (61.276) (3.493) (72.489) (12.763)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado
2008 2007

Receitas 472.239 440.934
Prêmios ganhos 450.580 429.029
Provisão para devedores duvidosos (1.699) (1.760)
Outras receitas operacionais 23.422 14.267
Resultado não operacional (64) (602)

Despesas (430.529) (381.347)
Devoluções aos segurados (276.520) (250.850)
Gastos com distribuição dos produtos (86.148) (79.313)
Outras despesas operacionais (19.184) (10.621)
Despesas administrativas (48.677) (40.563)

Retenções (5.070) (4.700)
Depreciação e amortização (5.070) (4.700)

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 36.640 54.887
Valor Adicionado Recebido em Transferência 95.040 35.296
Receitas financeiras 94.938 35.196
Aluguéis 102 100

Valor Adicionado a Distribuir 131.680 90.183
Distribuição do Valor Adicionado 131.680 90.183
Empregados 53.099 51.784
Salários e encargos 48.868 46.957
Honorários da diretoria 2.614 2.472
Participação dos empregados no lucro 1.617 2.355
Tributos 23.124 11.141
Federais 22.674 8.278
Estaduais 108 2.468
Municipais 342 395
Financiadores 13.462 14.947
Despesas financeiras 13.462 14.947
Lucros retidos 41.995 12.311

12. Garantia das provisões técnicas
Controladora Consolidado

2008 2007 2008 2007
Certificados de depósitos bancários 181.345 202.976 266.590 282.224
Ações de companhias abertas 67.005 68.784 67.005 68.784
Recibos de depósitos bancários 61.726 – 61.726 –
Títulos de renda fixa - Públicos 40.471 34.799 64.553 50.019
Direito creditório 45.248 40.373 45.248 40.373
Imóveis, líquidos de depreciação 6.226 6.680 6.226 6.680
Quotas de fundos de investimento – 216 – 432
Provisões retidas pelo IRB 140 124 140 124

402.161 353.952 511.488 448.636
13. Partes relacionadas

• A Companhia compartilha com sua Controlada, certos componentes da estrutura administrativa e
operacional. O critério para o rateio das despesas administrativas compartilhadas foi definido com base em
medidores de atividades e critérios estabelecidos em contrato entre as partes. Os montantes pagos pela
Controlada e recebidos pela Controladora somaram R$ 9.146 no primeiro semestre de 2008 (2007: R$ 8.395).
• Os funcionários da Controladora contam com seguro saúde contratado junto à Controlada, cujos custos são
assumidos pela Controladora. Os prêmios pagos pela Controladora e recebidos pela Controlada somaram R$
1.684 no primeiro semestre de 2008 (2007: R$ 1.311). • A Companhia mantém operações com acionistas e
empresas a eles ligadas, bem como empresas ligadas a membros do Conselho de Administração e membros da
Diretoria Executiva, as quais são realizadas em condições consideradas pela Administração como compatíveis
com as de mercado, e referem-se, principalmente, à cotação de seguros, administração da carteira de
investimentos, comissões e corretagens sobre vendas de seguros, prestação de serviços de vistoria prévia e
regulação de sinistros e fornecimento de móveis e instalações de escritório, cujos valores estão registrados nas
rubricas “Imobilizado”, “Outras despesas operacionais”, “Despesas financeiras”, “Despesas de
comercialização de seguros” e “Despesas Administrativas”. • Os diretores executivos da Companhia são
fiadores nos contratos de locação de imóveis da Controladora e sua Controlada. • Conforme mencionado na
Nota Explicativa nº 14, os diretores da Controladora são avalistas do empréstimo captado pela Companhia
junto ao BNDES. • Alguns médicos credenciados ou proprietários de clínicas credenciadas pela Controlada são
ligados aos sócios controladores da Companhia. Os valores pagos pelos serviços prestados aos segurados da
Controlada são determinados em bases equitativas com os valores praticados com terceiros não ligados e não
atingem montantes significativos. O saldo dessas transações em 30 de junho estava assim representado:

2008 2007
Ativo/ Receita/ Ativo/ Receita/

(Passivo) (Despesa) (Passivo) (Despesa)
Marítima Saúde Seguros S.A. (Controlada) 1.772 7.462 1.498 7.084
Banco Paulista S.A. – (50) – –
Office Plan Mobiliário Corporativo Ltda. 341 – 1.584 –
Asseplan Arquitetura Plan. Escritórios S/C Ltda. 914 – 676 –
CSO Corretora de Seguros S/C Ltda. – (227) – (217)
Certa Adm. e Corretora de Seguros Ltda. – (114) – (75)
Ladeni Engenharia S/C Ltda. – (517) – (200)
Acchia Serviços Técnicos Seguros S/C Ltda. (3) (904) – (491)
Machado, Meyer, Sendacz e Ópice Advogados – (117) – –
14. Empréstimos e financiamentos

