
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 - Diário Comercial - Economia - 59

VANGUARDA COMPANHIA 
DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 42.582.049/0001-40

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E OUTROS RESULTADOS 
ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2019
 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
DE 2020 E 2019  (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demons-
trações Financeiras da Vanguarda Companhia de Seguros Gerais (“Com-
panhia”), relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 
elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas das respectivas Notas Expli-
cativas, do Relatório dos Auditores Independentes e Relatório do Comitê de 
Auditoria. COVID-19: Diante do cenário de pandemia do novo Corona vírus 
(COVID-19), a Companhia deliberou sobre as ações que foram e vem sendo 

lançadas com o propósito de prevenir e mitigar os riscos relacionados ao bem 
estar dos nossos funcionários e familiares, clientes, corretores, parceiros e 
acionistas, assim como na preservação de níveis adequados de liquidez e 
solvência e na garantia da sustentabilidade da nossa operação. Desempe-
nho nas operações: A Companhia apresentou o lucro líquido de R$ 1.321 
mil ao longo do exercício de 2020, o que representa um aumento de 4,09% 
em relação ao mesmo período em 2019. O patrimônio líquido atingiu R$ 
7,4 milhões em 31 de dezembro de 2020. A Administração considera que a 
Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. 
Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incer-

teza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de 
continuar operando. A Companhia dispõe de uma estrutura de governança 
corporativa e operacional, que permite aos acionistas administrar o negócio 
de maneira eficiente, com o acompanhamento adequado dos resultados ge-
rados, a garantia de conformidade legal e estatutária e o direcionamento de 
valores, objetivos e estratégias. A Vanguarda Companhia de Seguros Gerais 
aproveita a oportunidade para agradecer aos seus parceiros pelo atingimento 
dos resultados, aos acionistas pela confiança e à SUSEP pelo apoio. Rio de 
Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. A Administração

  31/12/2020 31/12/2019
Ativo  
Circulante  6.734 19.171
Disponível  126 128
Caixa e Bancos 126 128
Aplicações Nota 5 6.415 18.905
Títulos de Renda Fixa - Públicos  2.556 2.513
Quotas de Fundos de Investimentos  3.859 16.392
Outros Créditos Operacionais – 1
Títulos e Créditos a Receber 193 137
Títulos e Créditos a Receber 99 96
Créditos Tributários e Previdenciários Nota 6 94 41
Não Circulante 2.754 3.768
Realizável a Longo Prazo 2.450 3.339
Títulos e Créditos a Receber 2.450 3.339
Créditos Tributários e Previdenciários Nota 6 398 223
Depósitos Judiciais e Fiscais Nota 10.1 2.061 3.116
Investimentos Nota 7 304 400
Participações Societárias  304 400
Imobilizado – 15
Bens Móveis – 13
Outras Imobilizações – 2
Intangível – 14
Total do Ativo 9.488 22.939

31/12/2020 31/12/2019
Prêmios Emitidos – 1.660
Variação das Provisões Técnicas – (93)
Prêmios Ganhos – 1.567
Receita com Emissão de Apólices – 457
Sinistros Ocorridos – (1.199)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 7 (279)
Resultado com Operações de Seguros 7 546
Despesas Administrativas Nota 13 a) (187) (578)
Despesas com Tributos Nota 13 b) (127) (252)
Resultado Financeiro Nota 13 c) 6 336
Resultado Patrimonial Nota 7 1.495 1.275
Resultado Operacional 1.194 1.327
Ganhos ou Perdas com Ativos
  Não Correntes 1 –
Resultado antes de Impostos 1.195 1.327
Imposto de Renda Nota 14 84 (5)
Contribuição Social Nota 14 43 (55)
Lucro Líquido do Exercicio 1.321 1.267
Resultado Abrangente do Exercicio 1.321 1.267
Quantidade de Ações Nota 11 a) 3.316.721 3.316.721
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$ 0,40 0,38

Reservas de Capital  Reservas de Lucros

Capital
Reserva de Ágio
na Subscrição Reservas Reserva Reserva

Dividendo
Adicional Lucros

 Social de Ações  de Capital Legal Estatutária Proposto  Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.699 1 15 565 659 1.621 – 7.560
Lucro Líquido do Exercício – – – – – – 1.267 1.267
Destinação do Lucro Líquido
Reserva Legal – – – 63 – – (63) –
Reserva Estatutária – – – – 1.203 – (1.204) –
Dividendos Declarados AGO pagos 01/2019 – – – – – (1.621) – (1.621)
Dividendos Intermediários AGE pagos 08/2019 – – – – (1.100) – – (1.100)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.699 1 15 628 762 – – 6.106
Lucro Líquido do Exercício – – – – – – 1.321 1.321
Destinação do Lucro Líquido
Reserva Legal – – – 67 – – (67) –
Reserva Estatutária – – – – 941 – (941) –
Dividendos Mínimos obrigatórios – – – – – – (313) (313)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 4.699 1 15 695 1.703 – – 7.113

31/12/2020 31/12/2019
Passivo  
Circulante  433 13.884
Contas a Pagar 433 69
Obrigações a Pagar 432 68
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 1 1
Débitos de Operações com Seguros
  e Resseguros – 154
Provisões Técnicas – Seguros Nota 8 – 13.661
Passivo Não Circulante 1.941 2.949
Outras Contas a Pagar – Obrigações
  Fiscais Nota 10.2 1.941 2.949
Patrimônio Líquido Nota 11 7.114 6.106
Capital Social 4.699 4.699
Reservas de Capital 16 16
Reservas de Lucros  2.399 1.391
Total do Passivo e do Patrimônio 
Líquido  9.488 22.939

