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Senhores Acionistas,
Em atendimento às disposições regulamentares, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, bem como as notas explicativas e relatório dos audi-
tores independentes.
A Seguradora
No Brasil desde 2011, iniciou suas operações no mercado local ao longo de 
2012, sendo especializada em produtos diferenciados e inovadores. Capaz de 
prover efetivo valor aos seus clientes e parceiros, atualmente a Seguradora 
comercializa 34 seguros distintos ao mercado.
Oriunda de uma parceria (“joint-venture”) entre duas sociedades do mercado 
segurador europeu, completou em 2020, dez anos de existência no Brasil, 
buscando a soma de suas experiências global e empresarial com um merca-
do em vasta expansão. Em 2 de janeiro de 2018, foi aprovada por meio da 
Portaria SUSEP no 7045 a transferência do controle acionário indireto e da 
ingerência efetiva nos negócios da Seguradora para Scor Global P&C SE, 
sociedade existente e organizada de acordo com as leis da República Fran-
cesa, sendo esta a única acionista desde então. Em 31 de março de 2019, 
houve a sucessão da Scor Global P&C SE pela Scor SE, sociedade existente 
e organizada de acordo com as leis da República Francesa. 
Com sede no Rio de Janeiro e sucursal em São Paulo, a ESSOR foi desenvol-

vida para ser uma seguradora com atuação nacional e investimentos focados 
no mercado brasileiro.
Resultado do exercício
Durante o exercício de 2021, a Seguradora apresentou crescimento robusto 
de 73% no volume de prêmios emitidos, quando comparado ao exercício de 
2020, atingindo o montante de R$ 922 milhões. O incremento pode ser atri-
buído ao resultado de uma contínua e acertada estratégia comercial iniciada 
em 2019 na venda do Seguro Rural e ao reconhecimento da credibilidade e 
capacidade técnica da Seguradora nos demais produtos. 
A sinistralidade encerrou o exercício com um aumento de 14 pontos percentu-
ais quando comparada ao exercício de 2020. O maior impacto foi observado 
no Seguro Rural ocasionado principalmente pela severa estiagem que afetou 
a região Sul do país. 
A Seguradora apresentou lucro líquido de aproximadamente R$ 18 milhões, 
uma redução de 30% em comparação com o ano de 2020 e um retorno sobre 
o patrimônio líquido de 15%. Isto demonstra que mesmo com a adversidade 
ocorrida no Seguro Rural a Companhia continua apresentando lucro, confir-
mando a posição sólida e altamente eficiente de suas operações no Brasil. 
Estrutura organizacional
Com o intuito de atender os requerimentos legais e societários, a ESSOR pos-
sui um corpo de administradores e diretores que atuam no mercado segurador 

há muitos anos. A ESSOR possui a certeza de que seu time atenderá todas 
as elevadas expectativas dos parceiros e clientes, adotando amplo conceito 
de sustentabilidade econômica e padrões éticos.
Investimento no Brasil
A política de investimento tem como principal objetivo a preservação do ca-
pital e de um fluxo estável de receitas financeiras, por meio de investimentos 
em carteira de títulos de renda fixa. 
Política de reinvestimentos e de distribuição de dividendos
Os acionistas da Seguradora, em cada exercício, terão direito a receber, a 
título de dividendos, 5% do lucro ajustado na forma prevista no artigo no 202 
da Lei 6.404/76. O lucro líquido após as deduções legais será destinado a Re-
serva Estatutária visando a manutenção de margem operacional compatível 
ao desenvolvimento das operações ativas da Seguradora.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos corretores de seguros, parceiros co-
merciais e operacionais, assim como as resseguradoras, pela confiança e parce-
ria criada, e aos nossos funcionários e colaboradores pela contínua dedicação. 
Aproveitamos também para agradecer a Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP e as demais autoridades deste segmento, pelo apoio e orientações.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.
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    Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)
   1 Informações gerais
A Essor Seguros S.A. (“Seguradora”), é uma sociedade anônima de capi-
tal fechado controlada direta da M&S Brazil Participações Ltda. e indireta da 
Scor SE (sociedade constituída sob as leis da França), com sede na Rua 
Visconde de Inhaúma, 83 - 18º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
A Seguradora tem por objeto social a operação em seguros de danos e pes-
soas, podendo aceitar riscos em retrocessão e deter participação em outras 
sociedades. Os principais ramos de atuação da seguradora são: RC Ônibus, 
Acidentes Pessoais Passageiros, Aeronáutico, Compreensivo Empresaria/
Residencial e Seguro Agrícola sem cobertura do FESR.
A Seguradora foi autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Pri-
vados - SUSEP por meio da Portaria nº 4.622, de 25 de maio de 2012. e deu 
início às suas operações de seguros em dezembro de 2012, podendo atuar 
em todas as unidades da federação.
A Seguradora mantém com resseguradoras contratos de excesso de danos 
para cobertura do excedente de retenção das operações de seguros, contra-
tos esses com vigência anual e pagamentos trimestrais e semestrais.
   2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras da Seguradora estão demonstradas a seguir. Essas políticas vêm 
sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.
   2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
incluindo os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pela SUSEP, 
no que não contrariem a Circular SUSEP nº 517/16 (Revogada pela Circular 
SUSEP nº 648, de 12 de novembro de 2021 que entrou em vigor em 3 de 
janeiro de 2022), seguindo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo 
Pronunciamento CPC 26 (R1). 
As presentes demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão 
pelo Conselho de Administração da Seguradora em 25 d e fevereiro de 2022. 
   2.2 Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da 
convenção do custo histórico como base de valor, modificada pela avaliação 
de ativos financeiros na categoria avaliados ao valor justo por meio do resul-
tado e dos títulos disponíveis para venda avaliados ao valor justo por meio do 
patrimônio líquido.
   2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Seguradora. Todas as informações financeiras apresentadas em 
Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indica-
do de outra forma.
   3 Resumo das principais políticas contábeis
   3.1 Caixa e equivalente de caixa (disponível)
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos ban-
cários e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são 
utilizados pela Seguradora para gerenciamento de seus compromissos de 
curto prazo.
   3.2 Ativos financeiros
 (i) Classificação
A Seguradora classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda e 
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual 
os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classifi-
cação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
 (ii) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classifi-
cado nesta categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no 
curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante 
independente da data de vencimento.
 (iii) Títulos disponíveis para a venda
A Seguradora classifica nesta categoria todos os ativos financeiros, não deri-
vativos, que não sejam designados como mensurados a valor justo por meio 
de resultado ou como mantidos até o vencimento. Após o reconhecimento 
inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam per-
das por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resulta-
dos abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido, líquidos dos 
correspondentes efeitos tributários. Quando um investimento é baixado, o 
resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para 
o resultado.
 (iv) Recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pa-
gamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classifica-
dos como ativos não circulantes).
 (v) Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas 
na data de negociação - data na qual a Seguradora se compromete a 
comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhe-

cidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os 
ativos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transa-
ção são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são 
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que 
a Seguradora tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os 
benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor jus-
to por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo va-
lor justo. Os títulos disponíveis para venda são contabilizados pelo custo 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, ajustados aos seus 
respectivos valores justos e classificados no ativo circulante e não circu-
lante de acordo com os prazos de vencimento. Os ganhos apurados pelo 
método dos juros efetivos são reconhecidos no resultado. Os empréstimos 
e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método 
da taxa de juros efetiva.
Os ganhos e perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresen-
tados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no período 
em que ocorrem.
A Seguradora avalia, regularmente, se há evidência objetiva de que um 
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado (impai-
red) no entanto, por se tratarem de títulos soberados, não foi identificado 
nenhum risco no peíodo.
 (vi) Impairment de ativos financeiros 
A Seguradora avalia semestralmente se há evidência objetiva de que o 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo 
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de im-
pairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment 
como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento 
inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) 
de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de ma-
neira confiável. Os critérios utilizados pela Seguradora para determinar 
se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem, mas não 
se limitam a:
• Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador.
• Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento 
de juros ou principal.
• O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro 
devido às dificuldades financeiras.
• Dados indicando que há redução mensurável nos fluxos futuros de 
caixa estimados com base na carteira de ativos financeiros desde o 
reconhecimento inicial, incluindo: (a) mudanças adversas na situação do 
pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; (b) condições eco-
nômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências 
sobre os ativos da carteira.
A Seguradora avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de 
impairment. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre 
o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorri-
dos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. 
O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido 
na demonstração do resultado.
A provisão para redução do valor recuperável sobre prêmios a receber é 
constituída com base em estudo técnico pela área atuarial que leva em con-
sideração o histórico de perdas e os riscos de inadimplência da Companhia 
aplicados a percentuais estipulados para todos os ramos que opera com ex-
ceção do ramo rural (1101), onde a provisão é realizada com base na circular 
517/215, onde é provisionados os prêmios vencidos a mais de 60 dias. Para 
os créditos a receber com resseguradores, a provisão para redução ao valor 
recuperável é constituída com base na circular 517/2015, onde os créditos 
vencidos a mais de 180 dias a contar da data do registro são provisionados.
 3.3 Ativos e Passivos de resseguro - Provisões técnicas
Um dos objetivos do resseguro é otimizar a necessidade de capital de risco 
a partir da cessão de parte do risco de subscrição a contrapartes selecio-
nadas, minimizando, assim, o risco de uma eventual perda potencial por 
meio da pulverização dos mesmos. Os passivos de seguros relacionados 
às operações de resseguros são apresentados brutos de suas respectivas 
recuperações ativas, uma vez que a existência do contrato de resseguro 
não exime as obrigações com os segurados. Os valores a serem pagos a 
resseguradores são compostos substancialmente por prêmios acordados 
entre as partes, deduzido da quantia paga pelos resseguradores, sendo 
um percentual do prêmio pago à seguradora para compensar as despesas 
originais com a comercialização do seguro direto.
Os ativos de resseguro representam os valores a receber das contrapar-
tes (resseguradores) e são calculados considerando os seus respectivos 
contratos de resseguro podendo ser um automático proporcional, não pro-
porcional ou facultativo. Esses ativos são devidamente associados com os 
passivos de seguro que foram objeto de resseguro. Os ativos relacionados 
a resseguros são atualizados e submetidos a teste de impairment no mí-
nimo a cada data-base, sendo ajustados ao seu valor recuperável quando 