2008 2007
Saldo a Pagar Saldo a Pagar

Valor do Curto Longo Valor do Curto Longo
Controladora Contrato Prazo Prazo Contrato Prazo Prazo
Linha de crédito BNDES 9.312 – 7.191 7.056 – 5.740
Arrendamento mercantil 1.932 569 116 2.089 420 965

11.244 569 7.307 9.145 420 6.705
Consolidado
Linha de crédito BNDES 9.312 – 7.191 7.056 – 5.740
Arrendamento mercantil 2.208 658 135 2.365 473 1.112

11.520 658 7.326 9.421 473 6.852
Em 17 de julho de 2006 e 02 de janeiro de 2008 a Companhia obteve, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social-BNDES, uma linha de crédito nomontante de R$ 7.056 e R$ 2.256, respectivamente, para aplicação
na modernização da estrutura de tecnologia da informação visando o desenvolvimento de novas linhas de negócio,
disponibilização de serviços para seus clientes e melhoria nos processos internos. Sobre os valores liberados incorrem
juros à razão de 6% a.a. e atualização calculada com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Em
garantia das obrigações contratuais junto ao BNDES, foi dado aval pelos diretores, em nota promissória na importância
de R$ 9.312. Em 30 de junho de 2008 a Companhia possui contratos de arrendamento mercantil de equipamentos de
informática na modalidade de leasing financeiro. A amortização se dá por meio de contraprestações mensais até maio
de 2010. Sobre os valores das contraprestações pagas incide taxa de juros que varia de 1,04% a 1,69% aomês.
15. Provisão para tributos diferidos

Refere-se substancialmente a imposto de renda, contribuição social, PIS e Cofins diferidos, registrados para refletir
os efeitos fiscais futuros, referentes aos ajustes positivos dos títulos e valores mobiliários.
16. Outras contas a pagar

Compreende o saldo a pagar do Parcelamento Especial - PAES, atualizado monetariamente até a data do balanço.
Em 31 de julho de 2003, a Companhia aderiu ao PAES instituído pela Lei n° 10.684, de 31 de maio de 2003, com
o objetivo de parcelar valores devidos relativos à COFINS, IRPJ, CSLL e INSS, os quais encontravam-se em discussão
nas esferas administrativa ou judicial. O montante das obrigações incluídas no PAES foi de R$ 117.618 (líquido da
redução de multa de 50%). O parcelamento prevê o pagamento em até 180 parcelas mensais, com vencimento
final em 30 de junho de 2018, atualizadas com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
17. Provisões judiciais

a. Fiscais: A Controladora está envolvida em diversas discussões de natureza fiscal, sendo as mais relevantes:
PIS: A Controladora discute judicialmente a exigibilidade da contribuição para o PIS, instituída nos termos
das Emendas Constitucionais - EC nºs 01/94, 10/96 e 17/97 e Lei nº 9.718/98, que alteraram a base de cálculo
e alíquota que passou a incidir sobre a receita bruta operacional. As ações encontram-se nas seguintes
situações processuais: (i) EC 01/94 - A decisão de 1ª instância parcialmente favorável foi mantida pelo Tribunal e
aguarda-se o julgamento dos recursos especial e extraordinário interposto pela Companhia. A probabilidade de
perda está classificada como possível; (ii) EC 10/96 e EC 17/97 - A decisão de 1ª instância foi parcialmente
favorável e atualmente aguarda-se julgamento dos recursos de apelação interpostos pela Companhia e pela União
no Tribunal Regional Federal. A probabilidade de perda de ambas está classificada como possível e (iii) Lei nº
9.718/98 - A decisão de 1ª instância garantiu o direito de recolhimento da contribuição ao PIS nos termos da Lei
Complementar nº 07/70 (PIS/REPIQUE). Aguarda-se julgamento do recurso de apelação interposto pela União
Federal. Para o período-base de junho de 1994 a dezembro de 1996, com base na opinião e orientação de seus

Capital Aumento de Capital Reservas Reservas de Reservas de Ajustes com Títulos Prejuízos Total do
Descrição Social em Aprovação de Capital Reavaliação Lucros Legal Estatutária e Valores Mobiliários Acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2006 100.000 – 1.396 1.475 10.727 50.724 28.264 – 192.586
Ajuste de Exercícios Anteriores (Vide Nota 18f) – – – 2.332 – – – (127.956) (125.624)
Ajuste de Mudança de Prática Contábil – – – – – – – (5.877) (5.877)
Realização de Reservas – – – (59) – – – 90 31
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários – – – – – – 7.869 – 7.869
Lucro Líquido do Semestre – – – – – – – 12.311 12.311
Saldos em 30 de Junho de 2007 100.000 – 1.396 3.748 10.727 50.724 36.133 (121.432) 81.296
Saldos em 31 de Dezembro de 2007 100.000 – 1.396 3.632 – – 42.042 (54.012) 93.058
Aumento de Capital AGE de 28/01/2008