31/12/2020 31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 1.321 1.267
Ajustes para:
Depreciação e Amortizações (96) 15
Resultado de Equivalência Patrimonial (1.495) (1.275)
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos Financeiros 12.490 1.467
Créditos Tributários e Previdenciários (53) (7)
Ativo Fiscal Diferido (165) (1)
Depósitos Judiciais e Fiscais 1.055 (174)
Títulos e Créditos a Receber (3) (1.045)
Outros Ativos 233 1.076
Impostos e Contribuições 95 91
Outras Contas a Pagar (958) 132
Débitos de Operações com Seguros (154) 105
Provisões Técnicas - Seguros (13.661) (12)
Caixa Gerado pelas Operações (1.391) 1.639
Impostos Pagos (95) (101)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais (1.486) 1.538
Atividades de Investimento
Imobilizado (84) (6)
Intangível 13 (3)
Recebimento de Dividendos 1.555 1.668
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento 1.484 1.659
Atividades de Financiamento
Distribuição de Dividendos – (3.100)
Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de
  Financiamento – (3.100)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (2) 97
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 128 31
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 126 128

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Vanguarda Companhia de Seguros Gerais 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na 
Praça 22 de Abril, 36, parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, autorizada a operar 
na 6ª região (Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais) nos ramos de 
seguros de pessoas, na instituição de planos de previdência complementar 
aberta, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras socie-
dades. A Companhia solicitou em 17 de setembro de 2019 sua retirada do 
Consórcio DPVAT, a qual foi devidamente efetivada em 1º de janeiro de 2020, 
nos termos previstos no Instrumento de Consórcio. Não houve comercializa-
ção de seguros de pessoas e planos de previdência complementar em 2019 
e 2020, mas a empresa se manterá ativa em busca de novos negócios. A 
Administração considera que a Companhia possui recursos para dar con-
tinuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não 
tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a capacidade de continuar operando. A Companhia tem 
como único acionista a Icatu Seguros S.A. (“Icatu Seguros”) que é controlada 
em última instância pelo Grupo Icatu, representado pela Icatu Holding S.A. e 
pela Nalbrapar Participações Ltda.
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS: As demonstrações financeiras (“demonstrações”) foram elaboradas 
conforme os dispositivos da Circular nº 517/15 da Superintendência de Segu-
ros Privados (“SUSEP”), Resolução nº 321/15 do Conselho Nacional de Se-
guros Privados (“CNSP”) e suas alterações posteriores e os pronunciamentos 
técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“CPC”) quando referendadas pela SUSEP, doravante 
denominadas, em seu conjunto, “práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A Administração 
considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus 
negócios no futuro. A Administração declara que todas as informações rele-
vantes próprias presentes nestas demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração 
na sua gestão. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a 
capacidade de continuar operando, portanto, as demonstrações financeiras 
foram preparadas com base nesse princípio. As demonstrações foram autori-
zadas para emissão pela Diretoria em 23 de fevereiro de 2021. 2.1. Base de 
Mensuração: Os ativos e passivos estão mensurados de acordo com o cus-
to histórico, exceto os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo 
para as categorias “ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado” e 
“ativos financeiros disponíveis para venda”.  A Companhia classifica os ativos 
e passivos em circulante e não circulante considerando os prazos de realiza-
ção e exigibilidade. Quando não é possível identificar tais prazos são classi-
ficados de acordo com estudo técnico. Os passivos de exigibilidade imediata 
são classificados no circulante. 2.2. Moeda Funcional e de Apresentação: 
As atividades da Companhia são desenvolvidas em um ambiente que adota 
o Real (R$) como moeda funcional e de apresentação e, portanto, essas de-
monstrações são expressas nessa mesma moeda. 2.3. Uso de Estimativas: 
A elaboração das Demonstrações Financeiras requer que a Administração 
use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Os ativos e passivos suscetíveis a essas estimativas e premissas envolvem 
entre outros: (i) aplicações financeiras (nota 5); (ii) créditos tributários e pre-
videnciários (nota 6); (iii) Provisões Judiciais (nota 9). Revisões contínuas 
são feitas sobre as estimativas e premissas. O reconhecimento contábil da 
variação entre os valores estimados e realizados é efetuado no resultado do 
exercício. 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práti-
cas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações estão demonstra-
das a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os 
exercícios comparativos apresentados. 3.1. Disponível: Abrangem saldos de 
caixa, depósitos bancários e, quando aplicável, investimentos financeiros não 
cotizados e consequentemente em trânsito. 3.2. Instrumentos financeiros: 
A Companhia efetua a avaliação de seus instrumentos financeiros, em con-
sonância aos Pronunciamentos Técnicos CPC’s 38, 39, 40 (R1) e 46, cujos 
critérios de classificação, mensuração e avaliação, são descritos a seguir:  
3.2.1. Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Um ativo financei-
ro é classificado pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas 
em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de 
investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do re-
sultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos 
são reconhecidas no resultado do exercício. Títulos e valores mobiliários: 
adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados são 
contabilizados pelo valor justo e classificados no ativo circulante. Rendimen-
tos, valorizações e desvalorizações desses títulos e valores mobiliários são 
reconhecidos no resultado. 3.2.2. Empréstimos e Recebíveis: São ativos fi-
nanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não 
estão cotados em mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a doze meses após a data-base 
do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). 3.3. Depósi-
tos judiciais e fiscais: Os depósitos judiciais, estão contabilizados na rubrica 
“Depósitos Judiciais e Fiscais”, no ativo não circulante. Os rendimentos e atu-
alizações monetárias sobre os depósitos judiciais e fiscais são reconhecidos 
no resultado, na rubrica “Resultado financeiro”. Os depósitos judiciais fiscais 
são atualizados monetariamente pela SELIC e para os depósitos judiciais tra-
balhistas e cíveis pela TR + 0,5% (mensal). 3.4. Investimentos: As participa-
ções acionárias em coligadas estão avaliadas pelo método da equivalência 
patrimonial. Os resultados de equivalência patrimonial são apresentados nas 
demonstrações do resultado sob a rubrica “Resultado Patrimonial”. 3.5. Im-
posto de renda e contribuição social corrente e diferido: Ativos e passivos 
tributários correntes dos exercícios de 2020 e 2019 foram mensurados ao valor 
recuperável esperado ou a pagar. O imposto de renda foi calculado com base 
no resultado do exercício, pela alíquota de 25%. A Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL foi calculada com base no resultado do exercício, pela 
alíquota de 15%, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação 
fiscal em vigor. O imposto de renda e a contribuição social diferidos refletem os 
efeitos das diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais 
de ativos e passivos e seus valores contábeis. O reconhecimento de imposto 
de renda e de contribuição social diferidos no ativo é feito com base nas expec-
tativas da Administração sobre a realização dos resultados fiscais tributáveis 
futuros e sobre certas diferenças temporárias, cujas expectativas estão basea-
das em projeções elaboradas e aprovadas para períodos de até dez anos. 3.6. 
Novas Normas e Interpretações Contábeis Ainda Não Adotadas: Os pro-
nunciamentos a seguir entrarão em vigor para exercícios após a data destas 
demonstrações e não foram adotados antecipadamente: 3.6.1. IFRS 9 (CPC 
48) – Instrumentos Financeiros: O pronunciamento visa substituir a IAS 39 
–Instrumentos Financeiros (CPC 38): Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 