existe indício de que os valores não serão realizados pelos montantes 
registrados.
   3.4 Arrendamentos
Adoção inicial da IFRS 16/ CPC 06 (R2)
A adoção ao normativo IFRS 16/CPC 06 (R2) consiste no reconhecimento 
pelo valor presente de contratos de arrendamentos com prazos superiores 
a 12 meses e com valores substanciais para os arrendatários. A forma 
de apresentação obedece aos critérios de reconhecimento de um ativo 
de direito de uso pelo valor presente e de um passivo de arrendamen-
to que serão realizados por meio de depreciação do ativo e amortização 
e despesa financeira oriundas dos juros a transcorrer sobre o passivo. 
Anteriormente, a Companhia registrava seus aluguéis como despesa do 
período. Os ativos de direito de uso (em grande parte aluguéis de imóveis) 
são mensurados pelo fluxo de caixa do passivo de arrendamento, des-
contado a valor presente. O passivo de arrendamento é mensurado pelo 
valor presente dos pagamentos de arrendamentos esperados até o fim do 
contrato, considerando eventuais renovações ou cancelamentos. O valor 
presente dos pagamentos de arrendamentos é calculado de acordo com 
taxa incremental de financiamento.
Definição de arrendamento
Anteriormente, a Companhia determinava, no início do contrato, se ele 
era ou continha um arrendamento conforme o ICPC 03/IFRIC 4 Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A Compa-
nhia agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base 
na definição de arrendamento do CPC 06 (R2)/IFRS 16.
Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia escolheu apli-
car o expediente prático com relação à definição de arrendamento, que 
avalia quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 
06(R2)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identificados como arren-
damentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos 
de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram rea-
valiados quanto à existência de um arrendamento de acordo com o CPC 
06(R2)/IFRS 16, portanto, a definição de um arrendamento conforme o 
CPC 06(R2)/IFRS 16 foi aplicada apenas a contratos firmados ou altera-
dos em ou após 1º de janeiro 2021.
Arrendamento classificado como arrendamento operacional conforme 
CPC 06(R1)/IAS 17
Anteriormente, a Companhia classificava os arrendamentos imobiliários 
como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. 
Na transição, para esses arrendamentos, os passivos de arrendamento fo-
ram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do 
arrendamento, descontados à taxa de mercado em 1º de janeiro de 2021. 
Os ativos de direito de uso são mensurados:
Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quais-
quer recebimentos de arrendamento antecipados ou acumulados: a Compa-
nhia aplicou essa abordagem a todos os arrendamentos mercantis. A Compa-
nhia testou seus ativos de direito de uso quanto à perda por redução ao valor 
recuperável na data de transição e concluiu que não há indicação de que os 
ativos de direito de uso apresentem problemas de redução ao valor recupe-
rável. A Companhia utilizou o expediente prático ao aplicar o CPC 06(R2)/
IFRS 16 a arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos 
operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17, sendo que não reconhe-
ceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de 
arrendamento se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial, 
assim como bens com valores inferiores a 5 mil dólares.
A norma foi referendada pela SUSEP, por meio da Circular SUSEP nº 615 
de 22 de setembro de 2020, gerando impactos no balanço da Companhia 
a partir de 1/1/2021.
Abaixo apresentamos as novas informações e abertura dos saldos confor-
me exigência da norma:
(a) Ativo de direito de uso (outros valores e bens)
Referem-se substancialmente aos imóveis que são locados de terceiros 
para a condução dos negócios da Companhia em diversas localidades do 
país. Esses ativos são mensurados pelo fluxo de caixa do passivo de arren-
damento, descontado a valor presente:

Relatório da Administração

31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante 1.349.413 685.371
Disponível 30.967 15.197

Caixa e bancos (Nota 6) 30.967 15.197
Aplicações (Nota 7) 249.121 86.579
Créditos das operações com seguros e resse-
guros 495.216 235.880

Prêmios a receber (Nota 8) 191.377 147.226
Operações com resseguradoras (Nota 9) 303.776 88.604
Outros créditos operacionais 63 50

Ativos de resseguro (Nota 10) 483.226 288.652
 Danos 483.226 288.652
Títulos e créditos a receber (Nota 11) 2.237 2.567
Outros títulos e créditos a receber 731 895
Créditos tributários e previdenciários 1.506 1.672
Outros valores e bens 425 571
Despesas antecipadas 157 8
Custos de aquisição diferidos (Nota 12) 88.064 55.917
Seguros 88.064 55.917
Não circulante 254.498 251.345
Realizável a longo prazo 251.065 250.400
Aplicações (Nota 7) 235.307 246.340
Ativos de resseguro (Nota 10) 400 210
 Danos 400 210
Títulos e créditos a receber (Nota 11) 11.824 3.621
Créditos tributários e previdenciários 7.760 1.396
Depósitos judiciais 4.064 2.225
Outros valores e bens (Nota 13) 2.347 -
Custos de aquisição diferidos (Nota 12) 1.187 229 
Seguros 1.187 229
Imobilizado 3.049 839
Bens móveis 2.213 268
Outras imobilizações 836 571
Intangível 384 106
Outros intangíveis 384 106
Total do ativo 1.603.911 936.716
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Circulante 1.472.275 813.607
 

Contas a pagar 19.895 19.839
Obrigações a pagar 2.028 4.728
Impostos e encargos sociais a recolher (Nota 14) 14.311 11.144
Encargos trabalhistas (Nota 14) 2.318 2.519
Impostos e contribuições (Nota 15) 1.238 1.448

 
Débitos de operações com seguros e resseguros 637.319 290.826

Prêmios a restituir 8.192 7.336
Operações com resseguradoras (Nota 16.a) 584.732 248.795
Corretores de seguros e resseguros (Nota 16.b) 40.712 30.772
Outros débitos operacionais 3.683 3.923

 
Depósitos de terceiros (Nota 17) 3.745 1.095
 
Provisões técnicas - seguros (Nota 18) 810.851 501.847 
Danos 810.851 501.847
 
Outros débitos 465 -
Passivo de arrendamento (Nota 13) 465 -
Não circulante 14.613 9.584
 
Obrigações a pagar 7.015 8.236
Provisões técnicas - seguros (Nota 18) 5.236 1.248 
Danos 5.236 1.248
Outros débitos 2.362 100
 Provisões cíveis 334 100
 Passivo de arrendamento (Nota 13) 2.028 - 
 
Patrimônio líquido 117.023 113.525

Capital social (Nota 21.a) 66.841 42.458
Ajustes de avaliação patrimonial (9.265) 4.224
Reservas de lucros 59.447 66.843

Total do passivo e do patrimônio líquido 1.603.911 936.716
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios emitidos 921.897 533.338
(+/-) Variações das provisões técnicas de prêmios (138.326) (31.778)
(=) Prêmios ganhos (Nota 23.a) 783.571 501.560
(-) Sinistros ocorridos (Nota 23.b) (716.469) (384.053)
(-) Custo de aquisição (Nota 23.c) (187.236) (128.263)
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais (Nota 23.d) (239) 1.110
Resultado com resseguro (Nota 23.e) 183.594 80.940
(+) Receita com resseguro 593.611 324.738
(-) Despesa com resseguro (411.247) (247.035)
(+/-) Outros resultados com resseguros 1.230 3.237
(-) Despesas administrativas (Nota 23.f) (34.560) (30.529)
(-) Despesas com tributos (Nota 23.g) (16.448) (11.389)
(+) Resultado financeiro (Nota 23.h) 18.702 13.696 
Receitas financeiras 22.699 21.277
Despesas financeiras (3.997) (7.581)
(=) Resultado operacional 30.915 43.072
(=) Resultado antes dos impostos 30.915 43.072
(-) Imposto de renda (Nota 15) (7.977) (10.475)
(-) Contribuição social (Nota 15) (5.104) (6.997)
Lucro líquido do exercício 17.834 25.600
Quantidade de ações no final do exercício 42.458.518 42.458.518
Lucro líquido em reais por ação 0,420 0,603
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 17.834 25.600
Outros resultados abrangentes
Ganho (Perda) não realizado(a) sobre ativos 

disponíveis para venda (14.677) 2.240
Efeito do imposto de renda e contribuição social 5.871 (896)
Total do resultado abrangente do exercício 9.028 26.944
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
Ajustes  

TVM
Lucros  

acumulados Total
Capital 
social

Reserva  
legal

Reserva  
estatutária

Saldos em 31 de dezembro de 2019 42.458 2.828 52.696 2.880 - 100.862
Dividendos pagos (Nota 21.e) - - (13.065) - - (13.065)
Ganho não realizado, líquido sobre ativos disponíveis para venda - - - 1.344 - 1.344
Lucro líquido do exercício - - - - 25.600 25.600
Constituição da reserva legal - 1.280 - - (1.280) -
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 21.d) - - - - (1.216) (1.216)
Constituição da reserva estatutária - - 23.104 - (23.104) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 42.458 4.108 62.735 4.224 - 113.525
Aumento de capital (Nota 21.a) 24.383 - (24.383) - - -
Perda não realizada, líquida sobre ativos disponíveis para venda - - - (13.489) - (13.489)
Lucro líquido do exercício - - - - 17.834 17.834
Constituição da reserva legal - 892 - - (892) -
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 21.d) - - - - (847) (847)
Constituição da reserva estatutária - - 16.095 - (16.095) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 66.841 5.000 54.447 (9.265) - 117.023
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro do exercício 17.834 25.600
Ajustes para:
Depreciações e amortizações  1.424  370 
Perda por redução do valor recuperável dos ativos (24.511) (1.553)
Constituição (reversão) de provisão para contingências 260 60
Constituição (reversão) de provisão técnicas Seguros 856.832 417.300
Constituição (reversão) de provisão técnicas Resseguros (192.991)  (24.019)
(+/-) Correção monetátia s/ provisões técnicas  972  2.143 
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (138.842) (18.741)
Crédito das operações de seguros e resseguros (261.363) (32.302)
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas  (1.772) (52.965)
Créditos fiscais e previdenciários (7.182) (601)
Depósitos judiciais e fiscais  (1.840) (179)
Despesas antecipadas  (149) 13
Custos de aquisição diferidos  (33.105) (583)
Outros ativos 4.435 (22.057)
Impostos e contribuições 15.158 38.089
Outras contas a pagar (3.827) 1.567
Débitos de operações com seguros e resseguros  346.509 90.723
Depósitos de terceiros  2.650 (1.803)
Provisões técnicas - seguros  (544.812) (391.579)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais 35.680 29.483
Imposto de renda e contribuição social pagos  (16.188) (21.200)
Atividades de investimento
Pagamento pela compra de ativo imobilizado  (2.871)  (277)
Pagamento pela compra de intangível  (377)  - 
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento  (3.249)  (277)
Atividades de financiamento  
Pagamento de principal de passivos de arrendamento (871)  - 
Juros incorridos sobre passive de arrendamento 399  - 
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento (472)  - 
Aumento / (redução) líquido(a) de caixa e equiva-
lentes de caixa  15.771 8.006
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  15.197  7.191 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  30.967  15.197 
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa  15.771  8.006 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Continua

Continuação

Saldo em 
01/01/2021  

(*)

Novos 
contratos 

/ reava-
liações

Alterações/ 
cancela-

mentos de 
contratos

Despesa 
de depre-
ciação do 

período Custo

Depre-
ciação 

acumu-
lada

Valor 
líquido

Imóveis 2.984 0 0 (637) 0 (637) 2.347
Total 2.984 0 0 (637) 0 (637) 2.347
(*) Não são apresentados valores comparativos uma vez que a adoção inicial 
da norma IFRS 16 ocorreu em 1 de janeiro de 2021, (modelo retrospectivo 
modificado) conforme facultado pela norma.
(b) Passivo de arrendamento (débitos diversos)
Referem-se aos passivos de arrendamento que são reconhecidos em contra-
partida com os ativos de direito de uso, mensurado pelo valor presente dos 
pagamentos de arrendamentos esperados até o fim do contrato, descontado 
por uma taxa incremental de financiamento, considerando possíveis renova-
ções ou cancelamentos.