Portaria SUSEP nº 778 de 27/02/2008 1.381 – (1.381) – – – – – –
Aumento de Capital RCA 25/04/2008 – 68.840 – – – – – – 68.840
Realização de Reservas – – – (436) – – – 176 (260)
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários – – – – – – (42.446) – (42.446)
Lucro Líquido do Semestre – – – – – – – 41.995 41.995
Saldos em 30 de Junho de 2008 101.381 68.840 15 3.196 – – (404) (11.841) 161.187

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações de Resultados
Semestres Findos em 30 de Junho de 2008 e 2007

(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)

Informações Suplementares às Demonstrações Financeiras
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Semestres Findos em 30 de Junho de 2008 e 2007

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Prêmios Emitidos Líquidos 342.863 290.012 492.383 424.786
Prêmios de Resseguros Cedidos (13.729) (11.009) (13.729) (11.009)
Prêmios Retidos 329.134 279.003 478.654 413.777
Variações das Provisões Técnicas (29.123) 14.371 (28.074) 15.252
Prêmios Ganhos 300.011 293.374 450.580 429.029
Sinistros Retidos (164.689) (149.439) (276.520) (250.850)
Despesas de Comercialização (75.505) (70.347) (86.148) (79.313)
Outras Receitas e Despesas Operacionais 3.795 (1.386) 2.539 1.886
Despesas Administrativas (85.497) (76.219) (105.229) (94.692)
Despesas com Tributos (10.498) (12.033) (12.965) (14.546)
Resultado Financeiro 75.928 15.684 81.476 20.249
Resultado Patrimonial 7.084 7.528 102 100
Resultado Operacional 50.629 7.162 53.835 11.863
Resultado não Operacional (60) (601) (64) (602)
Resultado antes dos Impostos e Participações 50.569 6.561 53.771 11.261
Imposto de Renda (9.893) 6.242 (12.369) 3.448
Contribuição Social 2.517 1.232 2.210 (43)
Participações sobre o Resultado (1.198) (1.724) (1.617) (2.355)
Lucro Líquido do Semestre antes das
Participações dos Acionistas Minoritários 41.995 12.311 41.995 12.311

Participação de Acionistas Minoritários – – – –
Lucro Líquido do Semestre 41.995 12.311 41.995 12.311
Quantidade de Ações 31.266.346 100.366.200
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações 1.343,14 122,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

nº

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Semestres Findos em 30 de Junho de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Semestres Findos em 30 de Junho de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)



e. Composição pelo grau de risco das provisões judiciais
Controladora Consolidado

2008 2007 2008 2007
I - Perda Provável Qde. Estimativa Provisão Qde. Estimativa Provisão Qde. Estimativa Provisão Qde. Estimativa Provisão
Fiscal 1 1.484 1.484 5 38.670 38.670 1 1.484 1.484 5 38.670 38.670
Cível 128 4.541 4.541 40 1.633 1.633 195 5.132 5.132 40 1.633 1.633
Trabalhista 47 2.896 2.896 57 3.289 3.289 51 2.979 2.979 62 3.334 3.334
Outras – – – – – – 56 2.228 2.228 – – –

176 8.921 8.921 102 43.592 43.592 303 11.823 11.823 107 43.637 43.637
II - Perda Possível:
Fiscal 12 131.748 130.616 4 65.012 65.012 16 141.257 140.125 7 70.999 70.999
Cível 431 48.838 308 1 293 293 573 57.161 2.740 4 3.604 3.604
Trabalhista 88 10.801 – 80 6.480 – 94 10.924 – 83 6.538 –
Outras 10 577 288 – – – 137 6.558 3.366 – – –

541 191.964 131.212 85 71.785 65.305 820 215.900 146.231 94 81.141 74.603
III - Perda Remota:
Fiscal 2 2.465 – – – – 4 85.598 922 2 71.933 179
Cível 867 76.649 – – – – 988 94.240 – – – –
Trabalhista 8 1.209 – 11 1.381 – 10 1.219 – 11 1.381 –
Outras – – – – – – 39 1.943 – – – –

877 80.323 – 11 1.381 – 1.041 183.000 922 13 73.314 179
IV - Total:
Fiscal 15 135.697 132.100 9 103.682 103.682 21 228.339 142.531 14 181.602 109.848
Cível (*) 1.426 130.028 4.849 41 1.926 1.926 1.756 156.533 7.872 44 5.237 5.237
Trabalhista 143 14.906 2.896 148 11.150 3.289 155 15.122 2.979 156 11.253 3.334
Outras 10 577 288 – – – 232 10.729 5.594 – – –

