
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., referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e
2008. Essas demonstrações financeiras consideram, de forma consolidada, a
subsidiária integral Marítima Saúde Seguros S.A. 

I. Perfil
A Marítima Seguros S.A., que completou 66 anos de fundação no último dia 08
de outubro, destaca-se como uma das líderes do mercado na área de Seguros
juntamente com a sua subsidiária integral, Marítima Saúde Seguros S.A.
Em 20 de maio de 2009 a Marítima Seguros S.A. celebrou acordo de
compartilhamento de seu controle acionário com a Yasuda Seguros S.A. O
negócio implicou em uma capitalização da Marítima Seguros S.A. em R$ 200,0
milhões e oferta privada para aquisição das ações dos minoritários pelo mesmo
valor por ação da capitalização, o que fez com que a operação fechasse em R$
328,5 milhões. A integralização do capital ocorreu em 24 de julho de 2009 após
aprovação da operação pelos órgãos reguladores, SUSEP - Superintendência de
Seguros Privados, ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar e CADE -
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
A Presidência da Diretoria e do Conselho de Administração da Marítima Seguros
S.A. continua a ser exercida por Francisco Caiuby Vidigal e a vice-presidência,
por Francisco Caiuby Vidigal Filho. A Companhia agregou dois novos diretores
estatutários, indicados pela Yasuda Seguros S.A, perfazendo um total de seis
diretores. O Conselho de Administração será compartilhado entre a Família
Caiuby Vidigal e a Yasuda Seguros S.A, com três conselheiros cada uma.
A Marítima Seguros S.A. passa a contar agora com a vasta experiência e know-
how internacional em seguros do Grupo Sompo Japan, através da Yasuda
Seguros S.A., fortalecendo, ainda mais, a sua política de atuação no mercado
brasileiro, com o objetivo de sempre oferecer serviços e produtos diferenciados
em suas atuais carteiras de seguros e mantendo as portas abertas para o
corretor de seguros, sempre com o objetivo de atender melhor seus segurados.

II. Conjuntura Econômica
O cenário macroeconômico no início de 2009 estava sob forte pressão em
relação à crise internacional, mas ao longo do ano mostrou sinais que os
esforços da equipe econômica do governo surtiram efeito. Encerramos o ano
com a menor taxa de juros dos últimos anos, 8,65%, o produto interno 
bruto deste ano, segundo projeções do Banco Central, deve ficar próximo de
0,00%, em contraste com as fortes quedas observadas nos países 
mais desenvolvidos (EUA: -2,4%; Japão: -5,7% e Zona do Euro: -3,8%) e a
inflação (medida pelo IPCA) encerrou o ano sob controle a uma taxa de 4,3% e
muito próxima da meta do governo.
As perspectivas para 2010, confirmando um cenário favorável para a economia
mundial, são muito otimistas. O cenário atual é de crescimento do PIB no
patamar de 5%, em 2010, podendo ser melhor. A inflação, ao que tudo indica,
deverá ficar próxima do centro da meta de 4,5% e taxa básica de juros, mesmo
com tendência de alta, não deverá se elevar muito do observado no fim de
2009. Essas estatísticas geram um otimismo muito grande com relação a
investidores em geral e para as aplicações em renda fixa, em particular. A boa
imagem internacional da economia brasileira facilita a busca de capitais para o
financiamento de projetos estratégicos na área da infra-estrutura, por exemplo.
Com base nesse cenário otimista, a demanda por crédito continuará a crescer e
esses fatores certamente serão refletidos no mercado segurador nacional, visto
que a atividade de seguros é complementar ao ciclo de aumento de renda,
obtenção de crédito e formação de patrimônio segurável.
Outro fator que continua relevante na agenda do mercado segurador é a
necessidade de melhoria na avaliação de risco de crédito, principalmente por
conta da quebra do monopólio do resseguro e, conseqüentemente, da entrada
de outros resseguradores.
Vários desafios continuarão a demandar a atenção constante, quais sejam: 
(i) concentração do mercado; (ii) necessidade de capitalização das seguradoras
de forma a atender as novas regulamentações do setor; (iii) manutenção da taxa
de juros em níveis similares ao do encerramento de 2009, o que vai gerar ainda
maior disciplina na política de precificação do mercado como um todo; e 
(iv) maior exposição da indústria de seguros, de forma a proporcionar maior
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.

III. Planejamento Estratégico
O mercado de seguros Brasileiro é um dos mais promissores do mundo
em termos de crescimento e potencial de rentabilidade. Para tal, a Marítima
Seguros S.A. perseguirá as seguintes prioridades estratégicas durante
os próximos três anos:

• Aumentar a conscientização da sua proposta de valor perante seus parceiros
estratégicos;

• Inserir padrões de serviços consistentes em todas as interações com seus
corretores e segurados;

• Refinar a linha de produtos e serviços criando soluções inovadoras
e adaptando a linha atual à evolução das necessidades do consumidor
de seguros;

• Expandir e fortalecer o canal de distribuição através de treinamento,
ferramentas de apoio, programas de relacionamento e incentivo;

• Fortalecer a comunicação da marca para atingir uma maior audiência e maior
reconhecimento;

• Melhorar a eficiência operacional e redução de custos através da interação
funcional com a Yasuda Seguros S.A. visando à obtenção máxima de sinergia
e manutenção da independência mercadológica das duas empresas;

• Desenvolver e fortalecer o capital intelectual, visando à criação de
competências essenciais e forte liderança dos nossos gestores.

IV. Governança Corporativa
Controles Internos: foi instituída uma Diretoria de Controles, em agosto de
2009 reflexo dos constantes esforços dos últimos anos da Administração para o
fortalecimento de uma estrutura de Controles Internos, Compliance e Gestão
de Riscos.

Auditoria Interna: para os trabalhos de Auditoria Interna a Marítima conta
com a experiência e parceria da empresa Deloitte Touche Tohmatsu, com o
objetivo principal de efetuar testes de aderência dos controles internos
mapeados.

Comitê de Investimentos: criado em outubro de 2009, esse comitê tem a
missão de zelar pelo cumprimento da Política de Investimentos, analisar as
questões micro e macro-econômicas e atuar como especialista financeiro para
apoio à tomada de decisão da Administração da Companhia, com vistas a
melhorar a performance da carteira de investimentos da empresa dentro dos
padrões de riscos pertinentes a atividade de seguros.

Comitê de Tecnologia da Informação: em 2009 a empresa instituiu o Comitê
de Tecnologia, responsável pela gestão dos investimentos em projetos de
Tecnologia da Informação. Composto pela Alta Administração, o Comitê é
responsável pela aprovação do orçamento de investimento de TI, alinhamento
dos projetos com o Planejamento Estratégico da Organização, controle sobre o
andamento dos trabalhos e monitoração dos benefícios obtidos com as
implantações. Além da racionalização dos investimentos em tecnologia da
informação o comitê contribui em muito para melhorar a eficiência da empresa
e aprimorar os controles internos da organização.

Comitê de Controles Internos: tem o propósito de assessorar a Administração
na prática da Governança Corporativa, sobretudo no monitoramento dos
processos de informações contábeis, financeiras e operacionais da Companhia.
No ano de 2009, destacam-se dois projetos implementados pelo Comitê; (i) a
implantação do projeto de aprimoramento das provisões judiciais de sinistros, no
qual a Companhia estudou a sua base histórica de processos e adotou uma
metodologia atuarial com acompanhamentos mensais e revisão semestral para
garantia da adequacidade dessa provisão; e (ii) aprimoramento da gestão e
controle dos processos de resseguro.

IFRS - Contabilidade Internacional: O projeto de convergência das
demonstrações financeiras para IFRS iniciado em agosto de 2008 e os efeitos
contábeis no saldo do patrimônio líquido de partida já foram apurados. 
A Marítima continua investindo significativamente neste projeto, com vistas a
publicar as primeiras demonstrações contábeis no padrão internacional no fim
do exercício de 2010, conforme previsto na legislação em vigor.

Ouvidoria: No exercício de 2009, foram recepcionadas 295 demandas de
segurados e corretores, que buscaram na Ouvidoria apoio e solução de
problemas quanto às insatisfações no atendimento, sendo que 55% dessas
demandas foram consideradas procedentes e atendidas. A Ouvidoria tem
contribuído para aperfeiçoar processos internos com objetivo de aprimorar o
atendimento da seguradora e, conseqüentemente, fidelizar seus clientes.  

Reestruturação da tesouraria: com o objetivo de melhoria de processos e
maximização da rentabilidade das aplicações financeiras, a Companhia
contratou uma consultoria especializada para assessorar no diagnóstico e
recomendação de melhorias. Esse trabalho foi totalmente concluído em
fevereiro de 2009 e a Companhia está implementando as melhorias em duas
fases. Os prazos previstos para implantação são de seis meses para a 1ª fase,
que teve início em 10 de agosto de 2009 e doze meses para a 2ª fase. 
As principais reestruturações contemplam o aprimoramento na gestão do fluxo
de caixa, a internalização da gestão dos investimentos financeiros e a
segregação dos serviços de intermediação e custódia passando a ser realizados
pelo Banco Paulista S.A. e pelo Banco Itaú S.A., respectivamente.

Código de Ética: Visa nortear as atividades da Companhia coibindo as práticas
desleais e abuso de poder nas relações de consumo, a fim de fortalecer as
relações de confiança, honestidade e respeito.

Canal de Denúncias: Os Canais de Denúncia da Marítima têm como objetivo
receber denúncias diretas ou anônimas, relacionadas à violação ao Código de
ética, operações suspeitas de fraude e dos crimes de lavagem de dinheiro e
informações acerca de eventual descumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Seguradora. Os Canais de Denúncia estão disponíveis a
todos os colaboradores, segurados, prestadores de serviços, terceiros,
corretores de seguros e outros interessados. A denúncia pode ser realizada
através de telefone, intranet e internet, sendo garantido o anonimato ao
denunciante.

V. Investimentos e Inovação Tecnológica
A Administração considera como parte de sua estratégia os investimentos e a
inovação tecnológica visando elevar o nível de governança corporativa e a
eficiência operacional. Neste sentido planeja manter os níveis praticados em
exercícios recentes. No ano de 2009 os investimentos superaram os
R$ 18 milhões, concentrando-se principalmente em Processos e
Sistemas de Computação. 
As seguintes ações podem ser destacadas visando o crescimento da empresa,
elevação do nível de serviço para nossos clientes, aumento da produtividade,
reduções de custo e melhoria em controles internos:

• Disponibilização de novos serviços através de portais para corretores e
segurados, como por exemplo, documentação em formato eletrônico,
acompanhamento de processos de emissão, emissão de ficha de
compensação para pagamentos de prêmios de seguro e aviso de sinistro;

• Execução do Projeto “Foco no Cliente”, visando o gerenciamento do
relacionamento com nossos Corretores e Segurados, através da revisão do
processo de atendimento e utilização da ferramenta SAP Customer
Relationship Management (CRM);

• Para a unidade de Saúde, realização do Projeto Sistema Integrado de Gestão
(ERP Saúde), previsto para início de operação no final do 1º semestre de
2010, e disponibilização de novos serviços de assistência internacional para
Seguros de Saúde;

• Na área de Processos foram realizados projetos visando integração de
funções, redução de custos, eficiência operacional e controles internos.
Podemos citar a reestruturação organizacional das áreas Financeira e de
Resseguro, além de redesenho de processos para a área de Sinistro,
dando-se início ao Projeto de Sinistro Integrado para todos os ramos de
seguro da empresa;

• Vários trabalhos foram realizados para compliance:
� atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped Contábil),
� normatização SUSEP (Resolução 195/08 sobre constituição de provisões

técnicas, Circulares 360/08 sobre informações a serem encaminhados ao
órgão regulador e 380/08 sobre prevenção e combate aos
crimes de “lavagem”);

� exigências estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC)
referente à formatação dos contratos de adesão;

� RN 190 solicitada pela ANS sobre a criação obrigatória de portal
corporativo referente aos eventos prestados aos beneficiários de planos
privados de assistência à saúde;

• Melhorias nos controles internos visando mitigação de risco operacional,
como por exemplo, implementação sistêmica de segurança nos
procedimentos operacionais, política de alçadas, trilhas de auditoria e
observância às recomendações quanto a segregação de função;

• Na área de Infra-estrutura de Tecnologia, a redução de custos operacionais,
atualização tecnológica e adequação da capacidade de processamento da
infra-estrutura para suportar o crescimento da empresa; destacando-se os
projetos de migração para a plataforma de rede e correio eletrônico da
Microsoft, e migração para o datacenter da Tivit, em sintonia com o Plano de
Continuidade de Negócios (PCN), que prevê a disponibilização do datacenter
backup para 2010.

VI. Desempenho Econômico
As demonstrações financeiras refletiram um desempenho aquém da
expectativa de crescimento da Companhia, principalmente em relação aos
prêmios de seguros, em razão da crise econômica em 2009. 