Passi-
vo de 

arrenda-
mento

Juros a 
transcorrer de 

contratos de 
arrendamento

Passivo de 
arrendamento 

líquido
Saldo em 01 de janeiro de 2021 4.198 (1.233) 2.965
Apropriação de juros transcorridos - 399 399
Constituições/reavaliações de 
contratos - - -
Pagamentos (871) - (871)
Outras/Baixas - - -
Saldos em 31 de dezembro de 
2021 3.327 (834) 2.493
Circulante 918 (453) 465
Não circulante 2.409 (381) 2.028
Para ambos os valores registrados no ativo e passivo, não foram apresentados 
os valores comparativos, haja visto que a adoção inicial da norma ocorreu em 
1º de janeiro de 2021 pelo modelo retrospectivo modificado com a simplificação 
permitida pela IFRS 16/ CPC 06 (R2).
   3.5 Imobilizado
Ativo imobilizado de uso próprio
O ativo imobilizado de uso próprio corresponde a equipamentos e móveis e 
utensílios, utilizados na condução dos negócios da Seguradora. O imobilizado 
de uso é demonstrado ao custo histórico. 
O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos que são diretamente 
atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja 
em condições de uso.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos 
aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais 
e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, a cada data 
de balanço. O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imedia-
tamente se o valor recuperável do ativo for inferior ao valor contábil do ativo.
Ativo Imobilizado % Depreciação
 31/12/2021 31/12/2020
Informática 20% 20%
Móveis, máquina e utensílios 10% 10%

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Prazo do 
contrato

Prazo do 
contrato

   3.6 Intangível
Os gastos diretamente associáveis a softwares identificáveis, controlados pela 
Seguradora e que gerarão benefícios econômicos futuros, são reconhecidos 
como ativos intangíveis. Os gastos associados ao desenvolvimento ou ma-
nutenção de softwares são reconhecidos como despesa na medida em que 
são incorridos. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada de 
cinco anos.
   3.7 Contratos de seguro
O contrato de seguro é um contrato segundo o qual uma parte (a seguradora) 
aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o segurado), aceitando 
indenizar o segurado no caso de um evento específico, futuro e incerto (evento 
segurado), afetar adversamente o segurado. Os contratos dos produtos comer-
cializado pela Seguradora na presente data são classificados como contrato de 
seguro, de acordo com os conceitos estabelecidos no CPC 11, aprovado pela 
SUSEP, estando, desta forma, sujeitos a teste de adequação dos passivos 
como determina este mesmo pronunciamento.
   3.8 Custos de aquisição diferidos
As despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas de 
todos os custos relacionados à aquisição de contratos de seguros, cujo perí-
odo do risco ainda não decorreu, sendo apropriadas ao resultado conforme a 
vigência decorrida. O prazo médio de diferimento é de 12 meses em linha com a 
composição predominante dos negócios da Seguradora que tem vigência anual. 
   3.9 Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda, quando aplicável, foi constituída à alíquota de 
15% acrescida de adicional de 10% acima dos limites específicos, e a provisão 
para contribuição social à alíquota de 20% do lucro para fins de tributação nos 
termos da legislação em vigor.
O imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço 
entre as bases fiscais de ativos e resultado e seus valores contábeis, bem 
como, sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.
   3.10 Provisões técnicas - seguros
As legislações vigentes que instituem procedimentos para a constituição das 
provisões técnicas das sociedades seguradoras são a Resolução CNSP nº 
321/2015, em vigor desde 15 de agosto de 2015 e suas alterações, e a Circular 
SUSEP nº 517/15 e suas alterações . Face ao atual estágio de operações da 
Seguradora e as recentes alterações nos normativos supracitados, são utili-
zadas metodologias próprias com base nos dados internos da Companhia ou 
nos dados históricos do mercado, que podem ser observados no Sistema de 
Estatísticas da SUSEP (SES). As metodologias mencionadas estão detalhadas 
em notas técnicas atuariais e serão resumidas abaixo:
 (i) Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG)
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de 
prêmio comercial correspondente ao período de risco ainda não decorrido, 
calculado com base no critério pro rata dia para todos os ramos de seguros.
 (ii) Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR)
A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR) sobre operações 
de seguro direto é constituída em consonância com as definições apresen-
tadas em Nota Técnica Atuarial. São utilizados critérios específicos para 
cada ramo, sendo o método de Chain Ladder aplicado para os ramos 0520 
(Responsabilidade Civil - APP), 0623 (Responsabilidade Civil - Ônibus), 0628 
(Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCFV Ônibus), 1061 (Seguro 
Habitacional em Apólice de mercado - Prestamista) e 1101 (Seguro Agrícola). 
Para os ramos 1065 (DFI), 0141 (Lucros Cessantes), 0171 (Qualidade Estrutu-
ral), 1130 (Benfeitorias), 0351 (Responsabilidade Civil - Geral ), 0531 (Casco), 
1433 (Ramo Marítimos - Cascos), 1162 (Penhor Rural), 1597 (RETA), 1537 
(R.C. Hangar) e 1535 (Aeronáuticos – Casco) são utilizados dados históricos 
do mercado segurador, extraídos do Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES) 
para obtenção de fatores que são aplicados nos montantes de prêmio ou 
sinistro observados em 12 meses na Companhia, ou no caso ramo 1065 no 
prêmio ganho de 12 meses.
 (iii) Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes mas Não 
Emitidos (PPNG-RVNE)
A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes mas não Emitidos 
(PPNG-RVNE) é calculada em consonância com as definições apresentadas 
em Nota Técnica Atuarial. São utilizados critérios específicos para cada ramo, 
entre eles triângulo de desenvolvimento, cálculo de fator de atraso com base 
no histórico da companhia e cálculo de fator de atraso com base no observado 
no mercado.
 (iv) Provisão de Sinistros a Liquidar administrativo e Judicial (PSL) e Pro-
visão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados (IBNeR)
A PSL é constituída para a cobertura dos valores a pagar por sinistros avisa-
dos até a data-base de cálculo, de acordo com a responsabilidade assumida 
pela Seguradora.
O cálculo da PSL judicial leva em consideração a natureza dos processos, a 
respectiva estimativa de perda, o desembolso financeiro e o grupamento do 
ramo de seguro envolvido, sempre que aplicável. A partir de maio de 2017 a 
Seguradora, com base em dados históricos, passou a registrar um percentual 
dos valores de risco das causas, levando em consideração a estimativa de 
perda e os valores inicialmente estimados em comparação aos valores efetiva-
mente liquidados para cada processo. Semestralmente a Companhia reavalia 
se o percentuais aplicados de acordo com a classificação de risco continuam 
válidos. Em casa negativo, os percentuais são ajustados.
Para cálculo de IBNeR dos ramos de responsabilidade civil calculamos a di-
ferença entre entre a estimativa de sinistros ocorridos e não avisados e a 
estimativa de sinistros ocorridos e ainda não reportados, isto é, IBNR total 
– IBNeR, ambos calculados com base no triângulo de desenvolvimento de 
sinistros, com base no histórico de atraso de desenvolvimento e de abertura 
de sinistros, respectivamente. Já para o ramo agrícola, é calculado um percen-
tual histórico relativo a insuficiência da PSL, apurado com base nos testes de 
consistência. Tal percentual é aplicado na PSL do ramo em cada data-base, 
gerando a IBNeR estimada.
   3.11 Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui o seguinte:
 • Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização, contabilizados 
por ocasião da emissão do risco, são reconhecidos nas contas de resultado 
pelo valor proporcional ao prazo de vigência da apólice.
 • As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido usando 
o método da taxa efetiva de juros e correspondem, substancialmente, às recei-
tas de juros sobre as aplicações financeiras. Inclui também as variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
Os impostos são apurados em base de competências, de acordo com as 
normas tributárias aplicáveis.
   3.12 Principais normas, alterações e interpretações de normas exis-
tentes que ainda não estão em vigor e não foram adotadas antecipada-
mente pela Seguradora
O CPC 50/IFRS 17 - Contratos de Seguros foi emitido em maio de 2017 
e estabelece princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação 
e divulgação de contratos de seguros emitidos. Também requer princípios 
similares a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos e contratos 
de investimento com características de participação discricionária emitidos. 
O objetivo é garantir que as entidades forneçam informações relevantes de 
forma a que fielmente represente esses contratos. A IFRS 17 será aplicável a 
partir de 1° janeiro de 2023, sendo permitida a aplicação antecipada. A norma 
será adotada pela Seguradora quando for referendada pelo regulador SUSEP.
O CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, estabelece requerimentos para 
reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns con-
tratos para comprar ou vender itens não financeiros. Esta norma substitui o 
CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.

Classificação - Ativos Financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração 
de ativos financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são 
administrados e suas características de fluxo de caixa.
O CPC 48 /IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para 
ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado 
(VJR). A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, os derivativos embutidos em contratos onde 
o hospedeiro é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. 
Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido como um todo é avaliado para 
sua classificação.
O CPC 48 já está em vigor pelo Comitê de pronunciamento Contábil desde 1o 
de janeiro de 2018, mas está sendo referendado pela SUSEP.
Resolução CNSP 416 de 20 de julho de 2021
Essa Resolução dispõe sobre o Sistema de Controles Internos, a Estrutura 
de Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna e determina um cro-
nograma de adequação com os seguintes prazos: até 30 de junho de 2022, 
para adequação aos arts. 9, 10, 18, 21 e 35; e até 31 de dezembro de 2022, 
para adequação aos dispositivos: Art. 9, § 4º; Art. 10, § 7º, inciso II; Art. 15, § 
2º; e art. 29, § 3º, inciso IV. 
O Diretor de Controles Internos já foi internamente escolhido e a indicação 
será encaminhada para a análise da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). As demais atividades de adequação seguirão os prazos previstos 
na resolução.
   4 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e o exercício de alto grau de julgamento da Administração na utiliza-
ção de determinadas políticas contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
No processo de aplicação das práticas contábeis, a Administração fez os se-
guintes julgamentos, além daqueles que envolveram estimativas e premissas, 
que tiveram os principais efeitos sobre os valores reconhecidos nas demons-
trações financeiras.
 a. Avaliação de passivos de contratos de seguros
Conforme permitido pelo pronunciamento CPC 11 - Contratos de Seguro, a 
Seguradora aplicou as práticas contábeis aceitas no Brasil aos seus contratos 
de seguro. As provisões técnicas que representam os passivos de contratos 
de seguros dos ramos em que a Seguradora atua são: Provisão de Prêmios 
não Ganhos - PPNG, Provisão de Prêmios não Ganhos para Riscos Vigentes 
mas não Emitidos - PPNG-RVNE, Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL, 
Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados - IBNR, Provisão de Sinistros 
Ocorridos e não Suficientemente Avisados - IBNER e Provisão de Despesas 
Relacionadas - PDR.
As provisões técnicas da Seguradora são calculadas de acordo com metodo-
logias conhecidas no mercado segurador brasileiro, estando em conformida-
de com todos os requisitos estabelecidos pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. O comportamento da carteira de seguros da Seguradora é 
acompanhado mensalmente a fim de prever e estabelecer critérios adequados 
para mensuração de suas provisões.
 b. Provisão para recuperação de ativos de seguros e resseguros
Essas provisões são registradas de acordo com a Circular SUSEP nº 517/15 
e suas alterações, sendo constituídas em montante considerado suficiente 
para cobrir as prováveis perdas na realização dos valores a receber relativos 
a operações com seguros e resseguros, levando em consideração eventuais 
recebimentos subsequentes até a data de emissão da demonstração financeira.
 c. Vida útil dos ativos imobilizado e intangível
A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a 
melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de 
suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado consumidor 
podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil.
 d. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil 
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
 e. Provisões para contingências
A Seguradora está sujeita a reivindicações legais, cíveis, fiscais e trabalhis-
tas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus 
negócios, sendo que a avaliação dos riscos envolve considerável julgamento 
por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis. Como re-
sultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recurso 
envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifi-
cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados 
reais podem diferir das estimativas.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
A Seguradora revisa suas estimativas e premissas mensalmente.
 f. Teste de adequação do passivo 
Conforme requerido pelo CPC 11, e seguindo as determinações da Circular 
SUSEP nº 517/2015 e suas alterações, em cada data de balanço a Seguradora 
elabora o teste de adequação dos passivos para todos os contratos vigentes 
nas data-base de junho e dezembro de cada ano. Este teste é elaborado con-
siderando-se como valor líquido contábil de todos os passivos de contratos 
de seguro permitidos segundo o CPC 11 e a referida Circular, deduzidos das 
despesas de comercialização diferidas e dos ativos intangíveis diretamente 
relacionados aos contratos de seguros.
Para esse teste, a Seguradora elaborou uma metodologia atuarial baseada no 
valor presente da estimativa corrente dos fluxos de caixa futuros das obriga-
ções já assumidas, sendo brutas de resseguro. Para determinação das esti-
mativas dos fluxos de caixas futuros, os contratos foram agrupados conforme 
grupamentos de ramos estabelecidos na circular SUSEP nº 535/2016 e suas 
alterações, e os fluxos de caixa foram descontados a valor presente com base 
nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de risco definidas pela 
Anbima (Cupom IPCA).
Para o teste foram consideradas as seguintes projeções de sinistralidades:

Ramo Nome
Sinistralidade 
Projetada (%)

520 / 623 / 628 Seguro Ônibus 47,10%
531 Seguro Automóvel - Casco 22,57%

1162 / 1130 / 351 Seguros Penhor Rural e Benfeitorias 56,33%
171 / 351 / 622 Seguro Bike 48,20%

171 / 351 Seguro de Equipamentos 38,15%
1528 / 1535 / 1537 / 1597Seguro Aeronáutico 57,93%

1433 Seguro Náutico 57,24%

1101
Seguro Agrícola sem cobertura do 
FESR 76,90%

171 Seguro de Qualidade Estrutural 36,82%

118 / 351 /141
Seguro Compreensivo - Riscos Es-
peciais 43,60%

1065 Seguro Habitacional - DFI 1,24%
118 Seguro Garagem 23,48%
114 Seguro Compreensivo Residencial 11,29%
171 Seguro Painéis Fotovoltáicos 60,33%

775 / 776 Seguro Garantia 27,88%
171 Seguro Riscos de Engenharia 30,75%

621 / 622 / 654 / 655 Seguro Cargo Marine 95,55%
531 / 553 Seguro Caminhões 26,61%

171 / 351 / 928 Seguro Eventos 40,00%
Através da comparação do valor constituído para arcar com os compromis-
sos futuros dos contratos de seguro (net carrying amount) e das estimativas 
correntes de fluxos de caixa futuros dos contratos de seguro, verificamos que 
as provisões estão adequadas e que nenhuma provisão complementar se fez 
necessária.
   5 Estrutura de gerenciamento de riscos
A Estrutura de Gestão de Riscos da Essor possibilita a identificação, avaliação, 
mensuração, tratamento e monitoramento dos riscos da Seguradora. O Gestor 
de Riscos da Seguradora é responsável por supervisionar continuamente a 
Estrutura de Gestão de Riscos. A Diretoria e o Conselho de Administração, 
por sua vez, são responsáveis por zelar pela sua adequação.
A eficiente gestão de riscos da Seguradora permite aumentar significativamente 
o alcance de seus objetivos e diminuir a probabilidade de situações causadoras 
de danos e anômalas ocorrerem. A Estrutura de Gestão de Riscos não tem por 
finalidade eliminar os riscos, mas sim maximizar as oportunidades e minimizar 
os efeitos adversos.
A Estrutura de Gestão de Riscos alinha-se ao Sistema de Controles Internos 
da Seguradora, de forma a garantir o adequado tratamento dos riscos que 
podem afetar suas operações, incluindo mecanismos para prevenção a fraudes 
e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
A área de Compliance e Controles Internos da Seguradora realiza a revisão 
periódica dos processos e seus controles-chave, assim como monitora o cum-
primento das normas e procedimentos vigentes. Suas recomendações são 
implementadas pelas diversas áreas da Seguradora, incluindo a adequação 
a novas normas e exigências legais.
Ademais, a Essor Seguros conta com um Sistema Integrado de Gestão (En-
terprise Resource Planning - ERP) para apoiar o gerenciamento dos riscos a 
que está sujeita. O sistema ERP é uma plataforma de software especialista 
na automação de processos de seguros, com forte investimento em pesquisa 
e desenvolvimento de produtos que serão operados. Ele permite a integração 
dos diversos processos da seguradora, garante a integridade e segurança dos 
dados armazenados, possibilita a automação de atividades e otimiza o fluxo de 
informações, dentre outras facilidades. Atualmente, o sistema atende a todos 
os ramos em que a Essor Seguros atua e tem grande importância dentro da 
Seguradora, uma vez que permite o monitoramento eficaz de seus processos 
e maior rapidez na tomada de decisões.
   5.1 Risco de crédito
Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de um ativo financeiro não 
desejar cumprir ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações 
contratuais, podendo gerar assim alguma perda para a Seguradora.

O gerenciamento de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições 
ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às classificações 
de crédito por companhias avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, 
Standard & Poor’s, Moody’s entre outras.
 a. Exposições ao risco de crédito
Os ativos e os contratos de resseguro, nas tabelas abaixo, são analisados 
usando o rating da Standard & Poors (S&P), ou equivalente quando o da S&P 
não estiver disponível. Os valores são expressos em moeda local.
 (i) Ativos financeiros 
Composição de carteira por
classe e por categoria contábil BB- brAAA

Sem 
rating

Saldos em 
31/12/2021

Caixa e bancos 22.015 8.950 2 30.967
Fundos de investimento de renda fixa 5.027 - - 5.027
Títulos disponíveis para venda 479.401 - - 479.401
Prêmios a receber 61 - 191.316 191.377
Exposição máxima ao risco de crédito 506.504 8.950 191.318 706.772
Composição de carteira por
classe e por categoria contábil BB- brAAA

Sem 
rating

Saldos em 
31/12/2020

Caixa e bancos 14.312 883 2 15.197
Fundos de investimento de renda fixa 2.883 - - 2.883
Títulos disponíveis para venda 330.036 - - 330.036
Prêmios a receber 166 - 147.060 147.226
Exposição máxima ao risco de crédito 347.397 883 147.062 495.342
 (ii) Contratos de resseguros

Tipo de ressegurador
Categoria 
de risco (*)

Exposição em 
31/12/2021 %

Admitida AA- 1.093 0,17
Admitida AA- 1.090 0,17
Local AA- 567.175 89,88
Admitida A+ 787 0,12
Local brAAA 592 0,09
Local brAAA 26.537 4,21
Admitida UMA- 168 0,03
Admitida A+ 175 0,03
Eventual UMA 32.381 5,13
Local AA- 494 0,08
Local AA- 387 0,06
Eventual UMA 82 0,01
Eventual UMA  107 0,02

631.068 100 

Tipo de ressegurador
Categoria Exposição em 

31/12/2020 %de risco (*)
Local AA 222.625 82,02
Admitida AA 989 0,36
Admitida AA 1.366 0,5
Admitida A+ 683 0,25
Local brAAA 16 0,01
Local brAAA 23.724 8,74
Admitida A- 156 0,06
Admitida A+ 147 0,05
Eventual A 21.747 8,01

271.453 100
(*) Ratings conforme Standard & Poors/FITCH.
   5.2 Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco da Seguradora não ter recursos financeiros líquidos 
suficientes para cumprir suas obrigações ou ter de incorrer em custos excessi-
vos para fazê-lo. A política da Seguradora é manter uma liquidez adequada e 
liquidez contingente para atender suas obrigações tanto em condições normais 
quanto de estresse. Para alcançar este objetivo, a Seguradora avalia, monitora 
e gerencia suas necessidades de liquidez em uma base contínua.
A Seguradora tem políticas de liquidez, de gestão e de diretrizes específicas 
sobre a forma de planejar, gerenciar e relatar sua liquidez local, propiciando 
recursos financeiros suficientes para cumprir suas obrigações à medida que 
estas atinjam seu vencimento.
 (i) Gerenciamento de risco de liquidez
O gerenciamento diário do risco de liquidez é realizado pelo departamento 
financeiro e tem por objetivo controlar os diferentes descasamentos dos prazos 
de liquidação de direitos e obrigações, assim como a liquidez dos instrumentos 
financeiros utilizados na gestão das posições financeiras. O conhecimento e o 
acompanhamento deste risco são cruciais, sobretudo para permitir à Segura-
dora liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.
Para administrar a liquidez do caixa são estabelecidas premissas de desembol-
sos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela Administração. 
Este departamento monitora continuamente as previsões das exigências de 
liquidez da Seguradora para assegurar que tenha caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais.
A sobra de caixa é investida em aplicações com incidência de juros, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para atender 
as responsabilidades operacionais. De acordo com o órgão regulador e assu-
mindo uma posição ainda mais conservadora, 100% da carteira da Seguradora 
está aplicada em ativos de alta liquidez.
Apresentamos a seguir a composição dos ativos e passivos financeiros por 
vencimento:
 (i) Recebíveis e disponibilidades

31/12/2021

 

Sem
Venci-
mento 

De 1 a 
30 dias

De 31 
a 180 
dias

De 181 
a360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total
Caixa e bancos 30.967 - - - - 30.967
Títulos e créditos a 
receber - - 16.249 - 4.065 20.314
Outros créditos ope-
racionais - 180 - - - 180
Prêmios a receber e 
operações com res-
seguradoras (i) 5.775 75.634 371.366 28.221 727 481.723

36.742 75.814 387.615 28.221 4.792 533.184
 (i) Os prêmios de RVNE estão sendo classificados na faixa sem vencimento.

31/12/2020

 

Sem
Venci-
mento 

De 1 a 
30 dias

De 31 a
180 

dias

De 181 
a360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total
Caixa e bancos 15.197 - - - - 15.197
Títulos e créditos a 
receber - - 2.567 - 3.621 6.188
Outros créditos ope-
racionais - 50 - - - 50
Prêmios a receber e 
operações com res-
seguradoras (i) 6.665 58.524 134.465 36.176 - 235.830

21.862 58.574 137.032 36.176 3.621 257.265
 (ii) Títulos de renda fixa
Correspondem a fundos de investimento não exclusivos, cuja carteira é com-
posta por títulos públicos mensurados a valor justo e aos títulos públicos de 
renda fixa, classificados como disponíveis para venda. A carteira de títulos de 
renda fixa com liquidez imediata, é composta pelos seguintes papéis:

31/12/2021

De 1 a  
30 dias

De 31 
a 180 
dias

De 181 
a 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total
I – Títulos mensurados ao valor justo 
por meio do resultado
Quotas de fundos de investimentos: - - 217 4.811 5.028
II - Títulos disponíveis para venda
LFT - Letras Financeiras do Tesouro - - 370 30.658 31.028
LTN - Letras do Tesouro Nacional - - 243.724 166.768 410.492
NTN-F - Notas do Tesouro Nacional - - - 37.880 37.881
NTN-O – Notas do Tesouro Nacional - - - - -
Total - - 244.311 240.117 484.428

31/12/2020
De 1 
a 30 
dias

De 31 
a 180 
dias

De 181 
a 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total
I – Títulos mensurados ao valor justo 
por meio do resultado
Quotas de fundos de investimentos:
LFT - Letras Financeiras do Tesouro - 2 6 - 8
LFT-O – Letras Financeiras do Te-
souro 2.052 - - - 2.052
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - - - 37 37
NTN-O - Notas do Tesouro Nacional - - - 786 786
II - Títulos disponíveis para venda
LFT - Letras Financeiras do Tesouro - 355 118 - 473
LTN - Letras do Tesouro Nacional 64.326 - - 201.555 265.881
NTN-F - Notas do Tesouro Nacional 18.897 - - 44.785 63.682
Total 85.275 357 124 247.163 332.919
 (iii) Passivos financeiros e de seguros

31/12/2021
De 1 
a 30 
dias 

De 31 
a 180 
dias

De 181 
a 360 
dias 

Acima 
de 360 

dias Total
Obrigações a pagar - 3.369 - 7.015 10.384
Operações com resseguradores - 584.734 - - 584.734
Corretores de seguros e resseguro - 40.712 - - 40.712
Provisões técnicas (líquidas de res-
seguro) 30.153 140.511 160.948 849 332.461
Outros débitos operacionais - 3.682 - - 3.682
Outros débitos - - 465 2.028 2.493
 30.153 773.008 161.413 9.892 974.466

31/12/2020

 

De 1 
a 30 
dias

De 31 a
180 

dias

De 181 
a 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total
Obrigações a pagar - 2.604 - 8.236 10.840
Operações com resseguradores - 238.367 - - 238.367
Corretores de seguros e resseguro - 30.772 - - 30.772
Provisões técnicas (líquidas de res-
seguro) 6.504 68.691 138.000 1.038 214.233
Outros débitos operacionais - 3.923 - - 3.923
 6.504 344.357 138.000 9.274 498.135