1.594 281.280 140.133 198 116.758 108.897 2.164 410.723 158.976 214 198.092 118.419
(*) Em 2008, as quantidades demonstradas referem-se ao número de pedidos por ação judicial.

assessores legais, a Companhia não constituiu provisão em razão da decadência do direito por parte da Fazenda.
O montante estimado para o período é de R$ 9.830. A probabilidade de perda está classificada como possível. Em
junho de 2008 e 2007 a Companhia possui provisionado os montantes de R$ 42.564 e R$ 38.141,
respectivamente, que corresponde a diferença entre os valores recolhidos, calculados com base no critério de
repique, e o valor apurado com base na receita operacional bruta conforme definido na legislação do imposto de
renda, acrescidos dos encargos moratórios e financeiros. COFINS: Em junho de 2005, a Companhia ingressou
judicialmente com ação rescisória objetivando a desconstituição de todos os atos de renuncia efetuados no ano-
calendário de 2003 em decorrência da adesão ao PAES. A decisão de 1ª instância julgou o processo extinto sem
julgamento de mérito. Atualmente aguarda-se julgamento do recurso de apelação interposto pela Companhia no
Tribunal Regional Federal. A probabilidade de perda está classificada como possível. Os valores de COFINS devidos
até o mês de janeiro de 2003 integraram o saldo do PAES. Para os meses de fevereiro de 2003 a dezembro de
2005 foram efetuados recolhimentos. A partir do mês de janeiro de 2006, os recolhimentos foram suspensos
sendo os valores depositados judicialmente e também provisionados. Em junho de 2008 e 2007 a Companhia
possui provisionado os montantes de R$ 44.474 e R$ 24.682 em seu passivo, e em seu ativo os montantes de R$
43.040 e R$ 22.942 de depósitos judiciais, respectivamente. Tributos com exigibilidade suspensa: A
Controladora ingressou com processo judicial em maio de 1999, visando suspender a aplicação do parágrafo 1°
do art. 41 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o qual veda a dedução pelo regime de competência dos
tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa para fins de apuração do lucro real. Em virtude da
denegação dos vários pedidos de liminar efetuados pela Marítima, a Companhia efetuou diversos depósitos
judiciais do IRPJ incidente sobre os tributos cuja exigibilidade estava suspensa no período de fevereiro de 1999 a
maio de 2003. Em junho de 2008 e 2007 a Companhia possui provisionado os montantes de R$ 31.682 e R$
30.146 em seu passivo, e em seu ativo os montantes de R$ 24.499 e R$ 23.295 de depósitos judiciais,
respectivamente. b. Cíveis: A Companhia responde por ações impetradas por segurados, relacionadas na sua
maioria, a reclamações por danos morais oriundas de sinistros que estão sob discussão judicial, ou que foram
negados, ou ainda, a discussão pelo pagamento de eventos não cobertos nos contratos de seguros. Também
contempla ações de não aceitação de contratos de seguros. De forma geral, nessas ações a Companhia é
requerida a modificar procedimentos operacionais ou administrativos ou a modificar termos contratuais ou a
forma de aplicá-los. Para fazer face a eventuais perdas que possam resultar da resolução final desses processos,
foi constituída provisão com base na avaliação de nossos assessores jurídicos. c. Trabalhistas: A Companhia é
parte em ações de natureza trabalhista em diversas fases de tramitação. Os pedidos mais freqüentes referem-se a
horas extras e seus reflexos e equiparação salarial.

d. Movimentação das provisões judiciais no período:
2008

Provisões Judiciais
Saldo em Encargos Saldo em Depósitos

Controladora 31/12/07 Principal Moratórios Baixas 30/06/08 Judiciais
Fiscal 120.668 8.631 4.199 (1.398) 132.100 79.471
Trabalhista 3.333 235 94 (766) 2.896 1.652
Cível 870 3.971 8 – 4.849 360
Outras 288 – – – 288 1.151

125.159 12.837 4.301 (2.164) 140.133 82.634
2008

Provisões Judiciais
Saldo em Encargos Saldo em Depósitos

Consolidado 31/12/07 Principal Moratórios Baixas 30/06/08 Judiciais
Fiscal 129.803 9.523 4.603 (1.398) 142.531 85.157
Trabalhista 3.388 235 129 (773) 2.979 1.681
Cível 3.314 4.467 92 (1) 7.872 2.791
Outras 4.731 1.330 120 (587) 5.594 3.689

141.236 15.555 4.944 (2.759) 158.976 93.318
2007

Provisões Judiciais
Saldo em Encargos Saldo em Depósitos

Controladora 31/12/06 Principal Moratórios Baixas 30/06/07 Judiciais
Fiscal 18.538 79.935 5.345 (136) 103.682 55.948
Trabalhista 3.770 1.515 155 (2.151) 3.289 2.405
Cível 1.575 321 40 (10) 1.926 293