A Companhia possui um “mix” diversificado em sua carteira de produtos, que
é originada principalmente através de seu principal canal de distribuição,
contando com mais de 12 mil corretores ativos. Essa carteira encontra-se
estrategicamente distribuída nas principais cidades do país, que concentram
aproximadamente 80% do PIB brasileiro, ou seja, região com maior potencial
econômico para o mercado segurador.
Índice combinado: Percentual obtido pelo total de gastos com sinistros
retidos, despesas de comercialização e despesas administrativas1 sobre os
prêmios ganhos, apresentou uma diminuição de 0,6 pontos percentuais,
passando de 108,6% em 2008 para 108,0% em 2009.
Para melhor comparabilidade com o mercado, as despesas adminis trativas
consideradas para o cálculo do índice combinado incluem as seguintes linhas da
demonstração de resultado: receitas e despesas operacionais, despesas
administrativas e despesas com tributos.
A Controlada, Marítima Saúde, apresentou resultado líquido plenamente
satisfatório, embora esse segmento tenha sido afetado fortemente pela crise,
em razão do segmento corporativo, que reduziu a sua estrutura interna e os
investimentos para o ano de 2009.
O número de vidas seguradas diminuiu 11,1% passando de 166,5 mil vidas em
2008 para 148,1 mil vidas em 2009, diminuição refletida principalmente na
carteira corporativa passando de um total de 156,4 mil vidas em 2008 para
138,9 mil vidas em 2009, uma queda de 11,2%, a carteira individual teve
redução de 8,9% passando de um total de 10,1 mil vidas em 2008 para 9,2 mil
vidas em 2009, em linha com a estratégia de redução da participação
nesse último segmento.
Em 31 de dezembro de 2009, a Marítima Saúde Seguros S.A. contava com uma
rede referenciada que incluía 612 hospitais, 347 laboratórios, 632 centros de
diagnósticos, 251 fornecedores de materiais, 19 associações de médicos e
6.706 prestadores distribuídos para os demais serviços.
O resultado consolidado do período apresentou significativa redução passando
de um lucro de R$12.791 mil em 2008 para R$5.066 mil em 2009. Destacam-
se no lucro de 2008 relevantes impactos originados de receitas financeiras não
recorrentes e no exercício de 2009 o resultado da Companhia foi impactado
com despesas não recorrentes em razão das ações implementadas para redução
de despesas administrativas.

VII. Recursos Humanos
A Companhia encerrou o ano de 2009 com 1.483 funcionários, 33 aprendizes
e 287 terceirizados. A média mensal do turnover nesse período foi de 2,04%. 
Desenvolvimento de Pessoas: foram capacitados 2.133 colaboradores
totalizando 3.069 horas de treinamento, dentre os quais destacamos MBA de
Gestão Empresarial com Ênfase em Seguros em parceria com a FGV, MBA de
Gestão Atuarial e Financeira e MBA de Gestão Financeira e Risco em parceria
com a FIPECAFI e MBA Executivo em Seguros e Resseguros com a FUNENSEG.
Treinamento a Corretores: com a finalidade de manter a proximidade com
nossos corretores de seguros e potencializar a produção de novos negócios, a
empresa também investe significativamente em treinamento para este público.
Neste semestre, tivemos um total de 9.109 corretores independentes
participando de treinamentos nos ramos de Automóvel, Ramos Elementares,
Saúde, Vida e técnicas de vendas.

VIII. Prêmios de Reconhecimento
Destacamos os principais prêmios de reconhecimento recebidos pela Marítima
Seguros durante o exercício de 2009:
• XII Prêmio Cobertura-Performance 2009, no segmento Seguro Empresarial;
• pela nona vez, a Melhor Seguradora pelo Clube de Corretores de Campinas

e Região, nos ramos Auto, Saúde, Vida e RE;
• uma das melhores seguradoras do Brasil nas categorias melhor empresarial e

melhor sinistro pelo TopSegs, prêmio do Portal Nacional;
• vencedora na Categoria “Workflow”, com o Case “Agendamento Vistoria

Prévia Integrado” eleita pela Comissão Julgadora do Prêmio e-insurance
2009 da revista Executivos Financeiros;

• “Seguradora com maior Destaque no Segmento Vida” premiado pelo Clube
Vida em Grupo (CVG-RJ). 

A Marítima Seguros se consagra mais uma vez com o “Troféu Gaivota de
Ouro”, Revista Seguro Total, desta vez em três modalidades:
• “Excelência na carteira de automóvel com o produto Auto Mensal”;
• “Excelência em maior rapidez na liquidação de sinistros”; e 
• “Excelência em maior rapidez no pagamento de comissões”.
Pelo terceiro ano consecutivo conquistamos o Prêmio Segurador Brasil, Revista
Segurador Brasil, nas categorias:
• “Melhor Desempenho em Seguro de Vida Individual”; 
• “Melhor Desempenho em Seguro Condomínio”;
• “Melhor Desempenho em Seguro de Equipamentos”; e 
• “Melhor Desempenho em Seguro de Responsabilidade Civil”.

Agradecimentos
Agradecemos aos acionistas pela confiança nos negócios, aos segurados e
corretores que nos honram pela sua preferência, aos nossos colaboradores pela
dedicação e profissionalismo e as autoridades ligadas às nossas atividades, em
especial à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e a Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, pela renovada confiança em nós depositada.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2010
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

nº

continuação

Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) 
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

Consolidado
2009 2008

Receitas 1.097.795 1.140.255
Receitas com operações de seguros 1.067.189 1.097.392
Outras receitas 31.072 47.364
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (466) (4.501)

Variações das provisões técnicas (68.650) (111.505)
Operações de seguros (68.650) (111.505)

Receita líquida operacional 1.029.145 1.028.750
Benefícios e sinistros (721.559) (686.080)
Sinistros (672.366) (635.326)
Variação da provisão de sinistros/eventos 
ocorridos mas não avisados (6.138) (16.872)

Despesas com benefícios e resgates (2.770) 379
Outras (40.285) (34.261)

Insumos adquiridos de terceiros (287.363) (285.914)
Materiais, energia e outros (51.991) (43.968)
Serviços de terceiros, comissões líquidas (243.774) (256.312)
Variação das despesas de comercialização diferidas 8.402 14.366

Valor adicionado bruto 20.223 56.756
Depreciação e amortização (9.425) (10.300)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 10.798 46.456
Valor adicionado recebido em transferência 157.911 109.225
Receitas financeiras 106.608 106.461
Resultado com operações de resseguros cedidos 51.694 2.611
Resultado com operações de cosseguros cedidos (459) (108)
Outras 68 261

Valor adicionado a distribuir 168.709 155.681
Distribuição do valor adicionado 168.709 155.681
Pessoal 111.725 108.976
Remuneração direta 91.440 88.823
Benefícios 13.488 13.076
F.G.T.S. 6.797 7.077

Impostos, taxas e contribuições 29.992 8.391
Federais 29.008 6.373
Estaduais 130 1.460
Municipais 854 558

Remuneração de capitais de terceiros 21.925 25.522
Juros 16.861 19.380
Aluguéis 5.064 6.142

Remuneração de capitais próprios 5.067 12.792
Participação dos não controladores nos lucros retidos 1 1
Lucros retidos 5.066 12.791

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Aumento de Reservas Ajustes com Total do
Capital capital (em de de títulos e valores Prejuízos Custos de patrimônio

Descrição social aprovação) capital reavaliação mobiliários Acumulados Transação líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2007 100.000 – 1.396 3.632 42.042 (54.012) – 93.058
Ajuste inicial de adoção da Lei 11.638/07 e MP 449/08 – – – – – (2.145) – (2.145)
Aumento de capital: Portaria SUSEP/DECON n° 778 de 27/02/2008 1.381 – (1.381) – – – – –
Aumento de capital: Portaria SUSEP/DECON n° 853 de 24/09/2008 68.840 – – – – – – 68.840
Aumento de capital: RCA 29/10/2008 – 15.278 – – – – – 15.278
Realização de reservas – – – (541) – 352 – (189)
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – – – (42.173) – – (42.173)
Lucro líquido do exercício – – – – – 12.791 – 12.791
Saldos em 31 de dezembro de 2008 170.221 15.278 15 3.091 (131) (43.014) – 145.460
Aumento de capital: Portaria SUSEP/DECON n° 946 de 17/02/2009 15.278 (15.278) – – – – – –
Aumento de capital: Portaria SUSEP/DECON n° 3.359 de 08/12/2009 200.000 – – – – – – 200.000
Custos de transação (nota 20g) – – – – – – (7.256) (7.256)
Realização de reservas – – – (212) – 351 – 139
Ajustes com títulos e valores mobiliários – – – – 175 – – 175
Lucro líquido do exercício – – – – – 5.066 – 5.066
Saldos em 31 de dezembro de 2009 385.499 – 15 2.879 44 (37.597) (7.256) 343.584

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2009 2008 2009 2008
Circulante 700.497 693.119 773.834 795.172
Disponível 4.126 4.114 5.128 5.089
Caixa e bancos 4.126 4.114 5.128 5.089

Aplicações 5 387.268 379.069 448.835 472.898
Títulos de renda fixa - Privados 299.222 309.309 356.056 385.805
Títulos de renda fixa - Públicos 24.979 31.884 29.712 49.217
Títulos de renda variável 62.924 37.710 62.924 37.710
Outras aplicações 143 166 143 166

Créditos das operações 
com seguros e resseguros 193.876 169.137 195.386 169.624
Prêmios a receber 6 152.277 137.408 155.951 138.736
Operações com seguradoras 78 238 78 238
Operações com resseguradoras 8 46.660 39.266 46.660 39.266
Outros créditos operacionais 2.624 576 2.829 1.010
(–) Provisão para riscos de créditos (7.763) (8.351) (10.132) (9.626)

Títulos e créditos a receber 8.803 18.013 17.539 24.230
Títulos e créditos a receber 2.392 2.779 1.402 1.058
Créditos tributários e previdenciários 7 3.021 6.364 11.893 14.243
Créditos tributários e previdenciários 
- Prejuizos fiscais 7 2 4.556 2 4.556

Outros créditos 3.507 4.473 4.361 4.532
(–) Provisão para riscos de créditos (119) (159) (119) (159)

Outros valores e bens 8.686 5.694 8.686 5.694
Bens à venda 7.897 4.587 7.897 4.587
Outros valores 789 1.107 789 1.107

Despesas antecipadas 513 301 606 338
Despesas de comercialização diferidas 13 78.250 79.311 78.679 79.819
Seguros e resseguros 78.250 79.311 78.679 79.819

Despesas de resseguro e 
retrocessões diferidas 9 18.975 37.480 18.975 37.480

Ativo não circulante 425.602 343.377 426.290 322.463
Realizável a longo prazo 272.559 221.709 345.049 247.743
Aplicações 5 145.010 34.904 200.598 43.241
Títulos de renda fixa - Públicos 130.620 23.467 186.208 31.804
Outras aplicações 14.390 11.437 14.390 11.437

Créditos das operações 
com seguros e resseguros 6.010 8.531 6.010 8.531
Prêmios a receber 6 59 54 59 54
Operações com resseguradoras 8 5.951 8.477 5.951 8.477

Títulos e créditos a receber 120.668 176.747 137.570 194.444
Títulos e créditos a receber 2.378 2.378 2.378 2.378
Créditos tributários e previdenciários 7 38.080 60.216 44.526 66.142
Créditos tributários e previdenciários 
- Prejuízos fiscais 7 30.528 23.240 30.528 23.240

Depósitos judiciais e fiscais 19 49.682 92.532 60.138 104.303
(–) Provisão para riscos de créditos – (1.619) – (1.619)

Despesas de comercialização diferidas 13 411 454 411 454
Seguros e resseguros 411 454 411 454

Despesas de resseguro e 
retrocessão diferidas 9 460 1.073 460 1.073

Permanente 153.043 121.668 81.241 74.720
Investimentos 10(a) 81.812 55.255 1.658 2.145
Participações societárias - Financeiras 81.383 54.339 1.229 1.229
Imóveis destinados à renda 871 1.395 871 1.395
(–) Depreciação (442) (479) (442) (479)

Imobilizado 10(b) 30.602 31.325 31.484 32.140
Imóveis 24.704 24.179 24.704 24.179
Bens móveis 39.113 33.290 40.716 34.570
Outras imobilizações – 9.224 – 9.233
Instalações 12.651 12.418 12.966 12.733

(–) Depreciação (45.866) (47.786) (46.902) (48.575)
Intangível 10(c) 40.629 35.088 48.099 40.435

Total do ativo 1.126.099 1.036.496 1.200.124 1.117.635

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2009 2008 2009 2008
Circulante 551.603 587.523 615.216 654.306
Contas a pagar 51.925 49.302 61.738 62.145
Obrigações a pagar 11 13.485 9.337 14.844 11.271
Impostos e encargos sociais a recolher 16.482 13.837 18.079 18.168
Encargos trabalhistas 7.958 8.131 9.083 9.158
Empréstimos e financiamentos 16 2.995 707 3.063 749
Impostos e contribuições (158) – 5.506 5.509
Outras contas a pagar 18 11.163 17.290 11.163 17.290

Débito das operações 
com seguros e resseguros 37.810 68.484 38.039 69.767
Prêmios a restituir 234 617 234 617
Operações com seguradoras 214 803 214 803
Operações com resseguradoras 8.817 33.975 8.817 33.975
Corretores de seguros e resseguros 24.126 23.151 24.306 23.337
Receitas de comercialização diferidas 1.989 9.646 1.989 9.646
Outros débitos operacionais 2.430 292 2.479 1.389

Depósitos de terceiros 12 8.198 11.398 12.599 12.972
Provisões técnicas - 
Seguros e resseguros 13 453.670 458.339 502.840 509.422

Ramos elementares, 
vida em grupo e saúde 450.653 457.392 499.823 508.475
Provisão de prêmios não ganhos 316.557 324.767 319.735 327.983
Provisão de benefícios concedidos – – 928 939
Provisão de sinistros a liquidar 96.290 104.354 112.606 120.524
Provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados 32.251 25.073 60.999 55.831

Outras provisões 5.555 3.198 5.555 3.198
Vida individual e vida com cobertura 
de sobrevivência 3.017 947 3.017 947
Provisão matemática 
de benefícios a conceder 38 30 38 30

Provisão de riscos não expirados 240 175 240 175
Provisão de oscilação de risco 65 – 65 –
Provisão de eventos 
ocorridos mas não avisados 313 54 313 54

Provisão de benefícios a regularizar 2.322 683 2.322 683
Outras provisões 39 5 39 5

Passivo não circulante 230.912 303.513 243.726 320.268
Exigível a longo prazo 230.912 303.513 243.726 320.268
Contas a pagar 60.448 91.672 60.513 91.680
Obrigações a pagar 11 179 167 179 167
Tributos diferidos 17 2.129 13.960 2.129 13.960
Empréstimos e financiamentos 16 3.164 7.404 3.229 7.412 
Outras contas a pagar 18 54.976 70.141 54.976 70.141