CNPJ: 14.525.684/0001-50
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   5.3 Risco de mercado
 (i) Gerenciamento de risco de mercado
O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação de pre-
ços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores 
das carteiras ativa e passiva. Segue abaixo fator de risco para a exposição 
desta Seguradora.
 (ii) Controle de risco de mercado
Teste de sensibilidade (risco de mercado)
As aplicações financeiras estão custodiadas no Banco Itaú.
O custo de oportunidade utilizado pela Seguradora para avaliar os investimentos 
é a taxa referencial de juros do mercado.
A Seguradora analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São 
simulados diversos cenários levando em consideração o cenário macroeco-
nômico e as projeções divulgadas pelos bancos. Com base nesses cenários a 
Seguradora define mudanças razoáveis nas taxas de juros e calcula o impacto 
sobre o resultado. Estes testes são monitorados regularmente para avaliar 
se o potencial máximo de prejuízo está dentro dos limites determinados pela 
Administração.
Para efeito de testes de sensibilidade, foram utilizadas as premissas de 25% 
de aumento/redução no custo de oportunidade dos ativos financeiros - taxa 
de juros do mercado. Seguem os efeitos:
Impacto na receita financeira e no patrimônio líquido bruto de impostos

31/12/2021 31/12/2020

Premissas

Receita 
financei-
ra após 

aumento/
redução

Impacto 
no patri-

mônio 
líquido %

Receita 
financei-
ra após 

aumento/
redução

Impacto 
no patri-

mônio 
líquido 

%
Receita financeira 19.210 16.209
Aumento 25% CDI 20.268 1,00% 16.766 0,49%
Redução 25% CDI 18.582 0,59% 15.785 0,37%
   5.4 Risco de seguro/subscrição
A Seguradora possui em sua política de subscrição, critérios de aceitação e 
de precificação específicos para cada linha de negócio, que buscam minimizar 
riscos de anti-seleção e garantir um nível de rentabilidade adequado frente 
aos riscos assumidos.
O risco de seguro geral inclui a possibilidade razoável de perda significativa 
devido à incerteza na frequência da ocorrência dos incidentes segurados bem 
como na gravidade das reclamações resultantes. A teoria de probabilidade e 
suas distribuições são aplicadas para a precificação e provisionamento das 
operações de seguros. O principal risco é que a frequência ou severidade de 
sinistros seja maior do que o estimado. A Seguradora desenvolve modelos 
e políticas de precificação, além de monitorar a adequação de preços dos 
produtos, que permitem a sua diferenciação, de forma mais justa, dos preços 
cobrados aos seus clientes.
Adicionalmente, a Seguradora busca assegurar o equilíbrio adequado dos 
seus limites de retenção, de modo a mitigar os riscos assumidos nas diferen-
tes linhas de negócio, avaliando os melhores tipos de contratos de resseguro 
e considerando a posição dos resseguradores na escala de classificação de 
risco, calculadas pelas mais renomadas agências internacionais.
O gerenciamento de risco de seguro é um aspecto crítico no negócio. Para o 
contrato de seguro de danos, o fluxo de caixa está vinculado, direta e indire-
tamente, com os ativos que suportam esse contrato.
 (i) Estratégia de subscrição
A Seguradora tem sua política de subscrição geral, além de guidelines de 
subscrição específicos por linha de negócios. Nestes são estabelecidos os 
critérios de subscrição, precificação, alçadas de aceitação, enquadramento e 
classificação dos riscos. 
Uma série de requisitos são exigidos para a avaliação de cada tipo de risco, 
respeitando-se as características de cada um. Se requisitos importantes para 
análise e classificação do risco não são atendidos, o risco poderá ser recusado.
A precificação é um importante requisito para uma correta subscrição, de modo 
a garantir o equilíbrio atuarial da Seguradora e o cumprimento de todos os seus 
compromissos com os segurados. Entretanto, a Seguradora entende que a 
precificação, por si só, ainda que aparentemente adequada e atuarialmente 
sustentável, pode não ser suficiente para a garantia de sua saúde financeira. 
Neste contexto, a correta análise e diagnóstico do risco e sua adequada clas-
sificação dentro do processo de subscrição, não são menos importantes.
 (ii) Estratégia de resseguro
Os contratos de resseguro firmados consideram condições proporcionais e 
não proporcionais, de forma a reduzir a exposição a riscos isolados e riscos 
catastróficos conforme distribuição das responsabilidades assumidas, poten-
cial de perda e sua distribuição regional. Em situações específicas existe a 
cessão facultativa.
 (iii) Casamento de ativos e passivos (ALM)
A Seguradora realiza periodicamente análise dos fluxos de ativos e passivos 
(ALM), para os produtos que estão em comercialização e para aqueles em fase 
de espera de aprovação pela SUSEP. A metodologia da análise compreende 
a observação de suficiência ou insuficiência do fluxo de ativos em relação ao 
fluxo de passivos, bem como do Retorno sobre Patrimônio (ROE) e ainda da 
suficiência de Patrimônio Líquido frente às necessidades de Capital Mínimo 
Requerido para os próximos anos. O estudo é baseado nas projeções dos riscos 
assumidos e daqueles que a Seguradora ainda irá assumir, utilizando diversas 
variáveis especificadas por linha de negócio, como por exemplo, sinistralida-
de, custos de aquisição, despesas com sinistros, despesas administrativas e 
estratégias de resseguro.
Este estudo é monitorado pela Administração da Seguradora, a qual reporta 
ao Conselho de Administração da Seguradora.
 (iv) Gerenciamento de riscos por segmento de negócio
O monitoramento da carteira de seguros compreende o acompanhamento e a 
adequação das tarifas praticadas, bem como avaliar a eventual necessidade de 
alterações. São consideradas, também como ferramentas de monitoramento: a 
análise de sensibilidade e dos fluxos de ativos e passivos (ALM). Além disso, 
o LAT (Liability Adequacy Test) é realizado semestralmente, com o objetivo de 
averiguar a adequação do montante registrado a título de provisões técnicas, 
considerando as premissas adequadas à realidade dos negócios em vigor.
 (v) Teste de sensibilidade 
O teste de sensibilidade realizado pela Seguradora constituiu em demonstrar 
o efeito da mudança em uma premissa importante enquanto outras premissas 
permanecem inalteradas. Foram utilizadas sinistralidade e despesas adminis-
trativas como premissas para efeito nos testes de sensibilidade. A sinistralidade 
foi aplicada sobre os novos avisos, sobre o estoque da PSL e sobre a provisão 
de IBNR. A Seguradora não possui produtos que sejam afetados pela taxa de 
juros, inflação e riscos cambiais.
Seguem resultados dos testes de sensibilidade:
 • Impacto no resultado e no patrimônio líquido bruto de impostos

31/12/2021

Premissas
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

Aumento de 5 pontos percentuais na sinistralidade 
apurada (35.615) (5.916)
Aumento de 10 pontos percentuais nas despesas 
administrativas (3.456) (3.456)

31/12/2020

Premissas
Bruto de 

resseguro
Líquido de 
resseguro

  
Aumento de 5 pontos percentuais na sinistralidade 
apurada (19.203) (3.029)
Aumento de 10 pontos percentuais nas despesas 
administrativas (3.053) (3.053)
   5.5 Riscos relacionados à COVID - 19
O impacto total da crise da Covid-19 nos negócios e resultados da Companhia 
ainda não podem ser avaliados com precisão nesta fase, dada a incerteza 
relacionada à magnitude e duração da pandemia de Covid-19 e aos possíveis 
efeitos de futuras ações governamentais e/ou evolução jurídica neste contex-
to. Esta incerteza decorre da grande dificuldade em trabalhar com hipóteses 
sólidas sobre o impacto desta crise devido à falta de eventos comparáveis, a 
natureza contínua da pandemia e seus impactos de longo alcance nas econo-
mias mundiais, na saúde da população e em nossos clientes e contrapartes. 
Essas hipóteses incluem, em particular:
- A duração da pandemia, seu impacto na saúde a curto e longo prazo;
- A disponibilidade, eficácia e taxa de aceitação e o efeito das vacinas;
- A resposta de órgãos governamentais em todo o mundo (incluindo executivo, 
legislativo e regulatório);
- As ações judiciais potenciais ou influências sociais;
- A cobertura e interpretação dos contratos da Companhia sob essas circuns-
tâncias; e
- a avaliação da estimativa de sinistros líquidos e o impacto das ações de 
mitigação de sinistros.
Portanto, quaisquer avaliações e valores resultantes apresentados neste docu-
mento serão necessariamente estimativas aproximadas baseadas em análises 
em evolução e abrangem uma ampla gama de hipóteses teóricas, que ainda são 
altamente evolutivas. Nesta fase, nenhum destes cenários, avaliações, análises 
de impacto ou valores podem ser considerados como certos ou definitivos.
   6 Ativos financeiros

31/12/2021
% partici-

pação 31/12/2020
% parti-
cipação

Caixa e bancos 30.967 3,06 15.197 2,50
 Recebíveis (i) 498.154 49,14 260.066 42,76
Aplicações financeiras 484.428 47,80 332.919 54,74
 1.013.549 100,00 608.182 100,00
(i) O saldo apresentado refere-se às rubricas prêmios a receber, operações 
com resseguradoras, outros créditos operacionais e títulos e créditos a receber.
   7 Aplicações financeiras

 31/12/2021 31/12/2020
Custo

atualizado
Valor de
mercado

Custo
atualizado

Valor de
Mercado

Títulos mensurados a valor 
justo por meio de resultado (a) 5.028 5.028  2.883 2.883 
Títulos disponíveis para 
venda (b) 494.804 479.400 330.036 323.036

499.032 484.428 332.919 325.919
 (a) Correspondem a quotas de fundo de investimento não exclusivo valorizadas 
pelo valor da quota informada por seu administrador Banco Itaú Unibanco S.A. 
na data de encerramento do balanço.
 (b) Títulos públicos conforme abertura demonstrada na nota 5.2(ii).

Movimentação das aplicações financeiras

Saldo em 
31/12/2020

Aplica-
ção

Resga-
tes

Ajuste 
de mer-

cado 
no PL

Rendi-
mentos

Saldo em 
31/12/2021

Mensurados a 
valor justo por 
meio de resul-
tado
Quotas de fundo 
de investimento 
de renda fixa 2.883 5.000 (2.887) - 32 5.028 
Títulos dis-
poníveis para 
venda
Títulos públicos 330.036 651.423 (498.835) (22.402) 19.178 479.400
 332.919 656.423 (501.722) (22.402) 19.210 484.428

Saldo em 
31/12/2019

Aplica-
ção

Resga-
tes

Ajuste 
de mer-

cado 
no PL

Rendi-
men-

tos
Saldo em 

31/12/2020
Mensurados a valor 
justo por meio de 
resultado
Quotas de fundo 
de investimento de 
renda fixa 37.303 17.150 (52.022) - 452 2.883
Títulos disponíveis 
para venda
Títulos públicos 203.357393.543 (284.861) 2.240 15.757 330.036
 240.660410.693 (336.883) 2.240 16.209 332.919
Hierarquia do valor justo
A tabela a seguir apresenta a análise do método de valorização de ativos finan-
ceiros trazidos ao valor justo. O valor de referência foi definido como se segue:
 • Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo.
 • Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que 
cuja precificação é direta ou indiretamente observável.
 • Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um 
mercado observável.