23.883 81.771 5.540 (2.297) 108.897 58.646
2007

Provisões Judiciais
Saldo em Encargos Saldo em Depósitos

Consolidado 31/12/06 Principal Moratórios Baixas 30/06/07 Judiciais
Fiscal 23.926 80.465 5.593 (136) 109.848 56.077
Trabalhista 3.776 1.552 157 (2.151) 3.334 2.426
Cível 4.166 924 156 (9) 5.237 4.796

31.868 82.941 5.906 (2.296) 118.419 63.299

18. Patrimônio líquido
a. Capital social:
ACompanhia é uma sociedade de capital autorizado. Dessa forma, está autorizada a aumentar o capital até o limite
de R$ 800.000 independente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem
caberá fixar as condições da emissão. O capital social subscrito e integralizado é representado por 8.993.709 ações
preferenciais nominativas e 22.272.637 ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal. Em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 28 de janeiro de 2008, foi aprovado aumento de capital social, de R$
100.000 para R$ 101.381, mediante a capitalização de reservas de capital e bonificação aos acionistas de
3.946.787 novas ações preferenciais, na proporção de aproximadamente 0,19 ações preferenciais para cada ação
ordinária. Em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 25 de abril de 2008, foi deliberado o aumento
do capital de R$ 68.840, que se encontra em aprovação pela SUSEP, com a emissão de 2.199.397 ações ordinárias
e 5.046.922 ações preferenciais, passando o capital social de R$ 101.381 para R$ 170.221. b. Reserva de
reavaliação: Refere-se ao saldo residual de reavaliações de imóveis realizadas em consonância com a Resolução
CNSP nº 12/97 e Circular SUSEP nº 284/05, sendo apresentada pelo valor líquido dos tributos. c. Reserva legal:
Constituída no final do exercício na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para
compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. d. Reserva estatutária: A reserva estatutária é
constituída após deduções legais, ao final de cada exercício social, sendo destinada à amortização de eventuais
prejuízos em exercícios futuros e aumento de capital social conforme definido no Estatuto Social. e. Dividendos:
Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido ajustado, de acordo com a lei das
sociedades por ações. Os dividendos são refletidos nas demonstrações financeiras quando sua distribuição é
proposta pelo Conselho de Administração ou deliberada pelos acionistas. f. Ajustes de exercícios anteriores: Em
2007, foram identificados e registrados contabilmente ajustes imputáveis a exercícios anteriores. Tais ajustes
compreendem, principalmente, ajustes para refletir o valor estimado de realização ou a insubsistência de ativos, o
reconhecimento de passivos conhecidos e não registrados contabilmente, ajustes para refletir uma melhor
estimativa de provisões judiciais e os efeitos fiscais decorrentes dos referidos ajustes.
Reconciliação do patrimônio líquido publicado e ajustes decorrentes de re-elaboração das
demonstrações financeiras.
Patrimônio Líquido Conforme Demonstrações
Financeiras Publicadas em 31 de Dezembro de 2006 192.586
Ajustes ao Patrimônio Líquido
Baixa de ativos não recuperáveis (19.888)
Passivos não registrados no período de competência (48.405)
Complemento da provisão de prêmio não ganho (12.302)
Complemento de provisões passivas registradas por estimativa (77.549)
Reserva de reavaliação (1.867)
Total Bruto dos Ajustes (160.011)
Efeitos fiscais de IR e CS sobre os ajustes 30.813
Total dos Ajustes, Líquido dos Efeitos Fiscais (129.198)
Ajustes no patrimônio e resultado nos anos
de origem (sem efeitos no PL) 3.574
Total dos Ajustes Imputáveis a Exercícios Anteriores (125.624)
19. Detalhamento das contas do resultado

a. Prêmios emitidos líquidos Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Prêmios diretos 324.820 276.470 474.340 411.244
Prêmios convênio DPVAT 12.794 13.525 12.794 13.525
Prêmios de cosseguro 5.282 2.206 5.282 2.206
Prêmios de riscos vigentes não emitidos (33) (2.189) (33) (2.189)

342.863 290.012 492.383 424.786
b. Sinistros retidos Controladora Consolidado

2008 2007 2008 2007
Indenizações avisadas 166.416 145.368 278.902 243.068
Serviços de assistência 9.983 11.146 9.983 11.146
Indenizações avisadas - Convênio DPVAT 7.359 8.599 7.359 8.599
Variação da provisão de sinistros
ocorridos mas não avisados 4.755 4.765 6.420 8.289

Despesas com sinistros 2.668 3.462 2.934 3.686
Salvados e ressarcimentos (13.948) (17.155) (13.948) (17.155)
Recuperação de sinistros (12.544) (6.746) (15.130) (6.783)