Débitos das operacões 
com seguros e resseguros 140 172 140 172 
Receitas de comercialização diferidas 140 172 140 172

Provisões técnicas - 
Seguros e resseguros 13 84.353 64.656 84.353 64.656

Ramos elementares, 
vida em grupo e saúde 84.353 64.656 84.353 64.656
Provisão de prêmios não ganhos 2.073 2.708 2.073 2.708
Provisão de sinistros a liquidar 82.280 61.948 82.280 61.948

Outros débitos 85.971 147.013 98.720 163.760
Provisões judiciais 19 85.971 147.013 98.720 163.760

Participação dos acionistas minoritários – – – 3
Participação dos acionistas minoritários – – – 3

Patrimônio líquido 20 343.584 145.460 341.182 143.058
Capital social 385.499 170.221 385.499 170.221
Aumento de capital (em aprovação) – 15.278 – 15.278
Reservas de capital 15 15 15 15
Reservas de reavaliação 2.879 3.091 2.879 3.091
Ajustes com títulos e valores mobiliários 44 (131) 45 (131)
Custos de transação (7.256) – (7.256) –
Prejuízos acumulados (37.597) (43.014) (40.000) (45.416)

Total do passivo 1.126.099 1.036.496 1.200.124 1.117.635

Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2009 2008 2009 2008
Recebimentos de prêmios de seguro 807.007 810.322 1.105.630 1.134.219
Recuperação de sinistros e comissões 83.868 10.804 83.868 10.804
Outros recebimentos operacionais
(Salvados, ressarcimentos e outros) 53.636 40.786 58.837 40.364

Pagamentos e sinistros, 
benefícios e comissões (616.893) (529.376) (876.137) (795.314)

Repasses de prêmios por cessão de riscos (115.340) (34.816) (115.340) (34.816)
Pagamentos de despesas com operações
de seguros e resseguros (22.229) (26.999) (22.664) (28.189)

Pagamentos de despesas e obrigações (174.647) (157.587) (195.762) (195.409)
Pagamento de indenizações e despesas 
em processos judiciais (12.366) (15.464) (12.918) (15.618)

Recebimentos de dividendos 17.104 15.890 3.056 2.580
Constituição de depósitos judiciais (12.469) (18.603) (17.272) (20.486)
Resgates de depósitos judiciais 180 – 357 –
Pagamentos de participações nos resultados (1.472) (2.304) (2.024) (3.242)
Caixa gerado pelas operações 6.379 92.653 9.631 94.893
Impostos e contribuições pagos (85.479) (40.348) (109.591) (53.519)
Juros pagos (4.744) – (5.073) –
Investimentos financeiros: (50.415) (107.277) (55.115) (98.846)
Aplicações (919.177) (988.331) (1.327.767) (1.405.475)
Vendas e resgates 868.762 881.054 1.272.652 1.306.629

Caixa líquido (consumido) 
nas atividades operacionais (134.259) (54.972) (160.148) (57.472)

Atividades de investimento
Pagamento pela compra de 
ativo permanente: (40.483) (16.996) (14.412) (16.214)
Investimentos (28.640) (3.600) – –
Imobilizado (4.218) (1.833) (4.218) (1.922)
Intangível (7.625) (11.563) (10.194) (14.292)

Recebimento pela venda de 
ativo permanente: – 155 6 155
Investimentos – – 6 –
Imobilizado – 155 – 155

Caixa líquido (consumido) 
nas atividades investimento (40.483) (16.841) (14.406) (16.059)

Atividades de financiamento
Aumento de capital 200.000 84.118 200.000 84.118
Pagamento de dividendos (2) (18) (2) (18)
Aquisição de empréstimos (BNDES) – 2.257 – 2.257
Pagamento de empréstimos 
(BNDES, PAES, arrendamento mercantil) (25.261) (19.333) (25.422) (19.428)

Outros 17 – 17 –
Caixa líquido gerado 
nas atividades de financiamento 174.754 67.024 174.593 66.929

Aumento/(Redução) líquida 
de equivalente de caixa 12 (4.789) 39 (6.602)

Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 4.114 8.903 5.089 11.691

Caixa e equivalentes de caixa 
no final do exercício 4.126 4.114 5.128 5.089

Aumento/(diminuição) 
nas aplicações financeiras 
- Recursos livres 69.564 (3.371) 73.338 16.545

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

continua

1. Contexto operacional
A Marítima Seguros S.A. (doravante referida também como “Companhia” ou “Controladora”) tem
por objeto social operar com seguros dos ramos elementares e de pessoas conforme definido nas dis-
posições legais vigentes. A Companhia é controladora da Marítima Saúde Seguros S.A. (doravante
referida também como “Controlada”), uma seguradora especializada em saúde, constituída nos ter-
mos da Lei nº 10.185 de 12 de fevereiro de 2001. Em 20 de maio de 2009 foi assinado um acordo
com o grupo segurador japonês Sompo envolvendo o compartilhamento da gestão da Companhia
e um aporte de capital na Companhia no montante de R$ 200 milhões, realizado por meio da
Yasuda Seguros S.A., subsidiária do Grupo Sompo no Brasil. Após esse aporte, a Yasuda detém uma
participação total no capital da Companhia  de 54,74%, sendo 50,00% em  ações ordinárias e 70,00
% em  ações preferenciais.  A operação, e os atos societários que a formalizam, foi aprovada pela
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados por meio da Portaria  nº 3.359/2009 e pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio do Despacho n° 222/2009/GGAME/DIOPE/ANS. 
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando refe-
rendadas pela SUSEP. Na elaboração das demonstrações financeiras de 2008, a Companhia adotou,
pela primeira vez, as alterações na legislação societária introduzidas pela Lei n° 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, incluindo as modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449 de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941 de 28 de maio de 2009. As Leis nº 11.638/07 e
11.941/09 modificaram a Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras. Tais modificações não produziram impactos significativos nos resultados
ou na posição patrimonial e financeira da Companhia. As Circulares SUSEP nº 379/08 e nº 385/09
introduziram modificações na classificação das contas patrimoniais e de resultado, sendo a mais sig-
nificativa o registro contábil das provisões técnicas e das despesas de comercialização diferidas que
passaram a ser demonstradas pelos valores brutos das parcelas de resseguro. Os saldos ativos e pas-
sivos das operações de resseguro passaram a ser classificados nos grupos “Operações com
Resseguradoras” e “Despesas de Resseguro e Retrocessões Diferidas” no ativo e no grupo “Receitas
de Comercialização Diferidas” no passivo, respectivamente. Em decorrência, as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, anteriormente publicadas,
foram reclassificadas segundo os novos critérios de classificação de forma a propiciar melhores con-
dições de comparabilidade. A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), cuja divulgação tornou-se
obrigatória pela Lei n° 11.638/07, foi elaborada pelo método direto e sem a apresentação da conci-
liação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, em conformidade
com as orientações contidas na Circular SUSEP nº 379/08. A aprovação destas demonstrações finan-
ceiras foi dada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2010.
3. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras da
Marítima Seguros S.A. e de sua controlada Marítima Saúde Seguros S.A. A consolidação das
demonstrações financeiras foi efetuada de acordo com os preceitos, critérios e normas determinadas
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 da Controlada. As demonstrações financeiras da controlada Marítima Saúde Seguros
S.A. que serviram de base para a consolidação, foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, tal como descritas na nota 2, associadas às normas e instruções da ANS e,
quando necessário, ajustadas para fins de consolidação, para uniformização com as práticas adota-
das pela Controladora.
4. Principais práticas contábeis

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 para os ramos que têm emissão antecipada ao período de cobertura de risco são
mantidos em conta de compensação e reconhecidos no resultado a partir do início do período de
cobertura do risco. Na Controlada, os prêmios de seguros que têm emissão antecipada ao período
de cobertura de risco são registrados na conta de prêmios a receber em contrapartida à conta
redutora de faturamento antecipado e reconhecidos no resultado a partir do início do período de
cobertura do risco. 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, penhor rural e transportes com base na metodologia estabelecida na Circular SUSEP n°
282/05; • A contabilização das operações de cosseguro aceito, retrocessão e do ramo DPVAT é
realizada 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; • As operações de
resseguro com outros resseguradores que não o IRB são registradas com base em prestações de
contas preparadas pela Companhia e que estão sujeitas a análise pelos resseguradores; • Sobre o
lucro do período, ajustado nos termos previstos na legislação fiscal, incidem o imposto de renda, à
alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente
a R$ 240, e a contribuição social à alíquota de 9% até abril de 2008 e 15% a partir de maio de 2008,
em função do aumento introduzido pela Lei nº 11.727/08. A Companhia aderiu ao Regime Especial
de Tributação instituído pela Lei 11.941/09. Dessa forma, os tributos incidem sobre o lucro contábil
ajustado nos termos previstos na referida Lei. • O diferimento das comissões de corretagem e sua
amortização são efetuados com base no prazo de vigência dos contratos de seguros. 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 e
apropriadas ao resultado, de forma linear, pelo prazo de 12 meses; e • O valor da participação dos
funcionários no lucro do exercício 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 ajustado quando do efetivo pagamento. b. Balanço patrimonial: 
• Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após o período de 12 meses são classificados no
ativo realizável e passivo exigível em longo prazo, respectivamente. Em consonância com a
determinação da Circular SUSEP 379/08 e alterações posteriores, os ajustes previstos no
Pronunciamento CPC 12 não são aplicáveis aos saldos ativos e passivos originários de transações de
seguros, previdência e capitalização. • Os ativos e passivos sujeitos à atualização monetária são
ajustados com base nos índices definidos legalmente ou em contrato. Ativos circulante e não
circulante: Demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os
respectivos rendimentos e variações monetárias auferidos até a data de encerramento do balanço,

combinados com os seguintes aspectos: • 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 na categoria “para negociação” e “disponíveis para venda” são
registrados pelo valor investido acrescidos dos rendimentos auferidos 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 à conta de receita ou despesa do resultado
do período. Os títulos nessa categoria são classificados no ativo circulante, independentemente do
prazo de vencimento, exceto para os títulos vinculados em garantia judicial que estão classificados no
ativo não circulante. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados na categoria “disponível
para venda” são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquidos
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
privados - o valor de mercado é informado pelo banco custodiante, o qual desenvolveu metodologia
própria que leva em consideração as taxas de juros, as características e garantias dos papéis e o risco
de crédito associado ao emitente; (II) Títulos públicos - com base nos preços unitários do mercado
secundário divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (ANBIMA); (III) Ações de companhias abertas - com base na cotação do último dia útil em
que foram negociadas no pregão da BM&FBovespa; • Os juros cobrados sobre o parcelamento de
prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcelamento
dos correspondentes prêmios de seguros; • Os créditos tributários de imposto de renda e da
contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e adições
temporárias são reconhecidos nos exercícios em que são gerados e classificados no ativo circulante
ou não circulante, segundo a expectativa de prazo para sua realização; • A Controladora constitui
provisão para riscos de crédito pelo valor dos prêmios a receber de seguros diretos e de cosseguros
aceitos, incluindo as parcelas vincendas, dos segurados com parcelas de prêmios vencidas por mais
de 60 dias. Na Controlada a provisão para risco de crédito é constituída pelos prêmios a receber
vencidos por mais de 60 dias para os planos individuais e 90 dias para os planos empresariais. As
diferenças de prazo decorrem das características específicas das operações. • É constituída provisão
para perdas pelo valor da recuperação de resseguro e cosseguro, pendente de recebimento por mais
de 365 dias, contados a partir da data do pagamento do sinistro ao segurado. Permanente:
Demonstrados ao custo de aquisição e, quando aplicável, reduzido por provisão para desvalorização,
combinado com os seguintes aspectos: • Na Controladora, a participação acionária na Controlada é
avaliada pelo método de equivalência patrimonial; • A depreciação do imobilizado e a amortização
do intangível são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na Nota Explicativa
nº 10b; e • Os imóveis estão apresentados pelo valor do custo de aquisição ou pelo valor apurado em
reavaliação realizada em 1998. A partir de janeiro de 2008, por conta das determinações da Lei
nº 11.638/07, não são mais permitidas novas reavaliações. Arrendamento financeiro:
• Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem à Companhia parcela substancial
dos riscos e benefícios inerentes a propriedade de um ativo. Esses contratos são caracterizados como
contratos de arrendamento financeiro. Os bens objeto desses contratos são reconhecidos como
ativos e depreciados pelas taxas de depreciação aplicáveis a cada grupo de ativo conforme descrito
na Nota Explicativa nº 10b. As obrigações decorrentes dos contratos de arrendamento financeiro são
apresentadas no passivo e os encargos financeiros são apropriados ao resultado ao longo do prazo
das operações. Provisões Técnicas: As provisões técnicas são constituídas de acordo com as
determinações do CNSP, da SUSEP e da ANS, com base em critérios, parâmetros e fórmulas
documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA). • A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é
constituída pelo valor dos prêmios de seguros correspondente ao período ainda não decorrido de
cobertura do risco, calculada linearmente pelo método “pro rata die”. A PPNG inclui um valor que
corresponde aos prêmios estimados dos riscos vigentes, mas cujas apólices ou faturas ainda não
foram emitidas (RVNE). Essa estimativa é calculada com base em cálculos atuariais que levam em
consideração a média ponderada de atrasos observados na emissão das apólices nos últimos vinte e
quatro meses; • A provisão de insuficiência de prêmios (PIP) é calculada para cobrir possíveis
insuficiências da PPNG para fazer face aos compromissos futuros com os contratos de seguro em
vigor. O resultado do cálculo da PIP não indicou a necessidade de sua constituição nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008; • A provisão de sinistros a liquidar administrativa (PSLa)
é constituída por estimativa das indenizações devidas, acrescida das despesas para regulação e
liquidação dos sinistros, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do
balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação. Os valores a serem ressarcidos por
força de contratos de resseguro são reconhecidos simultaneamente a constituição da PSLa e
apresentados no ativo circulante; • A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é
constituída com base em estudos atuariais que consideram a experiência histórica do período
transcorrido entre a data do evento coberto e do aviso de sua ocorrência, utilizando-se triângulos de
“run-off” para o período de 60 meses na Controladora e de 24 meses na Controlada. Esses prazos
levam em consideração as características dos produtos comercializados em cada uma das empresas.
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 nº 174/07; • 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 NTA, de acordo com as determinações das
Resoluções Normativas nº 75/04 e nº 104/05; e • A provisão complementar de prêmio (PCP) é
constituída para complementar a PPNG, sendo calculada de acordo com metodologia própria
descrita em NTA. Provisões judiciais: • São constituídas provisões para fazer face a desembolsos
futuros que possam decorrer de ações judiciais em curso de natureza cível, fiscal e trabalhista. As
provisões são constituídas a partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos
da Companhia e de sua Controlada, dos processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado
desfavorável implicando num desembolso futuro. Eventuais contingências ativas não são
reconhecidas até que as ações sejam julgadas favoravelmente em caráter definitivo. Os tributos cuja
exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial são registrados levando-se em consideração o
conceito de “obrigação legal” ou as orientações contidas nas Cartas-Circulares SUSEP/DECON/GAB
nº 15/06 e 17/06, exceto as ações judiciais que tratam do PIS - Programa de Integração Social, 
onde a Companhia reconhece como receita tributável as oriundas da atividade operacional de
seguros. Os depósitos judiciais realizados em garantia das ações judiciais em curso estão
contabilizados na rubrica “Depósitos judiciais e fiscais” no realizável a longo prazo. c. Estimativas
contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação de cenários
futuros e premissas para determinação de certos valores que são registrados com base em estimativa.
Itens significativos cujos valores são determinados com base em estimativa incluem, dentre outros: os
títulos e valores mobiliários avaliados pelo valor de mercado, o valor das provisões requeridas para
ajustar os ativos ao seu valor provável de realização ou recuperação, as provisões técnicas, as receitas
de prêmios e correspondentes despesas de comercialização relativas aos riscos vigentes ainda sem