31/12/2021 31/12/2020
 Nível 1 Nivel 2 Nível 1 Nível 2
Quotas de fundo de investimento de 
renda fixa - 5.028 - 2.883
Títulos públicos 479.400 - 330.036 -

479.400 5.028 330.036 2.883
   8 Prêmios a receber
 a. Prêmios a receber por ramos de seguros

31/12/2021 31/12/2020
RCFV – Ônibus 56.388 49.534 
RC - Ônibus  41.311  43.507 
Seguro Rural  32.326  17.479 
Marítimo - Casco  12.784  7.730 
Cascos Aeronáuticos  10.408  7.711 
APP - Acidentes pessoais  7.235  6.347 
DFI Imobiliário - Empresarial  6.347  3.246 
Benfeitorias  4.414  1.884 
Riscos diversos  3.986  3.918 
Penhor Rural  3.776  2.958 
Automóvel - Cascos  3.552  1.514 
Automóvel - R.C. Facultativa Veículos - RCFV  1.753  - 
Garantia setor publico  1.458  - 
R. C. Trans. Rodoviário Carga - RCTR-C  1.246  - 
R C Facul Para Aeronave - RCF  1.046  - 
R. C. Trans. Desvio de Carga - RCF-DC  973  - 
R.C. Hangar  685  635 
RC Geral  575  458 
Garantia setor privado  394  - 
Lucros Cessantes  185  169 
Transporte Internacional  176  9 
Reta  124  120 
Transporte Nacional  103  - 
Compreensivo Residencial  71  7 
Seguro Habitacional - Demais coberturas  51  - 
Riscos de Engenharia  6  - 
Seguro Habitacional - Prestamista  2  - 
Acidentes pessoais passageiros  2  - 

 191.377 147.226

 b. Aging de prêmios a receber
31/12/2021

 
Sem ven-
cimento

De 1 a 
60

De 61 a 
120

De 121 
a 180

De 181 
a 365

Acima 
de 365 Total

A vencer
Prêmios a receber - 70.210 50.215 29.335 27.205 - 176.965
Vencidos
Prêmios a receber - 5.812 891 1.022 275 636 8.636
(-) Redução ao 
valor recuperável (2.515) - - - - - (2.515) 
Sem vencimento
Prêmios de RVNE 8.262 - - - - - 8.262
Juros a apropriar 29 - - - - - 29
(=) Prêmios a 
receber circulante 5.776 76.022 51.106 30.357 27.480 636 191.377

31/12/2020
Sem ven-
cimento

De 1 a 
60

De 61 a 
120

De 121 
a 180

De 181 
a 365

Acima 
de 365 Total

A vencer
Prêmios a receber - 47.927 37.608 24.599 26.142 - 136.276
(-)Redução ao 
valor recuperável - (64) (21) (4) - - (89)
Vencidos
Prêmios a receber - 4.436 416 237 866 1.786 7.741
(-)Redução ao 
valor recuperável - (62) (416) (237) (866) (1.786) (3.367)
Sem vencimento
Prêmios de RVNE 6.624 - - - - - 6.624
Juros a apropriar 41 - - - - - 41
(=) Prêmios a 
receber circulante 6.665 52.237 37.587 24.595 26.142 - 147.226
Segue abaixo movimentação da provisão para redução ao valor recuperável 
do exercício:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 3.456 4.638
Constituição - 1.923
Reversão (941) (3.105)
Saldo final 2.515 3.456
c. Movimentação de prêmios a receber
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 147.226 158.516
(+) Prêmios emitidos 1.063.860 690.377
(-) Prêmios cancelados (128.251) (151.756)
(-) Prêmios restituídos (27.818) (14.418)
(-) Redução ao valor recuperável 941 1.182
(+) Adicional de fracionamento 14.106 27
(+) IOF 1.440 806
RVNE 1.638 1.735
(-) Recebimentos (881.765) (539.243)
Saldo final 191.377 147.226
Os produtos da Essor Seguros são geralmente oferecidos com parcelamento 
médio de até 10 parcelas.
   9 Operações com resseguradoras
Os ativos de resseguro abaixo referem-se a parcela de sinistro a recuperar 
junto ao ressegurador.

31/12/2021 31/12/2020
Seguro Rural 289.764  68.133 
RC - Ônibus  5.013  6.648 
RCFV – Ônibus  3.577  3.672 
Marítimo - Casco  2.555  4.601 
Benfeitorias  1.456  207 
Penhor Rural  531  363 
–Outros 880 4.980
 303.776 88.604
 31/12/2021 31/12/2020
Aging de valores a receber 303.776 88.604

De 1 a 180 dias 302.944 78.569
De 181 a 365 dias  747 10.035
De 366 a 730 dias  61 -
Superior a 730 dias  24 -

Os montantes demonstrados vencidos há mais de 180 dias que não possuem 
provisão para perda, referem-se a saldos entre partes relacionadas onde en-
tendemos que há risco de crédito, bem como, a Seguradora recebeu de seus 
resseguradores valores a título de adiantamento para liquidação destes sinis-
tros, observado na rubrica de operações com resseguradoras em débitos de 
operações com seguros e resseguros. Pelo fato de tais sinistros ainda estarem 
em processo de regulação não foram liquidados juntos aos resseguradores. 
   10 Ativos de resseguro - circulante e não circulante
Os ativos de resseguro referem-se aos prêmios e comissões de resseguros 
diferidos constituídos com base no valor dos prêmios cedidos em resseguro, 
correspondente ao período restante de cobertura do risco, sinistros e despesas 
a recuperar com resseguradores pendentes de regulação e as provisões de 
IBNR e IBNeR de resseguros.

 a. Movimentação dos ativos de resseguros

PPNG
PPNG

(RVNE)
PPNG (exces-
so de danos) PSL PDR IBNR IBNeR

Comissão dife-
rida RCD (*)

Total provi-
sões técnicas

Saldo em 31 de dezembro de 2020 162.269 2.016 5.600 141.236 532 8.235 11.575 (42.601) 288.862
Constituições 926.523 104.787 615 - 4.486 107.415 16.997 212.896 1.373.719
Diferimento / reversões (829.742) (104.682) (6.215) - (4.597) (65.500) (18.482) (237.855) (1.267.073)
Aviso de Sinistros - - - 539.869 - - - - 539.869
Atualização monetária - - - 887 - - - - 887
Pagamentos de sinistros - - - (452.638) - - - - (452.638)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 259.050 2.121 - 229.354 421 50.150 10.090 (67.560) 483.626

PPNG
PPNG

(RVNE)
PPNG (excesso  

de danos) PSL PDR IBNR IBNeR
Comissão  

diferida RCD (*)
Total provi-

sões técnicas
Saldo em 31 de dezembro de 2019 144.319 1.039 3.368 88.270 926 5.731 8.662 (40.438) 211.877
Constituições 162.802 45.758 12.607 - 4.039 12.588 5.212 37.785 280.791
Diferimento pelo risco decorrido (144.852) (44.781) (10.375) - (4.433) (10.084) (2.299) (39.948) (256.772)
Aviso de sinistros - - - 319.005 - - - - 319.005
Atualização monetária - - - 2.894 - - - - 2.894
Pagamentos de sinistros - - - (268.933) - - - - (268.934)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 162.269 2.016 5.600 141.236 532 8.235 11.575 (42.601) 288.862

Ramo
PPNG e 

PPNG RVNE RCD (*) PSL IBNR IBNER PDR (**) 31/12/2021
DFI Imobiliário - Empresarial 7.025 (969) 3.623 680 - 27 10.386
Lucros Cessantes 264 (21) - - - - 243
Riscos de Engenharia - - - - - - -
Riscos diversos 2.409 (335) 983 27 - 20 3.104
RC Geral 485 (63) 337 47 - - 806
APP - Acidentes pessoais 1.171 (452) 1.119 16 51 - 1.905
Automóvel - R.C. Facultativa Veículos - RCFV 1.631 (400) 210 - - - 1.441
Automóvel - Cascos 2.748 (834) 23 232 - - 2.169
Transporte Nacional 278 (111) 64 - - - 231
Transporte Internacional 261 (104) 25 56 - - 238
RC - Ônibus 6.033 (2.332) 18.157 241 5.549 177 27.825
RCFV – Ônibus 8.569 (3.287) 13.984 457 2.991 124 22.838
R. C. Trans. Rodoviário Carga - RCTR-C 949 (356) 389 - - 7 989
R. C. Trans. Desvio de Carga - RCF-DC 745 (274) 1.074 - - - 1.545
Seguro Rural 194.581 (52.206) 182.032 47.088 1.499 4 372.998
Benfeitorias 4.090 (873) 1.343 172 - 7 4.739
Penhor Rural 3.235 (925) 1.165 91 - 3 3.569
Marítimo - Casco 8.783 (2.226) 893 232 - 4 7.686
R C Facul Para Aeronave - RCF 1.287 (129) - 314 - - 1.472
Cascos Aeronáuticos 14.983 (1.498) 1.675 107 - 37 15.304
R.C. Hangar 787 (79) 1.497 160 - - 2.365
Reta 857 (86) 761 230 - 11 1.773

261.171 (67.560) 229.354 50.150 10.090 421 483.626

Ramo
PPNG e PPNG 

RVNE
PPNG

(ED) RCD (*) PSL IBNR IBNER PDR (**) 31/12/2020
Compreensivo Residencial  4.351  3  (361)  500  474  - 1  4.968 
DFI Imobiliário - Empresarial  215  -  (17)  -  23  -  -  221 
Lucros Cessantes  2.319  12  (266)  -  116  -  -  2.181 
Riscos diversos  461  -  (47)  22  34  -  1  471 
RC Geral 991  253 (412) 1.315 58 14  - 2.219
APP - Acidentes pessoais  899  46  (354)  93  37  -  -  721 
Automóvel - Cascos  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tranporte internacional  6.032  1.265  (2.500)  20.697  231  5.714  252  31.691 
RC - Ônibus  7.225  1.644  (2.977)  13.043  313  3.983  185  23.416 
RCFV - Ônibus  -  -  -  (0)  -  -  -  (0)
Seguro Habitacional - Prestamista  -  -  -  30  -  -  -  30 
Seguro Habitacional - Demais coberturas  -  -  -  -  -  -  -  - 
Seguro Rural  118.832 2.100 (31.733)  96.518  5.612  1.864  4  193.197 
Benfeitorias  1.669  45  (332)  1.714  143  -  -  3.239
Penhor Rural  2.326  90  (502)  1.499  94  -  1  3.508 
Marítimo Casco  6.074  142  (1.811)  1.641  146  -  5  6.197 
Aeronáutico Casco  11.422  -  (1.142)  3.611  537  -  72  14.500 
R.C Hangar  665  -  (67)  479  166  -  -  1.243 
Reta  804  -  (80)  74  251  -  11  1.060 

164.285 5.600 (42.601) 141.236 8.235 11.575 532 288.862

31/12/2021 31/12/2020
Circulante 483.226 288.652
Não circulante 400 210
 483.626 288.862
(*) Receita de comissão diferida.
(**) Provisão de despesas relacionadas.
   11 Títulos e créditos a receber

31/12/2021 31/12/2020
Titulos e créditos a receber 143 173
Creditos dos impostos a compensar no ano 1.506 1.672
Créditos Tributários e Previdenciários 11.824 3.621
Adiantamentos diversos 588 722
Saldo no final do exercício 14.061 6.188
Expectativa de recuperação de créditos tributários
As estimativas de recuperação dos créditos tributários oriundos de diferenças 
temporárias foram calculadas levando-se em consideração premissas finan-
ceiras e de negócios disponíveis em 31 de dezembro de 2021.
Com base nestas projeções, a Companhia possui a seguinte expectativa de 
recuperação dos créditos:

Imposto de renda e contribuição
social diferidos Diferenças temporárias 
2022 7.760
Total 7.760
A Companhia com base em histórico de lucratividade e fundamentada em pro-
jeções de resultados tributáveis futuros, constitui créditos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre a totalidade de suas diferenças temporárias.
   12 Custos de aquisição diferidos 
O prazo para o diferimento do custo de aquisição acompanha o prazo de vi-
gência da apólice emitida que é geralmente de 12 meses, sendo demonstrado 
em sua composição comissão de seguros, comissão de seguros RVNE e custo 
de aquisição para os ramos rural e transporte.
 31/12/2021 31/12/2020
Compreensivo Residencial  10  5 
DFI Imobiliário - Empresarial  1.414  978 
Lucros Cessantes  60  46 
Riscos de Engenharia  103  - 
Riscos diversos  1.302  1.031 
RC Geral  205  131 
APP - Acidentes pessoais  1.878  1.538 