164.689 149.439 276.520 250.850

c. Despesas de comercialização Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Comissões sobre prêmios tetidos (82.624) (69.438) (93.357) (78.808)
Recuperação de comissões 2.066 1.568 2.066 1.568
Outras despesas de comercialização (325) (567) (325) (567)
Variação das despesas de comercialização diferidas 5.378 (1.910) 5.468 (1.506)

(75.505) (70.347) (86.148) (79.313)
d. Prêmios ganhos, índice de sinistralidade e de comissionamento

2008
Índice de

Prêmio Sinistro Sinistra- Comissão Índice de
Ramos Ganho Retido lidade Retida Comissão
Automóveis 155.702 101.320 65,07% 32.751 21,03%
Compreensivo empresarial 51.670 20.736 40,13% 17.503 33,88%
Compreensivo residencial 18.548 5.341 28,80% 8.132 43,84%
Riscos diversos 12.857 8.505 66,15% 3.112 24,20%
DPVAT 12.690 10.457 82,40% 75 0,59%
Compreensivo condomínio 10.586 5.897 55,71% 4.033 38,10%
Pessoas 18.123 7.257 40,04% 5.644 31,14%
Riscos de engenharia 4.632 567 12,24% 1.092 23,58%
Cascos 1.537 535 34,81% 288 18,74%
Outros 13.666 4.074 29,81% 2.875 21,04%
Controladora 300.011 164.689 54,89% 75.505 25,17%
Saúde - Controlada 152.253 111.831 73,45% 10.643 6,99%
Eliminações intercompanhia - Saúde (1.684) – – – –
Consolidado 450.580 276.520 61,38% 86.148 19,12%

2007
Índice de

Prêmio Sinistro Sinistra- Comissão Índice de
Ramos Ganho Retido lidade Retida Comissão
Automóveis 171.509 95.968 55,96% 34.716 20,24%
Compreensivo empresarial 46.251 17.592 38,04% 15.694 33,93%
Compreensivo residencial 16.663 5.775 34,66% 7.262 43,58%
Riscos diversos 11.341 4.024 35,48% 2.710 23,90%
DPVAT 13.275 10.542 79,41% 111 0,84%
Compreensivo condomínio 10.914 5.288 48,45% 3.538 32,42%
Pessoas 12.915 4.307 33,35% 4.121 31,91%
Riscos de engenharia 2.269 1.062 46,80% 538 23,71%
Cascos 1.326 1.151 86,80% 277 20,89%
Outros 6.911 3.730 53,97% 1.380 19,97%
Controladora 293.374 149.439 50,94% 70.347 23,98%
Saúde - Controlada 136.966 101.411 74,04% 8.966 6,55%
Eliminações intercompanhia - Saúde (1.311) – – – –
Consolidado 429.029 250.850 58,47% 79.313 18,49%
e. Despesas administrativas Controladora Consolidado

2008 2007 2008 2007
Pessoal próprio 42.275 40.695 51.482 49.429
Localização e funcionamento 21.349 19.304 28.164 26.135
Serviços de terceiros 18.985 12.894 22.195 15.207
Publicidade e propaganda 1.235 930 1.594 1.415
Outras despesas administrativas 1.653 2.396 1.794 2.506

85.497 76.219 105.229 94.692
Estão incluídas no item Pessoal Próprio, as remunerações de Administradores, no montante de R$ 1.372 e R$
1.289, na Controladora e R$ 2.614 e R$ 2.472 no Consolidado em 30 de junho de 2008 e 2007,
respectivamente.

nº

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Semestres Findos em 30 de Junho de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)

f. Despesas com tributos Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Cofins 9.103 8.240 10.984 10.205
PIS 1.265 1.159 1.531 1.478
Taxa de fiscalização 428 427 693 558
Impostos municipais 334 359 342 395
Contribuição sindical 83 71 130 133
Impostos federais e estaduais (715) 1.777 (715) 1.777

10.498 12.033 12.965 14.546
g. Outras receitas e despesas operacionais

Controladora Consolidado
Receitas 2008 2007 2008 2007
Custos com emissão de apólices 10.685 8.676 10.685 8.676
(*) Outras receitas 12.725 1.866 12.737 5.591

23.410 10.542 23.422 14.267
Despesas
Inspeção de riscos (4.256) (2.978) (4.284) (3.073)
Apólices e contratos (3.556) (1.544) (3.963) (1.811)
Cobrança (2.086) (2.331) (2.160) (2.392)
Encargos sociais (1.043) (1.034) (1.043) (1.034)
Provisão para riscos de créditos duvidosos (1.811) (1.737) (1.699) (1.760)
Provisões judiciais (5.470) 1.379 (6.236) 1.379
Outras despesas (1.393) (3.683) (1.498) (3.690)