emissão das respectivas apólices e as provisões que envolvem valores em discussão judicial. A
liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá ser efetuada por valores
diferentes dos registrados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração revisa as premissas e cenários utilizados na determinação, pelo menos
semestralmente. d. Alterações contábeis: Salvados: • A partir de novembro de 2009, os salvados
a recuperar relativos a sinistros avisados e ainda não pagos do ramo “Automóvel”, decorrentes de
perda total por colisão, incêndio, enchentes, passaram a ser reconhecidos em bases estimadas com
base na experiência histórica observada. O efeito dessa alteração foi um aumento de R$ 2.423
registrado na rubrica “Bens a venda”, e um aumento no lucro do exercício de R$ 1.454, líquido dos
efeitos tributários. Provisão de Sinistros a Liquidar Judicial (PSLj): • A provisão de sinistros a
liquidar judicial (PSLj) inclui estimativa para cobrir o pagamento de indenizações, custos associados e
atualizações monetárias oriundos de decisão judicial e era, anteriormente, constituída com base em
critérios similares aos do pronunciamento NPC nº 22 do Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil - IBRACON. Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia procedeu a alteração dos
procedimentos de apuração da estimativa da PSLj, visando seu aprimoramento, passando assim a
contabilizar o valor em risco das ações com base em fatores que consideram a probabilidade de
perda e o período transcorrido de tramitação judicial das ações brutos de recuperação de resseguro.
A probabilidade de perda leva em consideração a opinião dos assessores jurídicos da Companhia em
relação ao desfecho final das ações em curso e o fator maturidade leva em consideração o tempo
histórico observado para o desfecho final das ações. Esse novo critério está documentado em nota
técnica atuarial (NTA). Ao valor provisionado continuam sendo acrescidos os honorários de
sucumbência a razão de 10% e atualização monetária, que é registrada  mensalmente, calculada
pelo índice do Tribunal Judiciário do Estado de São Paulo (TJESP), acrescida de juros simples de 0,5%
ao mês até dezembro de 2002 e 1% ao mês a partir desta data. Os valores a serem ressarcidos por
força de contratos de resseguro são reconhecidos simultaneamente a constituição da PSLj sendo
registrados no ativo não circulante. Em decorrência, a provisão foi aumentada em R$ 3.231 e o lucro
líquido do exercício foi reduzido em R$ 1.939 após considerados os efeitos tributários.
e. Normas e interpretações a vigorar a partir de 2010: Alguns pronunciamentos e
interpretações foram divulgados em 2009 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), mas
sua entrada em vigor depende de aprovação pelo regulador ou já foram aprovadas pelo regulador
para adoção inicial obrigatória no exercício de 2010. A Companhia está em processo de avaliação
dos potenciais efeitos relativos a esses pronunciamentos, interpretações e orientações. Nos termos
dessas normas, as demonstrações financeiras do exercício de 2009, aqui apresentadas, deverão ser
ajustadas e reapresentadas, para fins de comparação.  As demonstrações financeiras consolidadas do
exercício de 2010 serão elaboradas em conformidade com o CPC 37 - Adoção Inicial das Normas
Internacionais de Contabilidade. 

Demonstrações de Resultado 
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2009 2008 2009 2008

Prêmios emitidos líquidos 21(b) 760.027 787.384 1.063.485 1.096.909
Prêmios resseguros cedidos (52.508) (65.155) (52.508) (65.155)
Prêmios retidos 707.519 722.229 1.010.977 1.031.754
Variação das provisões 
técnicas - Seguros (68.698) (111.644) (68.650) (111.505)

Variação das provisões 
técnicas - Resseguro 55.882 27.071 55.882 27.071

Prêmios ganhos 21(a) 694.703 637.656 998.209 947.320
Sinistros retidos 21(b) (404.153) (378.467) (636.414) (625.907)
Despesas de comercialização 21(b) (168.509) (159.934) (188.418) (181.655)
Outras receitas e despesas operacionais 21(b) (3.131) 3.199 (6.616) 8.644
Despesas administrativas 21(b) (182.612) (174.075) (216.055) (213.850)
Despesas com tributos 21(b) (25.633) (11.999) (30.361) (16.493)
Resultado financeiro 21(b) 78.350 74.277 89.747 87.081
Resultado patrimonial 14.013 10.156 68 261
Resultado operacional 3.028 813 10.160 5.401
Ganhos e perdas com ativos 
não correntes 21(b) (3.115) (39) (3.063) (43)

Resultado antes dos impostos 
e participações (87) 774 7.097 5.358

Imposto de renda 21(c) 5.855 3.152 2.141 (58)
Contribuição social 21(c) 888 8.965 (1.773) 8.159
Participações sobre o resultado (1.590) (100) (2.398) (667)
Lucro líquido antes das participações 
dos acionistas minoritários 5.066 12.791 5.067 12.792

Participação de minoritários – – (1) (1)
Lucro líquido no exercício 5.066 12.791 5.066 12.791
Quantidade de ações 49.308.391 32.874.538
Lucro líquido no exercício 
por lote de mil ações 102,74 389,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



A constituição dos créditos tributários está fundamentada em estudo técnico que leva em conside-
ração, dentre diversas variáveis, o histórico de rentabilidade e projeções orçamentárias. Esse estudo
técnico aponta para a geração de lucros tributáveis futuros, o que permitirá a realização destes cré-
ditos, como demonstrado abaixo:
Cronograma de realização dos créditos tributários

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ≈ 2016 Total
Prejuízos fiscais 397 1.152 1.675 2.292 3.452 11.064 20.032
Base negativa de 
contribuição social 238 691 1.005 1.375 2.071 5.118 10.498

Total 635 1.843 2.680 3.667 5.523 16.182 30.530
Para os créditos tributários de diferenças temporárias, substancialmente oriundos da constituição de
provisões judiciais, a realização está condicionada ao desfecho dos processos judiciais em discussão,
cujos prazos não são previsíveis.
8. Operações com resseguradoras

2009 2008
Sinistros a recuperar
Sinistros administrativos pendentes de liquidação 13.872 19.098
Sinistros em discussão judicial 5.951 8.477
Sinistros liquidados 27.377 17.205
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR 4.112 2.570
Provisão de benefícios a regularizar 1.299 393
Total 52.611 47.743
Curto prazo 46.660 39.266
Longo prazo 5.951 8.477
9. Despesas de resseguro e retrocessão diferidas

2009 2008
Provisão de prêmios não ganhos - Resseguro cedido 17.324 36.447
Provisão de riscos vigentes não emitidos - Resseguro cedido 1.219 1.857
Provisão complementar de prêmios - Resseguro cedido 892 249
Total 19.435 38.553
Curto prazo 18.975 37.480
Longo prazo 460 1.073
Entre junho de 2008 a abril de 2009 a Companhia manteve contrato de resseguro da carteira de
automóveis na modalidade cota-parte, com percentuais que variaram ao longo da vigência do con-
trato. Essa operação foi descontinuada a partir de maio de 2009.
10. Permanente

a. Participações societárias financeiras: Refere-se à participação detida no capital da Controlada
Marítima Saúde Seguros S.A. 
Controladora

2009 2008
Informações sobre a Controlada
Capital social 54.108 29.100
Patrimônio líquido 77.752 54.341
Resultado no exercício 13.446 9.454
Informações sobre os investimentos
Porcentagem de participação 99,9995% 99,9939%
Quantidade de ações possuídas 2.266.656 1.480.246
Saldos no início do exercício na Controladora 54.339 51.936
Ajustes TVM da controlada (53) (42)
Resultado de equivalência patrimonial 13.466 9.454
Recebimento de dividendos (15.009) (10.006)
Aumento de capital 25.008 3.600
Ajuste decorrente da adoção inicial da Lei 11.638/07 e MP 449/08 – (603)
Saldo no final do exercício 77.751 54.339
Imóveis destinados à renda, líquido depreciação 429 916
Outras participações societárias 3.632 –
Saldo de investimentos no final do exercício 81.812 55.255
b. Imobilizado

Controladora Consolidado
% Depreciação 2009 2008 2009 2008

Imóveis de Uso Próprio 4% 24.704 24.179 24.704 24.179
Equipamentos 20% 26.492 20.886 27.398 21.679
Móveis, Máquinas e Utensílios 10% 9.985 10.029 10.358 10.402
Veículos 20% 2.636 2.375 2.879 2.489
Instalação 10% 12.651 12.418 13.023 12.733
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) – 9.224 – 9.233
Depreciação Acumulada – (45.866) (47.786) (46.878) (48.575)

30.602 31.325 31.484 32.140
(*) Baseada no prazo de locação estabelecido em contrato.
A seguir apresentamos a movimentação do ativo imobilizado no período:

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Saldo no início do exercício 31.325 24.985 32.141 25.679
Aquisições 4.516 3.327 4.841 3.756
Depreciação (4.880) (2.682) (5.116) (2.971)
Baixas (359) (1.633) (382) (1.652)
Transferiencia líquida de depreciação – 7.328 – 7.328
Saldo no final do exercício 30.602 31.325 31.484 32.140
c. Intangível 

Controladora Consolidado
% Amortização 2009 2008 2009 2008

Sistemas de Computação 20% 51.438 51.075 59.807 56.995
Amortização Acumulada – (10.809) (15.987) (11.708) (16.560)

40.629 35.088 48.099 40.435
A seguir apresentamos a movimentação do ativo intangível no período:

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Saldo no início do exercício 35.088 36.143 40.435 39.289
Aplicações 12.057 13.657 14.552 18.232
Amortizações (2.297) (5.290) (2.623) (5.493)
Baixas (4.219) (2.094) (4.265) (4.265)
Tranferência líquida de amortização – (7.328) – (7.328)
Saldo no final do exercício 40.629 35.088 48.099 40.435
Os investimentos referem-se principalmente a projetos em desenvolvimento, em especial ERP
Corporativo, Sistema de Sinistro, e outros projetos que visam melhorias operacionais. As baixas refe-
rem-se a projetos descontinuados no período.
11. Obrigações a pagar

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Fornecedores 8.956 4.641 9.306 5.829 
Gratificações e participação 
nos lucros a pagar 3.200 3.187 4.160 3.918
Provisão de benefício pós-emprego (*) 647 653 647 653 
Dividendos a pagar 18 20 18 20 
Outras obrigações a pagar 843 1.003 892 1.018 

13.664 9.504 15.023 11.438 
Curto Prazo 13.485 9.337 14.844 11.271 
Longo Prazo 179 167 179 167 
(*) A Controladora oferece plano de assistência à saúde a ex-funcionários.
12. Depósito de terceiros

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Prêmios e Emolumentos Recebidos 5.021 11.076 9.422 12.650
Cobrança Antecipada de Prêmios 3.177 240 3.177 240
Prêmios e Emolumentos Recebidos 
- Co-seguros Aceitos – 82 – 82