►

◄

CNPJ: 14.525.684/0001-50
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Continuação

Continua

Automóvel - R.C. Facultativa Veículos - RCFV  283  - 
Automóvel - Cascos  1.044  714 
Transporte Nacional  74  - 
Transporte Internacional  67  1 
RC - Ônibus  12.581  11.513 
RCFV – Ônibus  17.964  14.438 
R. C. Trans. Rodoviário Carga - RCTR-C  203  - 
R. C. Trans. Desvio de Carga - RCF-DC  160  - 
Garantia setor publico  1.685  1 
Seguro Garantia Setor privado  373  3 
Seguro Habitacional - Prestamista  -  - 
Seguro Habitacional - Demais coberturas  1  3 
Acidentes pessoais passageiros -  - 
Seguro Rural  40.156  20.059 
Benfeitorias  2.025  834 
Penhor Rural  2.188  1.168 
Marítimo - Casco  3.532  2.307 
R C Facul Para Aeronave - RCF  157  - 
Cascos Aeronáuticos  1.507  1.149 
R.C. Hangar  115  77 
Reta  164  149 
 89.251 56.146
Abaixo demonstramos a movimentação:
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do exercício 56.146 55.563
Constituição 170.068 79.295
Diferimento/cancelamento 136.963 (78.712)
Saldo no final do exercício 89.251 56.146
 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 88.064 55.917
Não circulante 1.187 229
 89.251 56.146
   13 Arrendamento
A seguir estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso reconhecidos 
e passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021:
Ativo 31/12/2021
Direito de uso 2.952
Depreciação acumulada (605)
 2.347
Passivo de arrendamento 31/12/2021
Passivo sobre direito de uso (3.333)
Juros sobre arrendamento a incorrer 840
 (2.493) 
   14 Impostos, encargos sociais e trabalhistas a recolher
 31/12/2021 31/12/2020
IOF 11.503 8.703
Encargos trabalhistas 2.318 2.519
Contribuições previdenciárias 1.205 1.484
Demais impostos 1.603 957
 16.629 13.663
 15 Impostos e contribuições
 31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social 687 935
COFINS 474 442
PIS 77 71
 1.238 1.448
 a. Conciliação do imposto de renda e da contribuição social
O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), calculados com 
base nas alíquotas oficiais vigentes, estão reconciliados com os valores con-
tabilizados como despesas de imposto de renda e de contribuição social, como 
se segue:

31/12/2021 31/12/2020
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes dos impostos 30.913 30.913 43.072 43.072
Alíquota nominal 25% 20% 25% 15%
Imposto de renda e contribuição 
social à alíquota nominal (7.704) (6.183) (10.768) (6.461)
Outras diferenças permanentes e 
temporárias (265) (208) (494) (374)
Imposto de renda e contribuição 
social à alíquota efetiva (7.969) (6.390) (11.262) (6.835)
Imposto de renda e contribuição 
social diferido (8) 1.286 787 (162)
Total do imposto (7.977) (5.104) (10.475) (6.997)
Alíquota efetiva 25% 20% 24% 16%
 16 Débitos de operações com seguros e resseguros
 a. Operações com resseguradoras

Ramo

Prê-
mios de 

resse-
guro

Exces-
so
de 

danos

Prêmios 
de res-
seguro 
RVNE

Comis-
sões de 

resse-
guro

Ressar-
cimento 
sinistro 31/12/2021

Imobiliario demais 
coberturas  (15)  -  -  13  -  (2)
 Imobiliário - Empre-
sarial  5.604  14  8  (403)  21  5.244 
Lucros Cessantes  199  -  -  (15)  -  184 
Riscos diversos  2.180  42  -  (220)  -  2.002 
RG Geral  215  7  -  (35)  -  187 
APP - Acidentes 
pessoais  2.007  185 14  (1.368)  -  838 
Automóvel - Cascos  3.253  (155)  18  (1.238)  21  1.899 
Automóvel - R.C. 
Facultativa Veículos 
- RCFV  1.980  -  -  (497)  21  1.504 
Transporte Nacional  320  -  -  (129)  -  191 
Transporte Interna-
cional  410  -  -  (164)  -  246 
RC - Ônibus  13.051  1.905  730  (5.636)  145  10.195 
RCFV – Ônibus  16.954  2.066  152  (7.061)  267  12.378 
Outros 2.168 47 - (456) 74 1.833

Seguro Rural
 

653.441  -  1.019  (132.566)  115  522.009 
Benfeitorias  4.201  5  76  (1.567)  3  2.718 
Penhor Rural  3.530  (12)  113  (1.194)  -  2.437 
Marítimo (casco)  12.465  903  1.486  (4.359)  (0)  10.495 
R C Facul Para Aero-
nave - RCF  1.098  -  -  (121)  -  977 
Aeronáutico (casco)  9.724  -  -  (1.026)  -  8.698 
RC Hangar  624  -  -  (92)  -  532 
Reta  186  -  -  (19)  -  167 

733.595 5.007 3.616(158.153) 667 584.732

Ramo

Prê-
mios 

de 
resse-

guro

Exces-
so
de 

danos

Prê-
mios de 

resse-
guro 

RVNE

Comis-
sões 

de res-
seguro

Res-
sarci-

mento 
sinistro 31/12/2020

Imobiliario demais 
coberturas (23) - - 13 - (10)
Imobiliário - Empre-
sarial 3.603 17 8 (330) 33 3.331
Lucros cessantes 198 - - (15) - 183
Riscos diversos 1.971 53 - (243) - 1.781
RG Geral 438 7 - (20) - 425
APP - Acidentes 
pessoais 1.812 470 14 (1.841) - 455
Automóvel – Cascos 1.032 (109) 15 (390) - 548
RC - Ônibus 12.835 3.168 79 (8.254) 437 8.265
RCFV - Ônibus 14.067 3.678 136 (8.936) 147 9.092
Seguro Garantia 
Setor privado 132 45 - (128) 74 123
Seguro Habitacional - 
Prestamista (307) 2 - 3 - (302)
Seguro Habitacional - 
Demais coberturas (226) - - 458 - 232
Seguro Rural 284.088 2.100 862 (80.697) 101 206.454
Benfeitorias 1.447 50 40 (386) 1 1.152
Penhor Rural 2.135 78 87 (609) - 1.691
Marítimo Casco 5.676 1.048 989 (1.979) 19 5.753
Aeronáutico Casco 9.767 - - (1.030) 160 8.897
R.C Hangar 640 - - (66) - 574
Reta 168 - - (17) - 151

339.453 10.607 2.230(104.467) 972 248.795
 b. Corretores de seguros e resseguros e comissões e juros sobre 
prêmios emitidos
Ramo 31/12/2021 31/12/2020
 
Penhor Rural  4  (2)
Seguro Rural  591  347 
RC Hangar  300  190 
Riscos de Engenharia  41  - 
Riscos diversos  469  559 
 Imobiliário - Empresarial  1.127  346 
Benfeitorias  21.136  17.983 
Imobiliario demais coberturas  712  535 
Automóvel - R.C. Facultativa Veículos - RCFV  343  - 
Transporte Nacional  25  - 
Automóvel - Cascos  47  1 
Seguro Habitacional - Prestamista  6.990  6.933 
Transporte Internacional  (2.346)  (3.092)
R. C. Trans. Rodoviário Carga - RCTR-C  230  - 
R. C. Trans. Desvio de Carga - RCF-DC  179  - 
Garantia setor publico  435  1 
Seguro Garantia Setor privado  122  5 
Acidentes pessoais passageiros  12  - 
Lucros Cessantes  (181)  (181)
APP - Acidentes pessoais  (15)  (15)
Seguro Habitacional - Demais coberturas  5.069  3.736 
Aeronáutico (casco)  856  447 
RC - Ônibus  827  626 

RCFV – Ônibus  2.655  1.626 
R C Facul Para Aeronave - RCF  206  - 
Marítimo  874  606 
RG Geral  (23)  90 
Reta 27  31 

40.712 30.772
   17 Depósitos de terceiros
 a. Discriminação de depósito de de terceiros
 31/12/2021 31/12/2020
Cobrança antecipada de prêmios 2.591 934
Prêmios e emolumentos 1.154 161

3.745 1.095
b. Aging depósitos de terceiros

31/12/2021

 
De 1 a 

30 dias
De 31 a
60 dias

De 61 
a 120 
dias

De 
121 a

180 
dias

De 181 
a

365 
dias

Acima 
de

365 
dias Total

Cobrança anteci-
pada de prêmios 256 69 247 463 1.042 514 2.591
Prêmios e emolu-
mentos 546 45 489 74 - - 1.154
 802 114 736 537 1.042 514 3.745

31/12/2020

 
De 1 a 

30 dias

De 
31 a

60 
dias

De 61 
a 120 
dias

De 
121 a

180 
dias

De 
181 a

365 
dias

Acima 
de

365 
dias Total

Cobrança anteci-
pada de prêmios 404 72 29 93 336 - 934
Prêmios e emolu-
mentos 3.109 (2.812) (104) (35) 3 - 161
 3.513 (2.740) (75) 58 339 - 1.095
   18 Provisões técnicas - seguros
 31/12/2021 31/12/2020
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) 402.293  264.585 
Provisão de prêmios não ganhos RVNE (PPNG 
RVNE) 6.462  5.844 
Provisão de sinistros ocorridos mas não suficiente-
mente avisados (IBNeR) 26.990  24.838 
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 
(IBNR) 60.661  12.526 
Provisão de sinistros a liquidar Administrativo(PSL) 263.926 151.185
Provisão de sinistros a liquidar Judicial (PSL) 50.562 42.954
Provisão despesas relacionadas (PDR) 5.193 1.163

816.087 503.095
31/12/2021 31/12/2020

Circulante 810.851 501.847
Não circulante 5.236 1.248 

816.087 503.095
 a. Movimentação das provisões técnicas

PPNG
PPNG

(RVNE) PSL IBNR PDR IBNeR
Total provisões 

técnicas
Saldo em 31 de dezembro de 2020 264.585 5.844 194.139 12.526 1.163 24.838 503.095
Constituições 5.037.036 193.381 - 87.775 40.244 10.176 5.368.612
Diferimentos (4.899.328) (192.763) - (39.640) (36.214) (8.024) (5.175.969)
Aviso de sinistros - - 664.191 - - - 664.191
(+/-) Atualização monetária - - 1.859 - - - 1.859
(-) Pagamento de sinistros - - (545.701) - - - (545.701)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 402.293 6.462 314.488 60.661 5.193 26.990 816.087

PPNG
PPNG

(RVNE) PSL IBNR PDR IBNeR PET
Total provisões 

técnicas
Saldo em 31 de dezembro de 2019 234.173 4.478 130.652 9.435 1.487 20.419 400.644 234.173
Constituições 533.338 76.540 - 14.825 20.705 7.641 653.049 533.338
Diferimentos (502.926) (75.174) - (11.734) (21.029) (3.222) (614.085) (502.926)
 Aviso de sinistros - - 378.335 - - - 378.335 -
(+/-) Correção monetária - - 5.382 - - - 5.382 -
(-) Pagamento de sinistros - - (320.230) - - - (320.230) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 264.585 5.844 194.139 12.526 1.163 24.838 503.095 264.585
 (i) Desenvolvimento de sinistros 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os sinistros pagos com as suas respectivas 
provisões, partindo do ano em que o sinistro foi avisado. A parte superior do quadro demonstrava a variação da provisão no decorrer dos anos. A parte inferior 
do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os saldos contábeis.
Sinistros Incorridos - Bruto de Resseguro