9 é aplicável para instrumentos financeiros, em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2018, exceto para as entidades seguradoras que optarem por continuar a 
utilizar o IAS 39 até 1º de janeiro de 2023. 3.6.2. IFRS 16 (CPC 06 – R2) – Ar-
rendamentos: O Pronunciamento estabelece o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de arrendamentos e tem sua efetividade a partir 
de 1º de janeiro de 2021. A Companhia efetuou análise nos contratos ativos 
identificando contratos de direito de uso e contratos de leasing. A Companhia 
adotara o IFRS 16(CPC 06 R2) em 1º de janeiro de 2021 como referenda-
do pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP em 22/09/2020.  
3.6.3. IFRS 17 (CPC 50) – Contratos de Seguros: A IFRS 17 - Contratos de 
Seguros - substituirá a IFRS 4 e possui a data efetiva de aplicação a partir de 
1º de janeiro de 2023. Esta nova norma visa estabelecer os princípios para o 
reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação das responsa-
bilidades com contratos de seguro. O principal objetivo da norma é assegurar 
que as entidades forneçam informações relevantes, atualizadas regularmente, 
proporcionando dados úteis aos usuários das demonstrações. As obrigações 
de seguro serão contabilizadas usando os valores atualizados e consistentes 
com o fluxo de caixa esperado de cada transação e não o custo histórico. 
3.7. Outras provisões, ativos e passivos contingentes: O reconhecimen-
to, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos objetos de discussão 
judicial são realizados de acordo com os conceitos estabelecidos pelo “CPC 
25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”. Os processos 
judiciais são classificados utilizando os prognósticos de perda em Provável, 
Possível e Remoto. A análise desses prognósticos é realizada com base na 
experiência dos escritórios de advocacia externos em conjunto com o depar-
tamento jurídico interno da Companhia, levando-se em consideração o risco 
efetivo de perda, podendo ser revisto de acordo com a fase processual e as 
decisões dos Tribunais. O valor das provisões é atualizado de acordo com o 
índice do Tribunal de Justiça de cada Estado, considerando que cada Tribunal 
utiliza um índice diferente. Os honorários de sucumbência são registrados e 
provisionados na medida das sentenças condenatórias proferidas. Legalmen-
te será arbitrado após toda instrução processual e com a procedência dos 
pedidos homologados em sentença e/ou acórdão. Eventuais contingências 
ativas não são reconhecidas até que as ações sejam julgadas favoravelmente 
à Companhia em caráter definitivo e quando a probabilidade de realização do 
ativo seja provável. 
4. GESTÃO DE RISCO: A Estrutura de Gestão de Riscos (EGR), conforme 
definição dada pela Circular SUSEP nº521/2015, cujo objetivo é o de apoiar 
a Companhia no atingimento de seus objetivos estratégicos, atua de forma 
estruturada desde a avaliação até o tratamento das principais ameaças iden-
tificadas. Para cumprir sua finalidade, a EGR utiliza o Sistema de Controles 
internos, que é o processo executado pelas unidades operacionais presentes 
em todas as linhas de defesa e orientadas para o desempenho das atribui-
ções de controle interno na Companhia. Atualmente, a Companhia se utiliza 
da EGR e do sistema de controles internos adotados na Icatu Seguros, sendo 
que tanto os quesitos de Estrutura quanto de Processos são proporcionais 
ao contexto atual da Companhia. 4.1. Gerenciamento, Acompanhamento e 
Mensuração dos Riscos: 4.1.1. Principais Riscos Associados: 4.1.1.1. Ris-
co de Crédito: Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas 
ao não cumprimento pelas contrapartes de suas obrigações financeiras nos 
termos pactuados. Quanto à exposição ao risco de crédito relativo às aplica-