Total 8.198 11.398 12.599 12.972
13. Provisões técnicas e despesas de comercialização diferidas de seguros e resseguros

a. Seguros Diretos
2009

Provisão de Provisão de Despe-
sinistros a Provisão de sinistros sas de

Provisão de liquidar sinistros a ocorridos comercia-
prêmios adminis- liquidar mas não lização

não ganhos trativos judicial avisados diferidas
Automóveis (i) 142.834 36.346 21.192 11.178 25.364
Compreensivo empresarial 72.101 20.675 15.333 3.654 22.245
Riscos diversos 28.096 5.832 2.753 2.118 8.840
Benfeitorias (ii) 22.015 4.701 879 1.263 5.328
Compreensivo residencial 20.583 2.542 1.411 925 8.571
Compreensivo condomínio 15.291 4.909 2.042 901 4.964
Riscos de engenharia 4.940 5.892 3.392 2.185 846
Responsabilidades (iii) 5.026 2.765 1.240 543 958
Cascos (iv) 2.743 543 329 445 330
Pessoas (v) 1.999 7.309 3.944 5.767 845
Garantia (vi) 2.041 1.051 614 585 218
Incêndio tradicional – 43 7.305 51 –
DPVAT – 3.423 21.300 1.555 –
Outros 961 259 546 1.081 152
Controladora 318.630 96.290 82.280 32.251 78.661
Saúde - Controlada 3.178 16.316 – 28.748 429
Consolidado 321.808 112.606 82.280 60.999 79.090
Curto Prazo 319.735 112.606 – 60.999 78.679
Longo Prazo 2.073 – 82.280 – 411

2008
Provisão de Provisão de Despe-
sinistros a Provisão de sinistros sas de

Provisão de liquidar sinistros a ocorridos comercia-
prêmios adminis- liquidar mas não lização

não ganhos trativos judicial avisados diferidas
Automóveis (i) 166.743 46.043 15.602 8.354 31.515
Compreensivo empresarial 61.838 18.493 4.592 3.543 18.977
Riscos diversos 28.195 3.658 2.273 1.132 9.217
Benfeitorias (ii) 18.011 6.444 117 1.055 4.025
Compreensivo residencial 18.568 1.719 1.026 875 7.517
Compreensivo condomínio 13.568 2.741 1.206 824 4.302
Riscos de engenharia 10.095 14.505 2.912 1.465 1.555
Responsabilidades (iii) 4.316 1.573 1.073 376 1.119
Cascos (iv) 1.595 512 246 439 185
Pessoas (v) 1.978 4.183 1.146 4.305 1.057
Garantia (vi) 1.116 988 135 301 103
Incêndio tradicional – 132 14.329 39 –
DPVAT – 3.061 16.856 1.611 –
Outros 1.452 302 435 754 193
Controladora 327.475 104.354 61.948 25.073 79.765
Saúde - Controlada 3.216 16.170 – 30.758 508
Consolidado 330.691 120.524 61.948 55.831 80.273
Curto Prazo 327.983 120.524 – 55.831 79.819
Longo Prazo 2.708 – 61.948 – 454

Considera os seguintes ramos: (i) 20 (Acidentes pessoais passageiros), 25 (Carta verde), 
31 (Automóveis) e 53 (Responsabilidade civil facultativa); (ii) 30 (Seguro benfeitorias agropecuárias)
e 62 (Penhor rural); (iii) 51 (Responsabilidade civil geral) e 78 (Responsabilidade civil profissional); 
(iv) 33 (Marítimos), 35 (Aeronáuticos); 57 (DPEM); (v) 77 (Prestamista), 81 (Acidentes pessoais indi-
vidual), 82 (Acidentes pessoais coletivo) e 93 (Vida em grupo) e (vi) 40 (Garantia de obrigações pri-
vadas), 45 (Garantia de obrigações públicas), 46 (Fiança locatícia) e 47 (Garantia de concessões
públicas). As despesas de comercialização diferidas inclui, no grupo de pessoas, o ramo 91 
(Vida individual). Os valores por classificação de risco da provisão de sinistros a liquidar judicial, em
31 de dezembro de 2009, está demonstrado no quadro abaixo:

Provisão de 
sinistros a Quantidade de Depósitos 

Classificação de Risco liquidar judicial (*) processos judiciais
Risco provável 30.696 709 2.412
Risco possível 27.919 1.065 453
Risco remoto 2.368 435 16
Total geral 60.983 2.209 2.881
(*) Não inclui a provisão de sinistros a liquidar do ramo DPVAT, no montante de R$ 21.300.
14. Garantia das provisões técnicas

Consolidado
2009 2008

Provisões técnicas 587.193 574.078
Parcela correspondente a resseguros contratados (notas 8 e 9) (44.669) (69.091)
Direitos creditórios (*) (80.732) (52.047)
Provisões retidas pelo IRB (143) (165)
(=) Total a ser coberto 461.649 452.775
Bens oferecidos em cobertura
Certificados de depósitos bancários 207.426 373.553
Ações de companhias abertas – 37.710
Depósito a prazo com garantia especial 108.680 –
Títulos de renda fixa - Públicos 203.590 71.365
Imóveis, líquidos de depreciação 7.715 6.593
Total 527.411 489.221
(*) O montante dos créditos decorrente do parcelamento dos prêmios de seguros a vencer de riscos
emitidos e também de riscos vigentes mas não emitidos. Não são consideradas as parcelas vencidas
e vincendas do mesmo devedor. 
15. Partes relacionadas

Partes relacionadas à Companhia e à sua Controlada foram definidas pela Administração como
sendo os seus controladores e acionistas com participação relevante, empresas a eles ligadas, seus
administradores, conselheiros e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus fami-
liares, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC n° 5. As principais transações
envolvendo partes relacionadas estão descritas a seguir: a. Marítima Saúde Seguros S.A.
(Controlada): • 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 par-
tes. Os montantes pagos pela Controlada e recebidos pela Controladora somaram R$ 14.125 em
2009 (R$ 18.320 em 2008). • Em agosto de 2009, a Companhia adquiriu ações de emissão do IRB
Brasil Resseguros S.A. de sua Controlada. O preço de venda correspondeu ao valor contábil das
ações de R$ 3.632. • A Companhia é locadora em contrato de aluguel de imóvel mantido com sua
Controlada. Os valores recebidos somaram R$ 480 (R$ 440 em 2008). • 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$ 3.409 (R$ 3.223 em 2008). • Os funcionários da Controlada contam com seguro de vida con-
tratado junto a Controladora, cujos custos são assumidos pela Controlada. Os prêmios pagos pela
Controlada e recebidos pela Controladora somaram R$ 11 (R$ 26 em 2008). b. Banco Paulista
S.A.: • Os controladores do Banco detém, em 31 de dezembro de 2009, participação direta de
4,776% e indireta de 6,126% na Companhia. O Banco Paulista S.A. prestou, até outubro de 2009,
serviços de gestão da carteira de investimentos, custódia e liquidação das operações de compra e
venda de títulos mobiliários da Companhia e de sua Controlada. Os valores pagos foram R$ 131 
(R$ 84 em 2008) pela Controladora e R$ 91 (R$ 36 em 2008) pela Controlada. A Companhia tam-
bém utiliza os serviços da corretora de valores controlada pelo Banco Paulista S.A. para intermedia-
ção das operações que realiza em bolsa de valores. • A Companhia e sua Controlada possuem apli-
cações em certificados de depósito bancário (CDB) de emissão do Banco Paulista S.A. O montante
desses depósitos atinge no Consolidado R$ 6.431 em 31 de dezembro de 2009, sendo que depó-
sitos no montante de R$ 6.159 na Controladora e R$ 272 na Controlada encontram-se vinculados
em garantia de processos judiciais.  A rentabilidade média obtida no exercício com aplicações em
títulos de emissão do Banco Paulista S.A. foi de 104% da variação do CDI. c. INPART Serviços
Ltda.: • Os sócios da INPART Serviços Ltda. são partes relacionadas aos acionistas da Companhia.  
A Companhia firmou contrato de prestação de serviços, datado de 7 de agosto de 2003, com a
empresa INPART Serviços Ltda., fornecedora do “Sistema INPART”. O sistema INPART permite que
a Companhia realize cotações via website para aquisição de autopeças destinadas ao atendimento
de veículos sinistrados. A Companhia não paga remuneração por este serviço, conforme previsão
contratual. d. Outras partes relacionadas: • As remunerações pagas aos Administradores totali-
zaram R$ 5.743 na Controladora (R$ 4.544 em 2008) e R$ 6.829 (R$ 5.466 em 2008) no
Consolidado. • Membros da Administração da Companhia são fiadores nos contratos de locação de
imóveis da Controladora e Controlada e avalistas do empréstimo obtido pela Companhia junto ao
BNDES (vide nota 16). • Alguns médicos credenciados ou proprietários de clínicas credenciadas pela
Controlada são ligados aos acionistas da Companhia. Os valores pagos pelos serviços prestados aos
segurados da Controlada são determinados em bases eqüitativas com os valores praticados com ter-
ceiros não ligados e não atingem montantes significativos. • 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 que se referem, principalmente, à cotação de
seguros, 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 de comerciali-
zação de seguros” e “Despesas Administrativas”. Os saldos e valores das transações com partes
relacionadas estão resumidos no quadro abaixo, de forma consolidada: 

2009 2008
Ativo/ Receita/ Ativo/ Receita/

(passivo) (despesa) (passivo) (despesa)
Marítima Saúde Seguros S.A. (Controlada) 1.030 14.605 1.761 18.760
Banco Paulista S.A. – (131) – (84)
Office Plan Mobiliário Corporativo Ltda. – (116) – –
CSO Corretora de Seguros S/C Ltda. – (382) – (533)
Certa Adm. e Corretora de Seguros Ltda. – (270) – (266)
Ladeni Engenharia S/C Ltda. – (333) – (1.056)
Acchia Serviços Técnicos Seguros S/C Ltda. – (493) – (1.533)
Machado, Meyer, Sendacz e Ópice Advogados – – – (153)
Instituto Fazendo História – (90) – (20)
16. Empréstimos e financiamentos

2009 2008
Saldo a Saldo a Saldo a Saldo a
pagar pagar pagar pagar

Prazo Valor do curto longo Valor do curto longo 
Controladora Total contrato prazo prazo contrato prazo prazo
Linha de crédito 
BNDES 60 meses 9.312 2.225 2.631 9.312 – 7.070

Arrendamento 
mercantil 36 meses 4.955 770 533 1.932 707 334

14.267 2.995 3.164 11.244 707 7.404
Consolidado
Linha de crédito 
BNDES 60 meses 9.312 2.225 2.631 9.312 – 7.070

Arrendamento 
mercantil 36 meses 5.440 838 598 2.208 749 342

14.752 3.063 3.229 11.520 749 7.412
A Companhia obteve junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, cré-
ditos cujo montante totaliza R$ 9.312. Os valores foram recebidos em 4 parcelas, sendo a primeira
em julho de 2006, no valor de R$ 7.056, e as demais ao longo de 2008. Os recursos são utilizados
na modernização da estrutura de tecnologia da informação visando o desenvolvimento de novas
linhas de negócio, disponibilização de serviços para clientes e melhoria nos processos internos.
Sobre os valores liberados incorrem juros a razão de 6% a.a. e atualização monetária calculada com
base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Em garantia das obrigações contratuais foi
prestado aval em nota promissória pelos diretores executivos, na importância de R$ 9.312. 
A Companhia figura como arrendatária em contratos de arrendamento mercantil financeiro de
equipamentos de informática. Os contratos possuem prazo de duração de 36 meses, com cláusulas
de opção de renovação e compra sendo que vencimento mais longo será em abril de 2012. Os ati-
vos objetos desses contratos estão apresentados no ativo imobilizado da Companhia sendo que o
saldo contábil, líquido de depreciação, totaliza R$ 2.158 (R$ 1.880 em 2008). Durante o exercício,
a Companhia reconheceu custos financeiros associados a esses contratos no montante de R$ 225 e
depreciações no montante de R$ 810. As despesas financeiras são reconhecidas ao longo do prazo
do arrendamento. 
17. Tributos diferidos

Refere-se a tributos incidentes, principalmente, sobre ganhos não realizados com títulos e valores
mobiliários e reserva de reavaliação.

Controladora/Consolidado
2009 2008

IRPJ Diferido 1.331 7.946
CSLL Diferida 798 4.768
PIS Diferido – 174
COFINS Diferida – 1.072
Total 2.129 13.960
Em função da revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98 pela Lei nº 11.941/09, a
Companhia reverteu, em junho de 2009, as provisões de tributos diferidos de PIS e COFINS que inci-
diam sobre os ganhos não realizados com títulos de renda variável.
18. Outras contas a pagar

Controladora/Consolidado
PAES - Parcelamento Especial 2009 2008
INSS – 10.655
COFINS, IRPJ e CSLL 66.139 76.776
Total 66.139 87.431
Curto Prazo 11.163 17.290
Longo Prazo 54.976 70.141
Refere-se a tributos e contribuições cuja exigibilidade estava sendo questionada nas esferas admi-
nistrativa e judicial e que foram, em 2003, objeto de adesão ao Parcelamento Especial - PAES insti-
tuído pela Lei nº 10.684.  O parcelamento prevê o pagamento em até 180 parcelas mensais, com
vencimento final em 30 de junho de 2018. Os valores estão sujeitos a atualização monetária com
base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Em 30 de novembro de 2009, a
Companhia liquidou o PAES referente ao INSS de acordo com as condições previstas na Lei 
nº 11.941/09 (vide Nota Explicativa nº 19).