(19.615) (11.928) (20.883) (12.381)
3.795 (1.386) 2.539 1.886

(*) Em 2008 inclui prêmio de exclusividade recebido no montante de R$ 10.500 relativo a um contrato de
parceria firmado entre a Companhia e um de seus prestadores de serviço pelo prazo de sete anos. Em caso de
rescisão antecipada por parte da Companhia o contrato prevê multa compensatória.
h. Resultado financeiro Controladora Consolidado
Receitas Financeiras 2008 2007 2008 2007
Títulos de renda variável 66.027 3.110 66.347 3.174
Títulos de renda fixa privados 11.972 12.814 16.172 16.859
Operações de seguros 4.810 4.757 4.821 4.757
Depósitos judiciais 2.882 4.214 3.313 4.370
Títulos de renda fixa públicos 2.117 1.939 3.345 3.219
Crédito tributário 201 2.430 222 2.431
Outras 716 380 718 386

88.725 29.644 94.938 35.196
Despesas Financeiras
Operações de seguros (5.477) (2.514) (5.477) (2.514)
Provisões judiciais (4.348) (6.026) (4.961) (6.393)
Encargos sobre tributos (2.191) (3.024) (2.191) (3.036)
Títulos de renda fixa e variável (231) (389) (231) (389)
Contribuição sobre transações financeiras - CPMF (49) (1.367) (91) (1.962)
Outras (501) (640) (511) (653)

(12.797) (13.960) (13.462) (14.947)
75.928 15.684 81.476 20.249

i. Resultado não operacional Controladora Consolidado
2008 2007 2008 2007

Ganho na venda de imobilizado/investimento 72 601 72 601
Prejuízo na venda de imobilizado/investimento (139) (1.202) (143) (1.203)
Outras 7 – 7 –

(60) (601) (64) (602)
j. Reconciliação de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL)

Controladora
2008 2007

Resultado antes dos IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Impostos e Participações 50.569 50.569 6.561 6.561

Ajustes Temporários (39.607) (39.607) 18.060 18.060
Provisões para processos judiciais 16.806 16.806 16.915 16.915
Provisões para devedores duvidosos 122 122 1.737 1.737
Ajuste ao valor de mercado de TVM (55.718) (55.718) – –
Outros ajustes temporários (817) (817) (592) (592)

Ajustes Permanentes (11.953) (10.505) (8.022) (8.578)
Ajustes de equivalência patrimonial (6.981) (6.981) (7.428) (7.428)
Outros ajustes permanentes (3.482) (3.482) (594) (1.150)
Participação nos lucros (1.490) (42) – –

Compensação de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL – (137) (4.980) (4.813)
Base de Cálculo do Imposto
de Renda e Contribuição Social (991) 320 11.619 11.230
Imposto de renda e contribuição social (*) – 29 (2.893) (1.011)
Incentivo fiscal – – 70 –
Créditos tributários, majoração da CSLL de 9% para 15% – (9.072) – –
Tributos diferidos sobre ajuste
ao valor de mercado de TVM 13.929 8.358 – –
Créditos tributários sobre prejuízos fiscais, base negativa
de CSLL e diferenças temporárias do período (4.275) (1.832) 8.517 1.983

Outros 239 – 548 260
Total de Imposto de Renda e Contribuição Social 9.893 (2.517) 6.242 1.232
(*) Calculado com base nas alíquotas vigentes, vide nota 4a.
20. Outras informações

a. Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro em montante julgado suficiente pela Administração,
para cobrir eventuais perdas em seus ativos e reparar possíveis danos pessoais e materiais causados a terceiros.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
demonstrações financeiras, conseqüentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
A cobertura dos seguros, em 30 de junho de 2008 era de R$ 35.013 para os riscos de incêndio empresarial e
responsabilidade civil. b. Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho de 2008 e 2007, a
Companhia não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. c. Arrendamento
mercantil: Em 30 de junho de 2008 a Companhia possui contratos de financiamentos de equipamentos de
informática na modalidade de leasing operacional. A amortização se dá por meio de contraprestações mensais
até outubro de 2010. Sobre os valores das contraprestações pagas incide taxa de juros que varia de 0,45% a
1,21% ao mês. Os valores pagos no período somam R$ 252 e foram registrados na rubrica despesa com
localização e funcionamento e o saldo a pagar corresponde ao montante de R$ 1.170.
21. Demonstração do cálculo do capital mínimo requerido e margem de solvência

A Resolução CNSP nº 178/07 estabeleceu novos requerimentos relacionados ao capital mínimo requerido para
funcionamento das sociedades seguradoras o qual é composto por um capital base e parcelas adicionais para
cobertura dos riscos de subscrição. A Resolução CNSP nº 158/06, com as alterações introduzidas pela Circular
SUSEP nº 355/07, estabeleceu critérios para a determinação do capital adicional baseado nos riscos de
subscrição. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos, a eventual insuficiência de
patrimônio líquido ajustado deverá ser aferida em relação ao maior dos valores entre o capital mínimo
requerido e a margem de solvência calculada na forma estabelecida pela Resolução CNSP nº 55/01.