ções financeiras, os limites são estabelecidos por meio da Política de Investi-
mentos da Companhia. Em relação a emissões de empresas financeiras, não 
financeiras ou quotas de fundos de investimento é adotada metodologia ba-
seada na análise de aspectos quantitativos e qualitativos dos emissores. Os 
limites à exposição ao risco de crédito relativo às aplicações financeiras são 
estabelecidos por meio da Política de Investimentos da Companhia. Em rela-
ção a emissões de empresas financeiras, não financeiras ou quotas de fun-
dos de investimento é adotada metodologia baseada na análise de aspectos 
quantitativos e qualitativos dos emissores. A análise da qualidade de crédito 
é baseada em uma classificação em “Investimentos de Alto Risco” e “Inves-
timentos de Baixo Risco”, conforme rating nacional de longo prazo atribuído 
pelas agências externas de classificação de riscos: Standard and Poor’s, Fi-
tch e Moody’s. Na hipótese de uma emissão não receber classificação de 
nenhuma das agências aqui consideradas, ela será considerada, automati-
camente. Em 31/12/2020, o montante de R$ 2.566 / 40,00% (R$ 2.513 / 13% 
em 31/12/2019), estão alocados em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional 
(risco soberano) ou em ativos da menor categoria de risco possível (classe 
AAA da tabela), segundo melhores práticas de mercado. O volume de aplica-
ções em fundos não exclusivos totaliza R$ 3.859 / 60% (R$ 16.392 / 87% em 
31/12/2019). A Companhia não possui aplicações em créditos privados deti-
dos diretamente ou através de fundo de investimento exclusivo. 4.1.1.2. Risco 
de Mercado:  Os riscos de mercado são decorrentes da possibilidade de 
materialização de perdas resultantes de oscilações nos preços, cotações de 
mercado, bem como das taxas de juros ou outros fatores de risco. O controle 
do risco de mercado é baseado no modelo Value at Risk - VAR, que demons-
tra a maior perda esperada de um ativo ou carteira, para um determinado ho-
rizonte de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência. A Companhia tem 
como procedimento em sua política de monitoramento de riscos, a análise 
periódica de sua carteira de investimentos com o intuito de avaliar a volatili-
dade, por meio de mudanças que podem trazer alterações significativas nos 
resultados. Tal política é realizada pelas áreas de controles de investimentos, 
em conjunto com a área de gestão de riscos, e revista anualmente. A principal 
metodologia empregada pela Companhia para o gerenciamento do risco de 
mercado é o cálculo do VaR (Value at Risk) paramétrico. Além do cálculo do 
VaR, são realizados testes de stress para verificar a perda potencial em ce-
nários extremos. O risco de mercado é acompanhado por meio de relatórios 
de periodicidade mínima mensal e análises quando o cenário de mercado é 
alterado, com informações sobre o VaR e nível de stress da carteira. A análise 
de sensibilidade das aplicações financeiras foi elaborada levando em consi-
deração: (I) O VaR paramétrico: perda máxima esperada da carteira, a dado 
nível de confiança em horizonte de tempo determinado. O horizonte do VaR 
é de 1 mês, estimado utilizando dados históricos desde dezembro/2010, com 
nível de confiança de 95%, e metodologia EWMA (médias móveis exponen-
cialmente ponderadas) para o cálculo da volatilidade, com Lambda variando 
conforme fator de risco. (I) DV01 (dollar–value for one basis-point): medida de 
sensibilidade do preço de um título de renda fixa em relação à variação de 1 
(um) basis-point (0,01%) na taxa de juros a qual sua remuneração está asso-
ciada. No quadro a seguir são apresentadas: - A perda máxima esperada em 
um mês com 95% de confiança, por meio da metodologia VaR paramétrico; 
- A perda com a oscilação de 1 (um) basis-point (0,01%) na taxa de juros pela 
metodologia DV01. - O fator de decaimento Lambda da metodologia EWMA.