5. Aplicações 
Controladora

a. Composição 2009 2008
Valor do Ganhos/ Valor de Valor do Ganhos/ Valor de

investimento (perdas) não mercado/ investimento (perdas) não mercado/
Para negociação atualizado realizados (Contábil) atualizado realizados (Contábil)
Certificados de 
depósitos bancários 204.648 33 204.681 320.519 (14) 320.505

Depósito a prazo com 
garantia especial (*) 108.770 (90) 108.680 – – –

Ações de companhias 
abertas – – – 11.028 26.682 37.710

Outras aplicações 143 – 143 166 – 166
Total para negociação 313.561 (57) 313.504 331.713 26.668 358.381
Disponível para venda
Ações de companhias 
abertas 62.870 54 62.924 – – –

Títulos públicos 
federais (LFT e LTN) 69.936 (68) 69.868 55.520 (169) 55.351

Títulos públicos 
federais (NTN-B) 86.203 (472) 85.731 – – –

Total disponível 
para venda 219.009 (486) 218.523 55.520 (169) 55.351

Outras aplicações 251 – 251 241 – 241
Total 532.821 (543) 532.278 387.474 26.499 413.973

Consolidado
2009 2008

Valor do Ganhos/ Valor de Valor do Ganhos/ Valor de
investimento (perdas) não mercado/ investimento (perdas) não mercado/

Para negociação atualizado realizados (Contábil) atualizado realizados (Contábil)
Certificados de 
depósitos bancários 239.786 28 239.815 397.017 (16) 397.001

Depósito a prazo com 
garantia especial(*) 130.481 (101) 130.380 – – –

Ações de companhias 
abertas – – – 11.028 26.682 37.710

Outras aplicações 143 – 143 166 – 166
Total para negociação 370.411 (73) 370.338 408.211 26.666 434.877
Disponível para venda
Ações de companhias 
abertas 62.870 54 62.924 – – –

Títulos públicos 
(LFT e LTN) 86.268 (83) 86.185 81.273 (252) 81.021

Títulos públicos 
(NTN-B) 130.367 (632) 129.735 – – –

Total disponível 
para venda 279.505 (661) 278.844 81.273 (252) 81.021

Outras aplicações 251 – 251 241 – 241
Total 650.167 (734) 649.433 489.725 26.414 516.139
(*) Em 26 de março de 2009, o Banco Central do Brasil (BACEN) emitiu a Resolução nº 3.692, alte-
rada pela Resolução nº 3.729 de 28 de maio de 2009, permitindo que instituições financeiras ban-
cárias ofertassem ao mercado depósitos a prazo, sem emissão de certificado, com garantia especial
pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), denominado depósito a prazo com garantia especial
(DPGE). A Administração da Companhia decidiu aplicar recursos nesses títulos, em virtude da com-
binação vantajosa entre rentabilidade e o baixo risco de crédito envolvido. A Administração da
Companhia revisou sua estratégia de investimento e, em vista dos cenários traçados, estabeleceu
que a carteira de ações não mais será objeto de negociações frequentes. Em função disto, enten-
deu que a categoria “para negociação” não mais reflete a intenção da Administração em relação
a esses títulos e deliberou reclassificá-la,  para “disponível para venda”, em dezembro de 2009, não
produzindo efeitos no resultado da Controladora.
b. Vencimento Controladora

2009 2008
Sem Sem

vencimento vencimento
definido ou Vencíveis definido ou Vencíveis Vencíveis

vencíveis Vencíveis acima vencíveis 1 a 2 acima
até 1 ano 1 a 2 anos 2 anos Total até 1 ano anos 2 anos Total

Certificados 
de depósitos 
bancários 202.035 2.646 – 204.681 275.822 44.683 – 320.505

Depósito a prazo 
com garantia 
especial 82.724 25.956 – 108.680 – – – –

Ações de 
companhias 
abertas 62.924 – – 62.924 37.710 – – 37.710

LFT e LTN 24.979 7.573 37.316 69.868 31.884 20.748 2.719 55.351
NTN-B – 11.533 74.198 85.731 – – – –
Outras aplicações 394 – – 394 407 – – 407

373.056 47.708 111.514 532.278 345.823 65.431 2.719 413.973
Consolidado

2009 2008
Sem Sem

vencimento vencimento
definido ou Vencíveis definido ou Vencíveis Vencíveis

vencíveis Vencíveis acima vencíveis 1 a 2 acima
até 1 ano 1 a 2 anos 2 anos Total até 1 ano anos 2 anos Total

Certificados 
de depósitos 
bancários 237.169 2.646 – 239.815 328.114 68.887 – 397.001

Depósito a prazo 
com garantia 
especial 104.424 25.956 – 130.380 – – – –

Ações de 
companhias 
abertas 62.924 – – 62.924 37.710 – – 37.710

LFT e LTN 29.712 7.573 48.900 86.185 49.217 25.052 6.752 81.021
NTN-B – 19.568 110.167 129.735 – – – –
Outras aplicações 394 – – 394 407 – – 407

434.623 55.743 159.067 649.433 415.448 93.939 6.752 516.139
c. Decomposição da carteira de depósitos a prazo por escala de rating das instituições
financeiras emissoras

Controladora Consolidado
2009 2009

Escala de Valor Valor
Rating (*) contábil % contábil %
AAA 64.292 21% 66.521 18%
AA 99.259 32% 107.483 29%
A 62.998 20% 81.524 22%
BBB 86.812 28% 114.667 31%

313.361 100% 370.195 100%
(*) Escala de rating adotada para classificação é baseada nos critérios utilizados pelas agências
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings. Dentro da composição de ratings de depósitos a prazo
inclui títulos DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC - Fundo Garantidor de Crédito,
com a seguinte participação: 15,3% A; 19,4% BBB. Em 31 de dezembro de 2009, certificados de
depósitos bancários no valor de R$ 14.139, encontram-se vinculados em garantia de processos
judiciais (R$ 11.196 em 2008).
6. Prêmios a receber

2009 2008
Prêmio PDD (*) Prêmio PDD (*)

Automóvel (i) 71.452 (315) 66.402 (455)
Compreensivo empresarial 35.104 (224) 29.159 (231)
Riscos diversos 11.862 (1.168) 11.061 (370)
Compreensivo residencial 7.504 (11) 6.930 (22)
Compreensivo condomínio 6.312 (4) 5.625 (10)
Pessoas (ii) 5.602 (1.824) 3.418 (1.719)
Benfeitorias e produtos agropecuários 4.979 (25) 5.100 (51)
Responsabilidades (iii) 2.290 – 1.889 –
Riscos de engenharia 1.824 (73) 3.473 (411)
Penhor rural 1.788 (1) 1.428 (2)
Cascos (iv) 1.595 (4) 857 –
Outros 2.024 (789) 2.120 (586)
Controladora 152.336 (4.438) 137.462 (3.857)
Saúde - Controlada 3.674 (2.364) 1.328 (1.275)
Consolidado 156.010 (6.802) 138.790 (5.132)
Curto prazo 155.951 (6.802) 138.736 (5.132)
Longo prazo 59 – 54 –
Considera os seguintes ramos: (i) 20 (Acidentes pessoais passageiros), 25 (Carta verde), 
31 (Automóveis) e 53 (Responsabilidade civil facultativa); (ii) 77 (Prestamista), 81 (Acidentes 
pessoais individual), 82 (Acidentes pessoais coletivo), 91 (Vida individual) e 93 (Vida em grupo); 
(iii) 51 (Responsabilidade civil geral) e 78 (Responsabilidade civil profissional); (iv) 33 (Marítimos), 
35 (Aeronáuticos) e 57 (DPEM). Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta,
riscos vigentes cujas apólices ou faturas ainda não foram emitidas (RVNE), cosseguro aceito e as
operações de retrocessão. (*) Provisão para Devedores Duvidosos. Vide nota 4b para informações
sobre sua constituição. Em 31 de dezembro de 2009 o saldo da rubrica “Provisão para riscos de 
créditos” na Controladora, no montante de R$ 7.763 (R$ 8.351 em 2008), corresponde a R$ 4.438
(R$ 3.857 em 2008) para prêmios a receber, R$ 3.205 (R$ 4.257 em 2008) para créditos com 
resseguradoras e R$ 120 (R$ 237 em 2008) para créditos com seguradoras.
7. Créditos tributários e previdenciários

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Imposto de renda e contribuição social a compensar 3.021 7.443 10.406 14.488
Créditos de PIS e COFINS a compensar 3.788 4.272 5.275 5.045
Créditos tributários de diferenças temporárias 34.292 54.864 40.738 60.790
Créditos tributários de prejuízos fiscais e 
bases negativas da contribuição social 30.530 27.796 30.530 27.796
Outros créditos – 1 – 62
(–) Provisão para riscos sobre 
créditos tributários e previdenciários – (1.619) – (1.619)
Total 71.631 92.757 86.949 106.562
Curto Prazo 3.023 10.920 11.895 18.799
Longo Prazo 68.608 81.837 75.054 87.763
Abaixo apresentamos a movimentação do crédito tributário sobre diferença temporária e sobre
prejuízo fiscal e base negativa no exercício.
Saldo no início do exercício (Controladora) 82.660
(–) Pagamento Anistia (vide nota 19c) (19.769) 
(+) Constituição de crédito tributário sobre diferença temporária 34.291
(-) Reversão de crédito tributário sobre diferença temporária (54.864)
(+) Constituição crédito tributário sobre prejuízo fiscal e base negativa 24.593
(–) Reversão crédito tributário sobre prejuízo fiscal e base negativa (2.089)
Saldo no final do exercício 64.822 
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c. Descrição resumida das principais ações judiciais: 1 Ações de natureza fiscal: 1.1 Ações
incluídas na anistia fiscal - Lei nº 11.941/09: A Companhia optou por desistir de determinadas
ações judiciais nos termos da Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, mediante pagamento à vista,
em 30 de novembro de 2009, de débitos para com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN). Para adesão à anistia foram apresentadas petições de desistência das
ações judiciais e respectivos processos administrativos, com renúncia ao direito sobre o qual estas se
fundavam, sendo efetuados recolhimentos dos saldos devedores não contemplados por depósitos
judiciais. Para os pagamentos à vista a Lei previu redução de 100% das multas de mora e de ofício,
40% das multas isoladas, 45% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal, em
conformidade com as disposições mantidas nas Portarias Conjuntas PGFN/RFB nºs 06, 10, 11 e 13
de 2009. As ações que se beneficiaram do programa estabelecido pela Lei 11.941, estão
relacionadas, basicamente, pelas seguintes discussões: (i) COFINS - (Controladora) - Ação em que se
discutia a desconstituição da renúncia da ação judicial efetuada no ano-calendário de 2003 em
decorrência da adesão ao PAES, bem como em relação à ação de mandado de segurança que
contesta a exigência da COFINS nos termos da Lei nº 9.718/98, do período de maio de 2005 em
diante; (ii) Tributos com Exigibilidade Suspensa - (Controladora e Controlada) - Ação em que se
pleiteava a dedução das despesas relacionadas aos tributos discutidos judicialmente na formação da
base de cálculo do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) a
partir do período base de 2001 e subsequentes; (iii) Artigo 29 da Lei 8.541/92 - (Controladora) -
Ação em que se discutia a tributação exclusiva das receitas e despesas das operações financeiras de
renda variável previstas no art. 29 da Lei nº 8.541/92, possibilitando que tais receitas e despesas
componham o lucro real referente a venda de ações em bolsa de valores; (iv) Dedutibilidade da CSLL
na base do IRPJ (Controlada) - Ação em que se pleiteava a dedução da despesa relativa à
contribuição social sobre o lucro (CSLL) para a formação da base de cálculo do imposto sobre a
renda (IRPJ) do ano-calendário de 2001 e períodos-base subseqüentes, questionando a aplicação
do art. 1º da Lei nº 9.316/96; (v) INSS - (Controladora) - Ação em que se discutia a incidência da
contribuição previdenciária sobre os incentivos pagos por produtividade referente ao período de
julho de 2001 a julho de 2005; e (vi) FINAN - (Controladora) - Autos de infração relativos ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), em razão do não reconhecimento do direito ao incentivo fiscal
relativo à destinação de parte do imposto recolhido ao Fundo de Investimento da Amazônia -
FINAM, relativo aos anos-calendário de 1998 e 1999. Os valores envolvidos na liquidação dos
referidos processos são:

Controladora Controlada
Total dos débitos apurados 77.743 7.092
(-) Total dos depósitos judiciais 73.508 8.564
Saldo líquido 4.235 1.472
Forma de liquidação financeira:
Valor pago à vista em 30/11/09 9.498 220
(-) Depósitos judiciais a serem levantados 5.263 1.692
Saldo líquido 4.235 1.472
Atualmente aguarda-se a homologação das desistências das ações judiciais e dos processos
administrativos pelas autoridades competentes. Em decorrência da adesão ao programa de Anistia,
houve um impacto positivo no resultado consolidado do período de R$ 3.530. 1.2 PIS - Programa
de Integração Social: Controladora: A Controladora discute a exigibilidade da contribuição para
o PIS, exigida nos termos das Emendas Constitucionais - EC n°s 01/94, 10/96 e 17/97 e Lei
nº 9.718/98, as quais alteraram a base de cálculo e alíquota que passou a incidir sobre a receita
bruta operacional, encontrando-se a Companhia na seguinte situação processual acerca da
matéria: • No processo relativo à EC 01/94 há sentença de 1° grau parcialmente procedente, sendo
que os Recursos de Apelação interpostos pela Companhia e pela União Federal foram julgados
improcedentes, ensejando a interposição dos recursos especial e extraordinário pela Companhia em
novembro de 2007 os quais atualmente aguardam julgamento de admissibilidade. • Referente à EC
10/96 e EC 17/97 foi proferida sentença parcialmente procedente. Foi interposto Recursos de
Apelação pela Companhia e pela União Federal, sendo que, em novembro de 2009, foi publicado
o resultado do julgamento determinando a suspensão da análise do mérito do processo até a
solução definitiva da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF). • Relativamente ao processo que
trata da Lei nº 9.718/98 há sentença procedente para determinar o recolhimento do PIS nos termos
da Lei Complementar nº 07/70, aguardando atualmente o julgamento do Recurso de Apelação
interposto pela União Federal. Para o período-base de junho de 1994 a junho de 1997, com base
na opinião e orientação de seus assessores legais, a Companhia não constituiu provisão para os
valores não recolhidos, no montante original de R$ 9.830, sobre receitas de prêmios e de demais
receitas de operações com seguros em razão do reconhecimento de suspensão da exigibilidade
pelas próprias Autoridades Fiscais e/ou da prescrição do direito de cobrança por parte da Fazenda.
Foi constituída provisão sobre a parcela de receitas e receitas financeiras no valor de R$ 1.617, já
acrescidos dos encargos moratórios. Para o período-base de julho de 1997 a dezembro de 1997 e
fevereiro de 1999 a março de 2000, com base na opinião e orientação de seus assessores legais, a
Companhia reverteu a provisão constituída anteriormente em razão da declaração de decadência
do direito da Fazenda por meio do processo administrativo nº 16327.000623/2005-52. O valor
nominal dos recolhimentos não efetuados e já decaídos é de aproximadamente R$ 3.815 e
atualizações no montante de R$ 6.387. Para o período-base de janeiro de 1998 a janeiro de 1999,
a provisão foi constituída pelo valor correspondente à 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. A partir de abril de 2000 a provisão vem sendo constituída com base na receita
operacional bruta acrescida pelos encargos moratórios e financeiros. Controlada: A Companhia
discute judicialmente a exigibilidade da contribuição ao PIS nos moldes da Lei nº 9.701/98, Medida
Provisória MP 2158-33/01 e reedições, bem como pela Lei nº 9.718/98, pleiteando o recolhimento
do PIS, a partir do ano-calendário de 2001, com base na Lei Complementar 07/70 (PIS Repique), ou
que o recolhimento desse tributo seja efetuado sem a inclusão das receitas não operacionais. 
No âmbito administrativo, foi lavrado auto de infração pelas Autoridades Fiscais para prevenir a
decadência do período de julho de 2001 a dezembro de 2003, cujo lançamento foi mantido em sua
integralidade na esfera administrativa. Na ação judicial a Companhia possui sentença para
recolhimento do PIS com base no conceito de faturamento previsto na Lei Complementar nº 07/70,
sem a inclusão das receitas não operacionais, permanecendo a discussão sobre quais receitas
podem ser tipificadas como não operacionais. O processo aguarda julgamento dos Recursos
Especial e Extraordinário interpostos pela Fazenda Nacional e do Recurso Especial interposto pela
Companhia. Em 1° e 2º grau foram proferidas decisões desfavoráveis, encontrando-se atualmente
os autos pendentes de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela
Companhia. Para o período-base de julho de 2001 a dezembro de 2002, a Companhia provisionou
os débitos integrantes do auto de infração atualizados até a data de encerramento do exercício. 
A partir de janeiro de 2003 a provisão vem sendo constituída com base na receita operacional bruta
acrescida pelos encargos moratórios e financeiros. Durante o segundo semestre de 2009, a União
Federal ingressou com ação de execução fiscal contra a Companhia, através da qual foram exigidos
recolhimentos da contribuição ao PIS do período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007. 
Em decorrência, a Companhia efetuou depósitos judiciais em garantia do período de janeiro de
2003 até outubro de 2009, calculados sobre a integralidade das receitas, sendo que para os
períodos subsequentes, os depósitos estão sendo efetuados mensalmente na data de seu
vencimento. 1.3 ISS Imposto sobre Serviços - Operações de Seguro Saúde (Controlada):
Foram lavrados, em 2006, pela Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), autos de infração
contra a Controlada, objetivando a cobrança do ISS sobre as receitas com operações de seguro
saúde realizadas no período de agosto de 2001 a março de 2004. A Controlada entende que o
referido imposto não incide sobre as operações de seguro-saúde. A PMSP ajuizou ação de execução
fiscal e, por esse motivo, a Companhia impetrou ação anulatória com pedido de tutela antecipada.
A Companhia obteve decisões favoráveis em 1ª e 2ª instâncias, sobrevindo embargos de declaração
opostos pela PMSP, os quais não foram acolhidos, ensejando a interposição de Recurso Especial pela

PMSP, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diante da
negativa de seguimento do recurso especial da PMSP, esta ingressou com Agravo de Instrumento
de Despacho Denegatório de Recurso Especial, sendo os autos remetidos ao Superior Tribunal de
Justiça - STJ, onde permanece pendente de julgamento. O valor da execução fiscal, atualizado
monetariamente até a data do balanço, é de R$ 91.612. A Administração, baseada na opinião de
seus advogados externos e na análise do mérito da lide, entende que não é necessária nenhuma
provisão já que as chances de perda são avaliadas como remotas. Contingências trabalhistas
(Controladora e Controlada): A Companhia e sua Controlada respondem a processos de
natureza trabalhista que estão em diversas fases de tramitação. Foi constituída provisão para os
casos cuja probabilidade de perda foi considerada “provável” pelos assessores jurídicos da
Companhia. Contingências cíveis (Controladora e Controlada): A Controladora 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. A Companhia e sua Controlada também são acionadas em
ações cíveis públicas. 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 à eventuais perdas que possam resultar da resolução final desses
processos, foi constituída provisão para os casos classificados como perda provável com base na
avaliação de nossos assessores jurídicos. A Controlada move processo judicial contra o Sistema
Único de Saúde (SUS), no qual pede a anulação de débitos relativos a ressarcimento de custos
pleiteados pelo SUS no montante de R$ 2.618 em 2009 (R$ 2.431 em 2008). Os débitos relativos
a estes períodos foram depositados judicialmente e encontram-se totalmente provisionados,
incluindo encargos moratórios até a data de encerramento do balanço. A Controlada responde a
processos de natureza cível, relacionados a pedidos de restituição de reajustes de faixa etária dos
planos de saúde individual. Estes processos se encontram em diversas fases de tramitação. Foi
constituída provisão para os casos classificados como perda “provável” com base na avaliação de
nossos assessores jurídicos. 
20. Patrimônio líquido

a. Capital social: A Companhia é uma sociedade de capital autorizado e está autorizada a
aumentar o capital social até o limite de R$ 500.000 independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem caberá fixar as condições da emissão. 
Em Reunião do Conselho de Administração e Assembléia Geral Extraordinária, realizadas em 24 de
julho e 3 de novembro de 2009, respectivamente, com posterior homologação da SUSEP por meio
da Portaria SUSEP nº 3.359 de 8 de dezembro de 2009, foi deliberado, entre outros, aumento de
capital social, integralizado em espécie, no valor total de R$ 200 milhões. Dessa forma, o capital
social passou a ser representado por 37.636.184 ações ordinárias nominativas e 11.672.207 ações
preferenciais nominativas, todas escriturais e sem valor nominal. b. Reservas de capital: Refere-se
a incentivos fiscais de imposto de renda. c. 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. d. Reserva legal: Constituída
ao final de cada exercício social na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser
utilizada para compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. e. Reserva
estatutária: A reserva estatuária é constituída após deduções legais, ao final de cada exercício
social, sendo destinada à absorção de prejuízos e aumento de capital social conforme definido no
Estatuto Social. f. Dividendos: Os dividendos são registrados contabilmente quando sua
distribuição é proposta pela Administração ou deliberada pelos acionistas. O Estatuto Social da
Companhia prevê a compensação dos prejuízos acumulados como condição primária na destinação
do lucro líquido para a constituição da reserva legal, distribuição de dividendos obrigatórios e
constituição da reserva estatutária. Também prevê a destinação da reserva estatutária para a
amortização de eventuais prejuízos, desde que, deliberada por Assembléia Geral ou Conselho de
Administração. g. Custos de transação: A Controladora incorreu em diversos custos para a
concretização do acordo com o Grupo Sompo, como detalhado na Nota Explicativa nº1. Tais custos,
detalhados no quadro abaixo, são diretamente atribuíveis às atividades necessárias à concretização
dessa transação e, por conta dessa natureza, foram registrados no Patrimônio Líquido, pelo valor
líquido dos efeitos tributários, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC n° 8:
Assessoria Financeira 7.932
Assessoria Estratégica 3.000
Assessoria Jurídica 882
Outros 279
Impostos (4.837)
Total 7.256
21. Detalhamento das contas de resultado

a. Prêmio ganho, índices de sinistralidade e comissionamento
2009

Prêmio Sinistro Índice de Comissão Índice de 
ganho retido sinistralidade retida comissão

Automóveis (i) 361.307 234.952 65,03% 70.848 19,61%
Compreensivo Empresarial 115.054 56.771 49,34% 36.449 31,68%
Pessoas (ii) 44.644 21.673 48,55% 13.542 30,33%
Compreensivo Residencial 40.734 14.462 35,50% 18.365 45,09%
Riscos Diversos 36.422 26.618 73,08% 9.438 25,91%
Benfeitorias (iii) 25.978 11.172 43,01% 6.240 24,02%
Compreensivo Condomínio 25.247 15.674 62,08% 8.530 33,79%
DPVAT 21.529 18.290 84,96% 309 1,44%
Riscos de Engenharia 8.333 1.467 17,60% 1.732 20,78%
Responsabilidades (iv) 8.362 1.186 14,18% 1.707 20,41%
Transportes (v) 3.843 1.288 33,52% 796 20,71%
Cascos (vi) 3.250 600 18,46% 553 17,02%

Controladora 694.703 404.153 58,18% 168.509 24,26%
Sáude - Controlada 306.986 232.261 75,66% 19.909 6,49%
Eliminações intercompanhia (3.480) – – – –

Consolidado 998.209 636.414 63,76% 188.418 18,88%
2008

Prêmio Sinistro Índice de Comissão Índice de 
ganho retido sinistralidade retida comissão

Automóveis (i) 344.377 238.185 69,16% 70.417 20,45%
Compreensivo Empresarial 105.968 46.240 43,64% 35.415 33,42%
Pessoas (ii) 36.927 13.397 36,28% 12.497 33,84%
Compreensivo Residencial 37.913 11.541 30,44% 16.819 44,36%
Riscos Diversos 29.485 20.499 69,52% 7.539 25,57%
Benfeitorias (iii) 22.840 11.020 48,25% 5.215 22,83%
Compreensivo Condomínio 21.992 12.051 54,80% 8.120 36,92%
DPVAT 18.811 15.653 83,21% 114 0,61%
Riscos de Engenharia 9.150 3.532 38,60% 2.362 25,81%
Responsabilidades (iv) 3.869 976 25,23% 312 8,06%
Transportes (v) 4.220 1.107 26,23% 907 21,49%
Outros 2.104 4.266 202,76% 217 10,31%

Controladora 637.656 378.467 59,35% 159.934 25,08%
Sáude - Controlada 312.913 247.440 79,08% 21.721 6,94%
Eliminações intercompanhia (3.249) – – – –

Consolidado 947.320 625.907 66,07% 181.655 19,18%

Considera os seguintes ramos: (i) 20 (Acidentes pessoais passageiros), 25 (Carta verde), 
31 (Automóveis) e 53 (Responsabilidade civil facultativa); (ii) 77 (Prestamista), 81 (Acidentes
pessoais individual), 82 (Acidentes pessoais coletivo), 91 (Vida individual) e 93 (Vida em grupo); 
(iii) 30 (Seguro benfeitorias agropecuárias) e 62 (Penhor rural); (iv) 51 (Responsabilidade civil
geral) e 78 (Responsabilidade civil profissional) e (v) 33 (Marítimos), 35 (Aeronáuticos); 
57 (DPEM). Os índices de sinistralidade e de comissão do ramo saúde foram apurados
considerando o prêmio ganho total de R$ 306.986 e R$ 312.913, relativos aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2009 e 2008, respectivamente, cujo diferencial entre os valores citados
e os valores descritos na Nota Explicativa n° 19 (a) referem-se à exclusão da fatura da
Controladora que foi eliminada para fins de consolidação.
b. Detalhamento das contas da demonstração do resultado

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Prêmios emitidos líquidos 760.027 787.384 1.063.485 1.096.909
Prêmios diretos 728.442 750.976 1.031.900 1.060.501
Prêmios DPVAT 21.337 18.939 21.337 18.939
Prêmios de cosseguros aceitos 6.286 12.279 6.286 12.279
Variação da provisão para prêmios de 
riscos vigentes não emitidos 3.962 5.190 3.962 5.190

Sinistros retidos (404.153) (378.467) (636.414) (625.907)
Indenizações avisadas (411.423) (369.996) (649.348) (616.418)
Serviços de assistência (32.888) (24.909) (32.888) (24.909)
Indenizações avisadas - DPVAT (14.628) (11.784) (14.628) (11.784)
Variação da provisão de sinistros ocorridos 
mas não avisados (8.148) (10.949) (6.138) (16.872)
Despesas com sinistros (17.284) (15.493) (18.093) (16.118)
Salvados e ressarcimentos 31.703 28.748 31.703 28.748
Recuperação de sinistros 48.515 25.916 52.978 31.446
Despesas de comercialização (168.509) (159.934) (188.418) (181.655)
Comissão sobre prêmios emitidos (175.414) (189.220) (195.245) (210.848)
Recuperação de comissões 5.122 15.158 5.122 15.158
Outras despesas de comercialização (4.802) (331) (4.801) (331)
Variação da recuperação da despesa de 
comercialização diferida (1.896) – (1.896) –
Variação das despesas
de comercialização diferidas 8.481 14.459 8.402 14.366