Controladora Controlada
Patrimônio Líquido Contábil 161.187 62.505
Participação direta e indireta (62.501) –
Despesas antecipadas (807) (140)
Créditos tributários de prejuízos fiscais (22.698) –
Ativo diferido (40.125) –
Patrimônio Líquido Ajustado 35.056 62.365
20% dos prêmios retidos anuais (1) 131.155 53.617
33% dos sinistros retidos anuais (2) 97.966 60.478
Margem Solvência (Maior entre 1 e 2) 131.155 60.478
Capital Mínimo Requerido 136.072 –
(Insuficiência)/Suficiência (101.016) 1.887
(1) Média dos últimos 12 meses para a Controladora e últimos 36 meses para a Controlada. (2) Média dos últimos
36 meses para a Controladora e média dos últimos 60 meses para a Controlada. Em 27 de março de 2008 a
Companhia protocolou junto à SUSEP o Plano de Recuperação do Capital Mínimo Requerido e Limite Operacional
e considera a necessidade de adequação ao CMR e a recuperação de seus limites operacionais. As medidas
encontram-se estruturadas em etapas cuja cronologia acompanhará o prazo previsto na Resolução CNSP 178/2007,
sendo certo que sua efetivação se dará por meio das ações e providências que serão adotadas pela Administração
da Companhia, dentre as quais já foram implementadas, (i) a capitalização de R$ 68,8 milhões pelos acionistas e
(ii) foi firmado em 27 de junho de 2008 contrato de cessão de resseguro da carteira de Automóvel com o IRB Brasil
Resseguros S.A. A Companhia cederá 5% da produção de prêmio de automóvel a partir de julho de 2008 e 30%
a partir de setembro de 2008. O Plano de Recuperação prevê uma nova capitalização no mês de dezembro de
2008, a qual, os acionistas controladores deverão aportar mais R$ 14,0 milhões.

Parecer dos Auditores Independentes
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Marítima Seguros S.A. São Paulo - SP. Examinamos
os balanços patrimoniais da Marítima Seguros S.A. e os balanços patrimoniais consolidados dessa
Companhia e sua Controlada levantados em 30 de junho de 2008 e 2007 e as respectivas demonstrações
de resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes
aos semestres findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. Nossos exames
foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas
contábeis e de controles internos da Companhia e sua Controlada; (b) a constatação, com base em testes,
das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a
avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da
Companhia e sua Controlada, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Marítima Seguros S.A. e a
posição patrimonial e financeira consolidada dessa Companhia e sua Controlada em 30 de junho de 2008
e 2007, os resultados de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações
de seus recursos, correspondentes aos semestres findos naquelas datas, de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil anteriormente à promulgação da Lei n° 11.638/07. Nossos exames foram
conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras referidas no primeiro
parágrafo, tomadas em conjunto. A demonstração do valor adicional, apresentadas para propiciar
informações suplementares sobre a Marítima Seguros S.A. e sua Controlada, não são requeridas como
parte integrante das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos no segundo
parágrafo e, em nossa opinião, a demonstração do valor adicional referente aos semestres findos em 30
de junho de 2008 e 2007 está adequadamente apresentada, em todos os aspectos relevantes, em relação
as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 2, em
28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei n° 11.638, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2008.
Essa Lei alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações)
incluindo mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil. Embora a referida Lei já tenha entrado em
vigor, algumas alterações por ela introduzidas dependem de normatização por parte do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para serem integralmente aplicadas pelas instituições por eles
reguladas. Dessa forma, nessa fase de transição, a SUSEP, por meio da Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB
n° 005/2008, de 09 de junho de 2008, esclareceu que os ajustes decorrentes da Lei n° 11.638/07 só

deverão ser refletidos nas demonstrações financeiras anuais. Assim, as demonstrações financeiras
referidas no primeiro parágrafo foram elaboradas de acordo com essa orientação da SUSEP e não
contemplam as modificações nas práticas contábeis introduzidas pela Lei n° 11.638/07. Conforme
demonstrado na Nota Explicativa n° 21, aMarítima Seguros S.A. apresenta Patrimônio Líquido Ajustado
(PLA) negativo e, portanto, insuficiente para a manutenção de suas operações nos termos da
regulamentação vigente. Em 26 de março de 2008, a Administração da Companhia e seus acionistas
controladores submeteram à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, o Plano de Recuperação
“Consolidação do Plano de Recuperação do Capital Mínimo Requerido e Limite Operacional”. As
principais ações previstas neste plano estão mencionadas no Relatório da Administração e na Nota
Explicativa n° 21 e incluem, dentre outras medidas, aportes de capital, por parte dos acionistas
controladores.

22 de agosto de 2008.
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