31/12/2020 31/12/2019

Fatores de Risco DIV-01 EWMA VAR
Expo- 
sição DIV-01 EWMA VAR

Expo- 
sição

Pré-fixado - DI 0,00 0,93 0,16 - 1 4 0,89 166 128
IPCA 0,01 0,99 0,54 32 16 0,97 760 27
A incerteza trazida pela pandemia COVID-19, fez com que as taxas de juros 
tivessem um aumento relevante no primeiro semestre de 2020 gerando as-
sim, uma desvalorização nos preços dos ativos marcados como valor justo 
pela Companhia. Este efeito somado a um cenário de redução da Taxa Selic 
para 2,00% a.a em 2020, mínima histórica, acabou afetando a performan-
ce do resultado financeiro do exercício. Ainda durante o exercício de 2020, a 
Companhia implementou novas estratégias de investimentos com o objetivo 
de diminuir os impactos causados pela pandemia. Aliada a recuperação par-
cial da atividade econômica do país, no segundo semestre, observou-se nova 
valorização nos preços do ativos marcados como valor justo e consequente-
mente a Companhia retomou a níveis positivos em termos de performance 
do resultado financeiro. 4.1.1.3. Risco de Liquidez: Consiste na possibilidade 
de uma Companhia não ser capaz de responder aos seus compromissos de 
pagamentos em função do descasamento de prazo entre seus ativos e passi-
vos, ou da queda do valor dos ativos em função da falta de liquidez destes no 
mercado. A Administração possui visibilidade diária à carteira da Companhia, 
e, sempre que necessário, realiza ajustes na posição dos investimentos, para 
adequar a carteira de investimentos com a demanda de liquidez da Compa-
nhia. Os controles do risco de liquidez são realizados dentro da estrutura da 
Icatu Seguros. As tabelas a seguir apresentam os principais ativos e passivos 
financeiros e seguros detidos pela Companhia, classificados segundo os pra-
zos de vencimento contratuais dos fluxos de caixa, sem considerar a intenção 
de negociação ou marcação desses ativos.

31/12/2020
Ativos e passivos Até 1 ano Acima de 2 anos Total 
Aplicações Financeiras 3.859 2.556 6.415
Títulos e Créditos a Rece-
ber 193 – 193
Total de ativos 4.052 2.556 6.608
Contas a pagar 119 – 119
Total de passivos 119 – 119

31/12/2019
Ativos e passivos Até 1 ano De 1 a 2 anos Total 
Caixa e bancos 128 – 128
Aplicações 18.905 – 18.905
Outros Créditos Operacionais 1 – 1
Títulos e Créditos a Receber 137 3.339 3.476
Total de ativos 19.171 3.339 22.510
Contas a pagar 69 2.949 3.018
Provisões Técnicas - Seguros 13.661 – 13.661
Débitos de Operações 
  com Seguros 154 – 154
Total de passivos 13.884 2.949 16.833
4.1.1.4. Gestão de Capital: A Gestão de Capital é um processo contínuo que 
visa garantir que a Companhia mantenha uma base de capital solida e assim 
venha fazer frente aos riscos relevantes que possam afetar significativamente 
o seu negócio. Para tanto esse processo é estabelecido num planejamento 
atrelado aos objetivos estratégicos do Grupo e mantido com base em cená-
rios de normalidade e estresse.  A suficiência de capital é avaliada e mantida 
conforme os critérios emitidos pelo CNSP e SUSEP. Os ativos financeiros, em 
sua maioria, possuem liquidez imediata e podem ser resgatados a qualquer 
momento para fazer face às obrigações, desta forma a expectativa de exigi-
bilidade e realização avaliadas com prazos distintos no aging não representa 
risco. 
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 5.1. Classificação por Categoria e Faixa 
de Vencimento: As quotas de fundos de investimentos estão precificadas 
conforme valores publicamente divulgados pelas instituições financeiras ad-
ministradoras dos respectivos fundos. Segue demonstração da abertura da 
carteira:

31/12/2020
Taxas Sem Valor Percen-
contra- Venci- De 13 a  contábil / tual das

 tadas mento 60 meses mercado ações
I. Títulos mensurados ao Valor
  Justo por Meio de Resultado:
Quotas de Fundos de Investi-
  mento - Não Exclusivos 3.859 – 3.859 60%
Letras Financeiras do Tesouro SELIC – 2.556 2.556 40%
Total 3.859 2.556 6.415 100%

31/12/2019
Taxas Sem Valor Percen-
contra- Venci- Até 12  contábil / tual das

 tadas mento meses mercado ações
I. Títulos mensurados ao Valor 
Justo por Meio de Resultado:
Quotas de Fundos de Investi-
  mento - Não Exclusivos 16.392 – 16.392 87%
Letras Financeiras do Tesouro SELIC – 2.513 2.513 13%
Total   16.392 2.513 18.905 100%
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5.2. Movimentação dos Instrumentos Financeiros por Categorias
Saldo final em 31 de dezembro de 2018 20.372
(+)    Aplicações 2.929
(-)     Resgates (5.600)
(+)    Rendimentos 1.204
Saldo final em 31 de dezembro de 2019 18.905
(+)    Aplicações 4.121
(-)     Resgates (16.728)
(+)    Rendimentos 117
Saldo final em 31 de dezembro de 2020 6.415
5.3. Critérios Adotados na Determinação do Valor Justo: Os ativos man-
tidos em carteira administrada própria ou nos fundos de investimento exclu-
sivos são avaliados ao valor justo, utilizando–se preços negociados em mer-
cados ativos de referência divulgados pela ANBIMA e pela B3, exceto para 
os títulos classificados como mantidos até o vencimento, que são atualizados 
pelos indexadores e taxas pactuadas por ocasião de suas aquisições. Os 
ativos foram classificados por níveis de hierarquia de mensuração ao valor 
justo, sendo: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos; • Nível 2: inputs de mercado, exceto preços 
cotados, incluídos no Nível 1 - que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3: premis-
sas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis 
de mercado (inputs não observáveis). Na sequência, a composição das apli-
cações financeiras classificadas por níveis de hierarquia de mensuração ao 
valor justo, incluindo a carteira dos fundos exclusivos: 