Receitas e despesas operacionais (3.131) 3.199 (6.616) 8.644
Custos com emissão de apólices 23.457 25.117 23.457 25.117
Inspeção de riscos (7.571) (9.835) (7.574) (9.864)
Apólices e contratos (8.586) (8.170) (9.741) (8.949)
Cobrança (3.973) (4.082) (4.133) (4.221)
Encargos sociais (2.581) (2.511) (2.581) (2.511)
Provisão para riscos de créditos duvidosos 628 (4.529) (466) (4.501)
Provisões judiciais (5.471) (6.358) (6.598) (5.094)
Outras (despesas)/receitas 966 13.567 1.020 18.667
Despesas administrativas (182.612) (174.075) (216.055) (213.850)
Pessoal próprio (88.735) (85.742) (105.847) (105.060)
Localização e funcionamento (47.042) (42.966) (56.745) (55.013)
Serviços de terceiros (38.148) (38.074) (43.727) (45.133)
Publicidade e propaganda (1.426) (1.958) (1.431) (2.536)
Outras despesas administrativas (7.261) (5.335) (8.305) (6.108)
Despesas com tributos (25.633) (11.999) (30.361) (16.493)
Cofins (22.170) (13.810) (25.944) (17.348)
PIS (2.872) 1.490 (3.386) 1.005
Taxa de fiscalização (854) (855) (1.115) (1.264)
Impostos municipais (748) (522) (854) (557)
Impostos estaduais (68) 710 (85) 696
Outros 1.079 988 1.023 975
Resultado financeiro 78.350 74.277 89.747 87.081
Receitas financeiras 93.817 92.577 106.608 106.461
Títulos de renda fixa privados 30.826 31.560 37.514 41.274
Títulos de renda variável 27.655 37.382 28.616 37.702
Operações de seguros 12.743 11.017 12.743 11.028
Títulos de renda fixa públicos 9.785 4.921 13.486 7.762
Depósitos judiciais 7.284 6.439 8.453 7.406
Outras 5.524 1.258 5.796 1.289
Despesas financeiras (15.467) (18.300) (16.861) (19.380)
Operações de seguros (4.392) (6.625) (4.392) (6.625)
Despesas com juros sobre passivos contingentes (5.895) (5.746) (6.155) (6.617)
Encargos sobre tributos (3.495) (4.184) (4.314) (4.184)
Títulos de renda fixa e variável (554) (212) (554) (212)
Outras despesas financeiras (1.131) (1.533) (1.446) (1.742)
Ganhos e perdas com ativos não correntes (3.115) (39) (3.063) (43)
Ganho na venda de imobilizado 226 154 279 154
Prejuízo na venda de imobilizado (29) (138) (30) (142)
Baixa de intangível (*) (3.314) (62) (3.314) (62)
Outras 2 7 2 7
(*) Vide nota 10c.

c. Reconciliação da despesa de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL): 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados, com base nas alíquotas oficiais (vide
nota 4a) e estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado,
como se seguem:

Controladora
2009 2008

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes dos impostos e 
após participações (1.677) (1.677) 674 674

Ajustes temporários (25.244) (25.244) 231 231
Constituição/(reversão) de provisões judiciais (56.920) (56.920) 23.108 23.108
Constituição de provisões estimadas 5.083 5.083 – –
Constituição de provisões para 
devedores duvidosos 567 567 4.529 4.529

Realização - Valor de mercado de TVM 26.801 26.801 – –
Ajuste ao valor de mercado de TVM 654 654 (26.801) (26.801)
Outros ajustes temporários (1.429) (1.429) (605) (605)

Ajustes permanentes (34.560) (34.560) (15.510) (14.061)
Ajustes de equivalência patrimonial (13.466) (13.466) (9.454) (9.454)
Custos de transação (12.094) (12.094) – –
Outros ajustes permanentes (*) (9.000) (9.000) (6.056) (4.607)

Base de cálculo do imposto de renda 
e contribuição social (61.481) (61.481) (14.605) (13.156)
Créditos tributários oriundos da majoração 
da alíquota da CSLL de 9% para 15% – – – 9.072

Realização de tributos diferidos sobre ajuste 
ao valor de mercado de TVM 6.700 4.020 – –

Tributos diferidos sobre ajuste ao 
valor de mercado de TVM 164 98 (6.700) (4.020)

Crédito tributário sobre diferenças temporárias (13.175) (7.905) 6.758 4.055
Créditos tributários sobre 
prejuízo fiscal e base negativa 15.370 9.222 3.650 1.973

Outros ajustes (181) (2.733) (556) (2.115)
Subtotal 8.878 2.702 3.152 8.965
Crédito fiscal sobre custos de transação, 
alocado ao patrimônio (3.023) (1.814) – –

Total da despesa de imposto de renda 
e contribuição social 5.855 888 3.152 8.965

(*) Em 2009, inclui o montante de R$ 8.301 referente ao benefício da Anistia reconhecido a crédito
no resultado e que não é tributado nos termos Lei 11.941/09.

22. Outras informações 
a. Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro para cobrir eventuais perdas que possam
afetar os seus ativos em função da ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada
a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras,
consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
O valor patrimonial coberto, em 31 de dezembro de 2009, era de R$ 41.875 para os riscos de
incêndio empresarial e R$ 3.000 para lucros cessantes. b. Caixa e equivalentes de caixa:
Foram considerados, para fins de preparação da Demonstração do Fluxo de Caixa, os saldos 
na rubrica contábil “Caixa e bancos”. 

23. Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido 
Nos termos da Resolução CNSP nº 178/07 o capital mínimo requerido (CMR) para
funcionamento das sociedades seguradoras é composto por um capital base e parcelas
adicionais para cobertura dos riscos de subscrição, de crédito, de mercado, legal e operacional.
Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente a todos os riscos identificados na
regulamentação, a eventual suficiência 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 343.584 77.752
Participação direta e indireta (81.383) –
Despesas antecipadas (513) (93)
Créditos tributários de prejuízos fiscais (30.530) –
Ativo diferido (classificado como intangível) (40.629) –
Patrimônio líquido ajustado 190.529 77.659
Capital Mínimo Requerido/Margem de Solvência 149.436 68.609
Suficiência 41.093 9.050
Em 22 de dezembro de 2009, a ANS deliberou através da RN 209, entre outras, pela
modificação do cálculo da Margem de Solvência com vigência a partir de 2010. A Controlada
está em processo de avaliação dos potenciais efeitos decorrentes dessa mudança.
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19. Provisões judiciais
a.  Quantidades e valores por probabilidade de risco 

Controladora
2009 2008

Quanti- Valor Quanti- Valor
I - Cíveis dade envolvido Provisão dade envolvido Provisão
Perda Provável 242 9.402 9.402 154 4.881 4.881
Perda Possível 482 9.963 – 423 9.497 –
Perda Remota 1.070 30.712 – 905 26.991 –

1.794 50.077 9.402 1.482 41.369 4.881
II - Trabalhistas
Perda Provável 29 2.501 2.501 52 3.331 3.331
Perda Possível 116 9.732 – 106 10.915 –
Perda Remota 31 683 – 26 1.087 –

176 12.916 2.501 184 15.333 3.331
III - Fiscais
Perda Provável – – – 1 1.538 1.538
Perda Possível 9 73.896 73.896 12 136.975 136.975
Perda Remota 1 2.697 – 1 1.604 –

10 76.593 73.896 14 140.117 138.513
IV - Outras
Perda Provável 10 172 172 10 288 288

10 172 172 10 288 288
Total Geral
Perda Provável 281 12.075 12.075 217 10.038 10.038
Perda Possível 607 93.591 73.896 541 157.387 136.975
Perda Remota 1.102 34.092 – 932 29.682 –

1.990 139.758 85.971 1.690 197.107 147.013

Consolidado
2009 2008

Quanti- Valor Quanti- Valor
I - Cíveis dade envolvido Provisão dade envolvido Provisão
Perda Provável 345 13.217 13.217 227 8.071 8.071
Perda Possível 572 11.494 – 546 11.095 –
Perda Remota 1.214 34.404 – 1.037 29.565 –

2.131 59.115 13.217 1.810 48.731 8.071
II - Trabalhistas
Perda Provável 30 2.503 2.503 55 3.418 3.418
Perda Possível 122 10.068 – 110 11.719 –
Perda Remota 36 824 – 26 1.087 –

188 13.395 2.503 191 16.224 3.418
III - Fiscais
Perda Provável – – – 1 1.538 1.538
Perda Possível 17 81.140 81.140 16 148.091 148.091
Perda Remota 5 99.960 – 2 88.993 –

22 181.100 81.140 19 238.622 149.629
IV - Outras 
Perda Provável 127 1.860 1.860 80 2.642 2.642
Perda Possível 88 1.183 – 116 1.251 –
Perda Remota 32 2.736 – 46 2.965 –

247 5.779 1.860 242 6.858 2.642
Total Geral
Perda Provável 502 17.580 17.580 363 15.669 15.669
Perda Possível 799 103.885 81.140 788 172.156 148.091
Perda Remota 1.287 137.924 – 1.111 122.610 –

2.588 259.389 98.720 2.262 310.435 163.760

As quantidades demonstradas na Controladora e no Consolidado, referem-se ao número de pedidos por ação judicial. A perspectiva em relação a probabilidade de perda é baseada na opinião dos asses-
sores jurídicos da Companhia e da Administração.
b. Movimentação das provisões judiciais 

Provisões Judiciais Depósitos  Judiciais (*)
Controladora Saldo em Encargos Saldo em Encargos Saldo em Saldo em Saldo em
Natureza 31/12/2007 Principal Moratórios Baixas 31/12/2008 Principal Moratórios Baixas 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008
1 - Fiscal 120.668 17.818 12.553 (12.526) 138.513 24.142 6.077 (94.836) 73.896 40.088 89.336
2 - Trabalhista 3.333 875 337 (1.214) 3.331 2.073 4 (2.907) 2.501 1.960 1.938
3 - Cíveis 870 5.273 17 (1.279) 4.881 7.686 14 (3.179) 9.402 660 535
4 - Outras 288 – – – 288 – – (116) 172 4.093 723
Total 125.159 23.966 12.907 (15.019) 147.013 33.901 6.095 (101.038) 85.971 46.801 92.532
(*) O saldo dos depósitos judiciais de 2009 não contemplam garantias oriundas de discussões judiciais de sinistros no valor de R$ 2.881 (vide nota 13a).

Provisões Judiciais Depósitos  Judiciais (*)
Consolidado Saldo em Encargos Saldo em Encargos Saldo em Saldo em Saldo em
Natureza 31/12/2007 Principal Moratórios Baixas 31/12/2008 Principal Moratórios Baixas 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008
1 - Fiscal 129.803 18.983 13.535 (12.692) 149.629 27.111 7.205 (102.805) 81.140 47.663 95.795
2 - Trabalhista 3.388 898 365 (1.233) 3.418 2.312 1 (3.228) 2.503 2.010 2.045
3 - Cíveis 3.314 5.515 583 (1.341) 8.071 8.261 164 (3.279) 13.217 3.345 3.069
4 - Outras 4.731 2.194 229 (4.512) 2.642 1.436 (234) (1.984) 1.860 4.239 3.394
Total 141.236 27.590 14.712 (19.778) 163.760 39.120 7.136 (111.296) 98.720 57.257 104.303
(*) O saldo dos depósitos judiciais  de 2009 não contemplam garantias oriundas de discussões judiciais de sinistros no valor de R$ 2.881 (vide nota 13a).
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continuação

Parecer Atuarial
Ao Conselho de Administração e Acionistas da Marítima Seguros S.A. Realizei a Avaliação
Atuarial desta Seguradora, respeitados os princípios atuariais e as definições e exigências
estabelecidas na Circular SUSEP nº 272/04, com base em 31 de dezembro de 2009. Os estudos
visaram, principalmente, avaliar a capacidade da Companhia em cumprir os seus
compromissos, passados e futuros, com os segurados. Neste sentido fiz estimação estatística
das provisões PSL (Provisão de Sinistros a Liquidar), PPNG-RVJE (Provisão de Prêmios Não
Ganhos - Riscos Vigentes e Já Emitidos), PPNG-RVNE (Provisão de Prêmios Não Ganhos - Riscos
Vigentes e Não Emitidos), PCP (Provisão Complementar de Prêmio), IBNR (Sinistros Ocorridos e
ainda Não Avisados), PIP (Provisão de Insuficiência de Prêmio), PRNE (Provisão de Riscos Não

Expirados), PRNE-RVNE (Provisão de Riscos Não Expirados - Riscos Vigentes e Não Emitidos),
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, Provisão de Benefícios a Regularizar, POR
(Provisão de Oscilação de Risco), bem como verifiquei o Direito Creditório utilizado como
redutor da cobertura da PPNG. As provisões técnicas foram verificadas através de testes de
consistência que permitem assegurar que as mesmas foram constituídas suficientemente no
decorrer do período analisado. Os estudos realizados permitiram ainda verificar que não houve
a necessidade de constituir a PIP (Provisão de Insuficiência de Prêmios) e a PIC (Provisão de
Insuficiência de Con tribuições). Verifiquei ainda que os limites de retenção praticados são 
compatíveis com as características dos riscos assumidos e que os mesmos foram estabelecidos

observando a regulamentação em vigor. Após as devidas análises, concluo que as provisões
foram contabilizadas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos na pertinente
regulamentação e as estimativas foram feitas de acordo com metodologia adequada e
constante de Notas Técnicas encaminhadas à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

São Paulo, 29 de janeiro de 2010

Almir Martins Ribeiro Marivaldo Medeiros
Atuário MIBA nº 707 Diretor Técnico Responsável

Parecer dos Auditores Independentes
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Marítima Seguros S.A.
São Paulo - SP. 1. Examinamos os balanços patrimoniais da Marítima Seguros S.A. e os balanços
patrimoniais consolidados dessa Companhia e sua Controlada, levantados em 31 de dezembro
de 2009 e 2008, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes aos exercícios findos
naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 
2. 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 de transações e os sistemas contábil 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. 3. 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 31 de dezembro
de 2009 e 2008, os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, os
seus fluxos de caixa e os valores adicionados, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Nosso parecer sobre as demonstrações
financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, datado de 20 de
fevereiro de 2009, incluiu um parágrafo de ênfase sobre a insuficiência de patrimônio líquido
ajustado em relação aos níveis mínimos requeridos pela regulamentação em vigor. Conforme
demonstrado na Nota Explicativa n° 23, em 31 de dezembro de 2009, o patrimônio líquido

ajustado supera o capital mínimo requerido, estando a Seguradora enquadrada nos limites
mínimos estabelecidos. 5. Conforme informado na Nota Explicativa n° 7, a Companhia mantém
registrado no ativo, créditos tributários no montante de R$ 71.631 mil, dos quais R$ 30.530 mil
decorrem de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social. A realização desses
créditos depende da geração de lucros tributáveis no futuro. 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2010

KPMG Auditores Independentes José Rubens Alonso
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP104350/O-3