7. INVESTIMENTOS: Investimentos em coligadas e em outras companhias é composto da seguinte forma: 

Quantidade Quantidade % de Total de
Total de Passivos 

Líquidos de Provisões Provisões Capital Patrimônio Total das
Lucro Líquido

 (Prejuízo) Investimento
Resultado 

Patrimonial
Investimentos de Ações ON de Cotas  Participação Ativos Judiciais Judiciais Social Líquido Receitas do Exercício 2020 2019 2020 2019
Icatu Assessoria Ltda. - 1 0,001% 28.430 16.500 – 954 9.812 103.536 21.743
Icatu Consultoria de Investimentos Ltda. - 3.012 1,00% 40.990 10.774 – 301 119.299 266.787 149.515 301 361 1.495 1.275
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda - 1.057 0,003% 14.438 17.447 405 35.245 (2.659) 13.387 (6.073) 3 3 – –
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 32.726 – 0,210% – – – – – – – – 36 – –
Total de Investimentos 304 400 1.495 1.275
  31/12/2018 Adições Dividendos Equivalência Patrimonial 31/12/2019 Adições/Baixas Dividendos Equivalência Patrimonial 31/12/2020
Movimentação Investimentos      
Icatu Consultoria de Investimentos Ltda. 154 – (1.068) 1.275 361 – (1.555) 1.495 301
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda 3 – – – 3 – – – 3
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 36 2 (2) – 36 (36) – – –
Total 193 2 (1.070) 1.275 400 (36) (1.555) 1.495 304

31/12/2020
  Nível 01 Nível 02 Total
I. Títulos mensurados ao valor justo
  por meio de resultado:      
Letras Financeiras do Tesouro 2.556 – 2.556
Fundos de Investimento Não Exclusivos – 3.859 3.859
Total (I) 2.556 3.859 6.415

31/12/2019
Nível01 Nível02 Total

I. Títulos mensurados ao valor justo
  por meiode resultado:      
Letras Financeiras do Tesouro 2.513 – 2.513
Fundos de Investimento Não Exclusivos – 16.392 16.392
Total (I) 2.513 16.392 18.905

6. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS: a) Impostos a Recu-
perar: Os Impostos a Recuperar são compostos de Imposto de Renda em R$ 
59 (R$ 29, em 31/12/2019) e demais impostos R$ 35 (R$ 12 em 31/12/2019). 
b) Tributos Diferidos: Os créditos tributários diferidos da Companhia estão 
classificados no ativo não circulante, sendo originados exclusivamente de 
adições temporárias e compostos, em sua maioria, de provisões judiciais 
fiscais e depósitos judiciais. A seguir, a composição das adições/exclusões 
temporárias: 

Diferenças Temporárias 
Imposto de Renda/Contribuição Social 31/12/2020 31/12/2019
Atualização Depósito Judicial (772) (1.147)
COFINS Exigibilidade Suspensa 1.361 1.330
PIS Exigibilidade Suspensa 382 375
Total das Provisões Temporárias 971 558
Alíquota aplicada - IRPJ - 25% 243 139
Alíquota aplicada - CSLL - 15% 146 84
Total 389 223
Conforme Circular Susep nº 517/15 e alterações posteriores, a Companhia 
realizou estudo aprovado pela Administração indicando a apuração de lucros 
tributáveis nos próximos 10 anos para os créditos tributários diferidos, decor-
rentes de diferenças temporárias. A seguir, a composição da expectativa de 
realização dos créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças tem-
porárias: 
Diferenças Temporárias 

- 2020 a 2025
Diferenças Temporárias 

- 2026 a 2030      
*2020 165 10%          
2021 39 10% 2026 39 10%
2022 39 10% 2027 39 10%
2023 39 10% 2028 39 10%
2024 39 10% 2029 38 10%
2025 39 10% 2030 38 10%
Total 195 50% Total 193 50% Total geral    388 100%
(*) 2020 não compõe o total das diferenças temporárias

8. PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS: As provisões registradas nos ramos 
de pessoas estão classificadas no Passivo Circulante, no valor de R$ 0 (R$ 
13.661, em 31/12/2019). Em razão da saída do consórcio DPVAT, todas as 
provisões foram baixadas ainda no início do exercício de 2020.  
9. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS: Os ativos garantidores das pro-
visões técnicas são compostos por R$ 6.415 (R$ 18.905, em 31/12/2019). O 
excesso de ativos vinculados à cobertura de reserva é da ordem de R$ 6.415 
(R$ 5.244, em 31/12/2019). 
10. PROVISÕES JUDICIAIS, OBRIGAÇÕES FISCAIS E DEPÓSITOS JUDI-
CIAIS: 10.1. Depósito Judiciais e Fiscais: Os saldos de depósitos judiciais 
fiscais estão classificados no ativo não circulante e são compostos como se-
gue:

31/12/2019 31/12/2020
Saldo Inicial 2.942 3.116
Adições 58 12
Baixados – (1.112)
Atualização Monetária 116 45
Saldo Final 3.116 2.061
*Cumpre esclarecer que, conforme informado nas notas explicativas de ju-
nho/2020, os valores depositados judicialmente nos mandados de segurança 
(006900-0) em que a ISEG, ICAP, RG Seg e Vang, que discutiam a majoração 
de alíquota de CSLL de 9% para 15% e no mandado de segurança que a RG 
Seg discutia a majoração de alíquota de CSLL de 15 para 20% foram inte-
gralmente convertidos em renda em favor da União Federal, tendo ambas as 

31/12/2020
Empresa Tese PIS COFINS CSLL Total

Depósito Depósito Depósito Depósito
Judicial Provisão Judicial Provisão Judicial Provisão Judicial Provisão

Vanguarda Cia de Seguros 
Gerais

Majoração de Alíquota (a) – – – – 204 199 204 199
Alargamento da Base (b) 251 221 1.425 1.360 – – 1.676 1.581

Faturamento (c) 181 161 – – – – 181 161
Total 31/12/2020 432 382 1.425 1.360 204 199 2.061 1.941

31/12/2019
Empresa Tese PIS COFINS CSLL Total

Depósito Depósito Depósito Depósito
Judicial Provisão Judicial Provisão Judicial Provisão Judicial Provisão

Vanguarda Cia de Seguros 
Gerais

Majoração de Alíquota (a) – – – – 1.297 1.244 1.297 1.244
Alargamento da Base (b) 244 216 1.393 1.330 – – 1.637 1.546

Faturamento (c) 179 159 – – – – 179 159
Total 31/12/2019 423 375 1.393 1.330 1.297 1.244 3.113 2.949

pastas sido encerradas em junho de 2020. Em setembro de 2020 fizemos a 
baixa de uma execução fiscal (018744-6) onde a Cia recuperou integralmente 
a garantia. 10.2. Outras Contas a Pagar – Obrigações Fiscais: No grupo 
“Outras Contas a Pagar” são registradas as obrigações fiscais em discussão 
judicial conforme composição abaixo:

Saldo em
Atuali-
zação

Paga-
mentos / Saldo em

Contribuição 31/12/2019 Adições Monetária Baixas 31/12/2020
Contribuição Social (a) 1.244 – 17 (1.062) 199
COFINS (b) 1.330 6 24 – 1.360
PIS (c) 375 1 6 – 382
Total – Obrigações
  Fiscais 2.949 7 47 (1.062) 1.941
(a) Os valores depositados judicialmente nos mandados de segurança em 
que a Vanguarda Cia de Seguros Gerais discutia a majoração de alíquota de 
9% para 15% - Lei nº 11.727/2008, foram integralmente convertidos em renda 
em favor da União Federal. (b) PIS/Cofins - Alargamento da base - Lei nº 
9.718/1998; Ativo garantidor e ativo livre - Lei nº 12.973/2014. (c) PIS - Sobre 
as receitas brutas operacionais de jul/97 em diante - Emenda Constitucional 
nº 17/1997 e PIS - Incidente sobre as receitas operacionais brutas nos termos 
do artigo 72, inciso V do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal de 1988. Apresentamos, a seguir, um resumo dos prin-
cipais questionamentos oriundos de obrigações fiscais.

(a) Os valores depositados judicialmente nos mandados de segurança em 
que a Vanguarda Cia de Seguros Gerais discutia a majoração de alíquota de 
9% para 15% - Lei n° 11.727/2008, foram integralmente convertidos em renda 
em favor da União Federal.
(b) PIS/Cofins - Alargamento da base - Lei nº 9.718/1998; Ativo garantidor e 
ativo livre - Lei nº 12.973/2014. (c) PIS - Sobre as receitas brutas operacionais 
de jul/97 em diante - Emenda Constitucional nº 17/1997 e PIS - Incidente 
sobre as receitas operacionais brutas nos termos do artigo 72, inciso V do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 
1988.
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital Social: O capital social subscrito e 
integralizado da Companhia em 31/12/2020 e 31/12/2019 é de R$ 4.699, re-
presentado por 3.316.721 ações sem valor nominal, sendo ações ordinárias 
nominativas. b) Reservas de Lucros: As reservas de lucros são compostas 
pela reserva legal constituída por valor correspondente a 5% do lucro auferido 
pela Companhia em 31/12/2020 e 31/12/2019, após absorção dos prejuízos 
acumulados, sendo o restante destinado para reserva de retenção de lucros. 
c) Dividendos mínimos obrigatórios: O estatuto social da Companhia es-
tabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, 
ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76. d) Patrimônio 
líquido ajustado - PLA e exigência de capital: A Resolução CNSP nº 321, 
de 15 de julho de 2015 e suas alterações, prevê que o capital mínimo reque-
rido que a sociedade supervisionada deverá manter a qualquer tempo para 
operar deve ser o maior entre capital base e o capital de risco.

13. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31/12/2020 31/12/2019

a) Despesas Administrativas
Pessoal Próprio (3) (11)
Serviços de Terceiros (82) (67)
Localização e Funcionamento (54) (53)
Publicações (62) (40)
Despesas Administrativas 15 (407)
Total (187) (578)
b) Despesas com Tributos
 COFINS (6) (109)
 PIS (1) (23)
 Taxa de Fiscalização (113) (113)
 Outras Despesas com Tributos (8) (7)
Total (127) (252)
c) Resultado Financeiro
Categoria - Valor Justo por meio do Resultado
 Quotas de Fundos de Investimento - Não Exclusivos 60 161
 Quotas de Fundos de Investimento - Consórcio DPVAT – 925
 Outras Receitas Financeiras 63 256
Total – Receitas Financeiras 123 1.342
Categoria – Valor Justo por meio do Resultado
 Atualização Monetária sobre Provisões Técnicas - 
Seguros – (938)
 Outras Despesas Financeiras (117) (68)
Total – Despesas Financeiras (117) (1.006)
Total 6 336
14. CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SO-
CIAL: O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social (CSLL), calculados 
com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão reconciliados com os valores 
contabilizados como despesas, como segue:

31/12/2020 31/12/2019
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos Impostos 1.195 1.195 1.328 1.328
ADIÇÕES 429 429 117 117
Adição Permanente 16 16 – –
Tributos e Contribuições com Exigibilidade 
Suspensa 37 37 117 117
Tributos e Contribuições em Quest. Judicial 376 376 – –
EXCLUSÕES (1.495) (1.495) (1.406) (1.406)
Tributos e Contribuições em Quest. Judicial – – (115) (115)
Resultado de Equivalência Patrimonial (1.495) (1.495) (1.276) (1.276)
Provisões Indedutíveis – – (15) (15)
Resultado Ajustado 129 129 39 39

Alíquotas Oficiais 
15%+ 
10% 15%

15%+ 
10% 15%

Despesas com IRPJ/CSLL (19) (19) (5) (6)
Reversão da Provisão de Créditos Tributários 103 62 – –
Atualização Processo Judicial CSLL – – – (49)
Despesas com IRPJ/CSLL 84 43 (5) (55)
Alíquota Efetiva - Resultado Antes dos 
Impostos -7,0% -3,6% 0,4% 4,1%
15. COMITÊ DE AUDITORIA: Em atendimento à Resolução CNSP nº 321/15 
e alterações posteriores, a Companhia aderiu ao Comitê de Auditoria único 
instituído pelo grupo Icatu Seguros, por intermédio da instituição líder Icatu 
Seguros. O resumo do relatório do referido comitê será divulgado em conjunto 
com as Demonstrações Financeiras de 31/12/2020 da Icatu Seguros.

Ativo Passivo Receitas Despesas 
Partes relacionadas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT (Ligada) 
(b) – 1 – (154) – – – –
Icatu Seguros S.A. (Controladora) (a) (d) – – (314) – – – (10) –
Icatu Capitalização S.A. (Ligada) (a) – 71 – – – 123 – –
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda (Ligada) (a) – 3 – – – 6 – –
Icatu Consultoria de Investimentos Ltda. (Ligada) (a) – 1 – – – 2 0 –
Icatu Assessoria Ltda. (Ligada) (a) – 9 – – – 16 – –
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda. (c) – 13 – – – 21 (5) (5)
Vanguardacap Capitalização S.A. (a) – – – – – – – –
Itumbiara Participações Ltda. (a) – – – – – – 0 –
Total – 98 (314) (154) 19 168 (16) (5)
A natureza das principais transações com partes relacionadas é descrita a seguir: (a) Reembolsos de custos administrativos - Referem-se a rateio de des-
pesas comuns entre as sociedades do grupo Icatu Seguros e são liquidados mensalmente, conforme estabelecido em instrumento particular de convênio 
assinado entre as partes; (b) O saldo referente a Seguradora Líder origina-se da participação da companhia no consórcio, que registra a operação e repassa 
a informação, sem movimentação financeira, constituindo um “Contas a Receber/Pagar”; (c) Valores referentes a taxa de gestão da Icatu Vanguarda Adm. de 
Recursos Ltda; (d) Dividendos referentes às movimentações oriundas do resultado da companhia.

31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio Líquido 7.114 6.106
Ajustes contábeis (304) (414)
Participação Coligadas e Controladas (304) (400)
Ativos Intangíveis – (14)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 6.810 5.692
Capital Base (CB) (a) 4.000 4.000
Capital de Risco de Crédito 214 186
Capital de Risco - Mercado 71 98
Capital de Risco - Redução por correlação (43) (53)
Capital de Risco - Operacional – 55
Capital de Risco (CR) (b) 242 286
Capital Mínimo Requerido - CMR maior entre (a) e (b) 4.000 4.000
Patrimônio líquido ajustado 6.810 5.692
(-) Exigência de capital - EC (4.000) (4.000)
Suficiência de capital - R$ 2.810 1.692
Suficiência de capital (% da EC) 170% 142%
12. PARTES RELACIONADAS: Os principais saldos de ativos e passivos 
referentes às operações com partes relacionadas, bem como as transações 
que influenciaram o resultado, são relativos a transações da Companhia com 
suas controladas diretas e indiretas, empresas ligadas e profissionais-chave 
da Administração.
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MIBA nº 1394

DIRETORIA

Aos Administradores e Acionistas da Vanguarda Companhia de Segu-
ros Gerais. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Vanguarda Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Vanguarda Companhia de Seguros Gerais em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzi-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Com-
panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório dos auditores: A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração 

e da Governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: − Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. − Obtemos entendimento dos 

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
− Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administra-
ção. − Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. − Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. − Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio 
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela Governança e Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2021
                            KPMG Auditores Independentes
                            CRC SP-014428/O-6 F-RJ
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                            Contador CRC 1SP167720/O-1
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