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 31.486 106.281 137.011 112.912 102.878 205.701 186.047 331.293 630.031 1.843.640
1 ano após a ocorrência 33.509 117.566 140.127 117.640 106.025 209.119 202.194 338.330 - 1.264.509
2 anos após a ocorrência 33.704 117.590 140.167 117.801 106.187 209.224 202.475 - - 927.149
3 anos após a ocorrência 33.704 117.644 140.173 117.869 106.222 209.297 - - - 724.909
4 anos após a ocorrência 33.704 117.648 140.248 117.869 106.360 - - - - 515.829
5 anos após a ocorrência 33.704 117.658 140.248 117.872 - - - - - 409.482
6 anos após a ocorrência 33.704 117.658 140.252 - - - - - - 291.614
7 anos após a ocorrência 33.704 117.658 - - - - - - - 151.362
8 anos após a ocorrência 33.704 - - - - - - - - 33.704
Estimativa na data base (2021) [a] 33.704 117.658 140.252 117.872 106.360 209.297 202.475 338.330 630.031 1.895.979
Pagamentos efetuados [b] 33.704 117.658 140.233 117.819 105.684 208.311 198.284 329.321 389.732 1.640.747
Atualização monetária [c] - - - - - - -2 -11 -67 -80
Sinistros pendentes [d] = [a] - [b] + [c] - - 18 53 676 987 4.190 8.997 240.232 255.153

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - JUDICIAIS
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Total

No ano da ocorrência 325 7.723 10.392 12.025 27.850 13.009 12.779 6.500 1.015 91.618
1 ano após a ocorrência 325 8.374 12.757 13.272 29.263 14.289 13.715 7.346 - 99.341
2 anos após a ocorrência 331 8.673 12.990 13.573 29.924 14.681 14.447 - - 94.619
3 anos após a ocorrência 331 8.804 13.067 13.672 30.932 15.001 - - - 81.807
4 anos após a ocorrência 331 8.834 13.096 13.730 31.266 - - - - 67.256
5 anos após a ocorrência 331 8.858 13.114 13.730 - - - - - 36.033
6 anos após a ocorrência 331 8.941 13.206 - - - - - - 22.479
7 anos após a ocorrência 331 8.941 - - - - - - - 9.272
8 anos após a ocorrência 331 - - - - - - - - 331
Estimativa na data base (2021) [a] 331 8.941 13.206 13.730 31.266 15.001 14.447 7.346 1.015 105.284
Pagamentos efetuados [b] 265 6.963 7.910 8.447 19.139 6.483 6.445 2.618 35 58.307
Atualização monetária [c] 25 1.045 1.994 2.070 4.411 1.934 878 39 -38 12.358
Sinistros pendentes [d] = [a] - [b] + [c] 91 3.023 7.290 7.353 16.537 10.452 8.880 4.767 943 59.335

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 31.811 114.004 147.403 124.938 130.728 218.710 198.825 337.794 631.046 1.935.259
1 ano após a ocorrência 33.834 125.940 152.884 130.911 135.287 223.409 215.910 345.676 - 1.363.850
2 anos após a ocorrência 34.035 126.263 153.157 131.373 136.111 223.905 216.922 - - 1.021.767
3 anos após a ocorrência 34.035 126.448 153.241 131.540 137.154 224.298 - - - 806.717
4 anos após a ocorrência 34.035 126.482 153.343 131.599 137.626 - - - - 583.085
5 anos após a ocorrência 34.035 126.516 153.361 131.602 - - - - - 445.515
6 anos após a ocorrência 34.035 126.599 153.458 - - - - - - 314.093
7 anos após a ocorrência 34.035 126.599 - - - - - - - 160.634
8 anos após a ocorrência 34.035 - - - - - - - - 34.035
Estimativa na data base (2021) [a] 34.035 126.599 153.458 131.602 137.626 224.298 216.922 345.676 631.046 2.001.263
Pagamentos efetuados [b] 33.970 124.621 148.144 126.266 124.823 214.794 204.729 331.940 389.767 1.699.054
Atualização monetária [c] 25 1.045 1.994 2.070 4.411 1.934 876 28 -104 12.279
Sinistros pendentes [d] = [a] - [b] + [c] 91 3.023 7.308 7.407 17.213 11.438 13.069 13.764 241.174 314.488
Informamos que os valores constantes no quadro de desenvolvimento consideram, além de eventuais reavaliações de estimativa e recusas, a atualização 
monetária acumulada dos sinistros.
Ressaltamos, ainda, que a Companhia complementa a PSL/PBaR, por meio de ajuste de IBNER, de forma que os valores constituídos representem a melhor 
estimativa dos valores de sinistro a serem pagos, conforme determina a Circular SUSEP 462/2013.
Sinistros Incorridos - Líquidos de Resseguro

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 185 6.328 11.431 15.083 24.778 24.143 40.319 43.538 109.237 275.041
1 ano após a ocorrência 620 7.113 12.060 16.543 25.795 25.369 42.621 45.582 - 175.703
2 anos após a ocorrência 796 7.131 12.080 16.413 25.877 25.421 42.790 - - 130.507
3 anos após a ocorrência 796 7.158 12.083 16.447 25.894 25.458 - - - 87.835
4 anos após a ocorrência 796 7.160 12.120 16.447 25.963 - - - - 62.486
5 anos após a ocorrência 796 7.165 12.120 16.448 - - - - - 36.529
6 anos após a ocorrência 796 7.165 12.122 - - - - - - 20.083
7 anos após a ocorrência 796 7.165 - - - - - - - 7.961
8 anos após a ocorrência 796 - - - - - - - - 796
Estimativa na data base (2021) [a] 796 7.165 12.122 16.448 25.963 25.458 42.790 45.582 109.237 285.561
Pagamentos efetuados [b] 796 7.165 12.113 16.422 25.625 24.976 40.607 39.395 62.166 229.265
Atualização monetária [c] - - - - - - -1 -9 -57 -66
Sinistros pendentes [d] = [a] - [b] + [c] - - 9 27 338 482 2.182 6.178 47.014 56.229

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência - 3.385 3.890 4.736 13.179 6.102 7.167 4.814 570 43.842
1 ano após a ocorrência - 3.710 4.093 5.349 13.886 6.742 7.708 5.099 - 46.586
2 anos após a ocorrência - 3.749 4.211 5.500 14.216 6.938 7.964 - - 42.578
3 anos após a ocorrência - 3.815 4.250 5.549 14.720 7.098 - - - 35.432
4 anos após a ocorrência - 3.830 4.264 5.578 14.887 - - - - 28.559
5 anos após a ocorrência - 3.842 4.273 5.578 - - - - - 13.693
6 anos após a ocorrência - 3.883 4.319 - - - - - - 8.203
7 anos após a ocorrência - 3.883 - - - - - - - 3.883
8 anos após a ocorrência - - - - - - - - - -
Estimativa na data base (2021) [a] - 3.883 4.319 5.578 14.887 7.098 7.964 5.099 570 49.398
Pagamentos efetuados [b] - 3.123 2.672 3.320 8.892 3.102 3.662 1.509 30 26.311
Atualização monetária [c] - 514 817 1.029 2.176 799 484 29 -32 5.817
Sinistros pendentes [d] = [a] - [b] + [c] - 1.274 2.465 3.288 8.171 4.795 4.786 3.618 508 28.905

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 185 9.712 15.321 19.819 37.956 30.245 47.486 48.352 109.806 318.883
1 ano após a ocorrência 620 10.823 16.153 21.892 39.681 32.111 50.329 50.681 - 222.290
2 anos após a ocorrência 796 10.880 16.291 21.912 40.093 32.359 50.754 - - 173.085
3 anos após a ocorrência 796 10.973 16.333 21.996 40.614 32.556 - - - 123.267
4 anos após a ocorrência 796 10.990 16.384 22.025 40.850 - - - - 91.045
5 anos após a ocorrência 796 11.007 16.393 22.027 - - - - - 50.222
6 anos após a ocorrência 796 11.048 16.441 - - - - - - 28.286
7 anos após a ocorrência 796 11.048 - - - - - - - 11.844
8 anos após a ocorrência 796 - - - - - - - - 796
Estimativa na data base (2021) [a] 796 11.048 16.441 22.027 40.850 32.556 50.754 50.681 109.806 334.959
Pagamentos efetuados [b] 796 10.288 14.785 19.742 34.518 28.078 44.269 40.905 62.196 255.576
Atualização monetária [c] - 514 817 1.029 2.176 799 483 20 -89 5.751
Sinistros pendentes [d] = [a] - [b] + [c] 0 1.274 2.474 3.314 8.508 5.277 6.968 9.796 47.522 85.134
Informamos que os valores constantes no quadro de desenvolvimento consideram, além de eventuais reavaliações de estimativa e recusas, a atualização 
monetária acumulada dos sinistros.
Ressaltamos, ainda, que a Companhia complementa a PSL/PBaR, por meio de ajuste de IBNER, de forma que os valores constituídos representem a melhor 
estimativa dos valores de sinistro a serem pagos, conforme determina a Circular SUSEP 462/2013.
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Sinistros pagos - brutos de resseguro
DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
No ano da ocorrência 196 48.642 49.559 52.673 52.129 76.029 99.768 200.813 389.732 969.540
1 ano após a ocorrência 33.414 116.678 136.599 113.122 100.775 204.647 195.417 329.321 - 1.229.974
2 anos após a ocorrência 33.659 117.407 139.324 116.679 104.811 207.484 198.284 - - 917.648
3 anos após a ocorrência 33.661 117.500 139.549 117.419 105.259 208.311 - - - 721.700
4 anos após a ocorrência 33.700 117.525 140.223 117.662 105.684 - - - - 514.794
5 anos após a ocorrência 33.700 117.618 140.226 117.819 - - - - - 409.362
6 anos após a ocorrência 33.704 117.618 140.233 - - - - - - 291.555
7 anos após a ocorrência 33.704 117.658 - - - - - - - 151.362
8 anos após a ocorrência 33.704 - - - - - - - - 33.704
Estimativa na data base (2021) [a] 33.704 117.658 140.233 117.819 105.684 208.311 198.284 329.321 389.732 1.640.747

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 0 7 69 6 670 180 571 332 35 1.870
1 ano após a ocorrência 0 686 331 1.183 5.422 2.591 2.714 2.618 - 15.545
2 anos após a ocorrência 6 1.334 991 3.361 11.420 4.420 6.445 - - 27.977
3 anos após a ocorrência 6 4.318 3.091 5.438 16.456 6.483 - - - 35.792
4 anos após a ocorrência 265 5.127 4.741 6.846 19.139 - - - - 36.118
5 anos após a ocorrência 265 6.369 5.943 8.447 - - - - - 21.024
6 anos após a ocorrência 265 6.899 7.910 - - - - - - 15.074
7 anos após a ocorrência 265 6.963 - - - - - - - 7.229
8 anos após a ocorrência 265 - - - - - - - - 265
Estimativa na data base (2021) [a] 265 6.963 7.910 8.447 19.139 6.483 6.445 2.618 35 58.307

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 196 48.649 49.628 52.679 52.799 76.209 100.338 201.145 389.767 971.410
1 ano após a ocorrência 33.414 117.364 136.930 114.305 106.197 207.238 198.132 331.940 - 1.245.519
2 anos após a ocorrência 33.665 118.741 140.316 120.039 116.231 211.905 204.729 - - 945.625
3 anos após a ocorrência 33.667 121.818 142.641 122.858 121.715 214.794 - - - 757.492
4 anos após a ocorrência 33.965 122.651 144.964 124.509 124.823 - - - - 550.912
5 anos após a ocorrência 33.965 123.987 146.168 126.266 - - - - - 430.386
6 anos após a ocorrência 33.970 124.516 148.144 - - - - - - 306.630
7 anos após a ocorrência 33.970 124.621 - - - - - - - 158.591
8 anos após a ocorrência 33.970 - - - - - - - - 33.970
Estimativa na data base (2021) [a] 33.970 124.621 148.144 126.266 124.823 214.794 204.729 331.940 389.767 1.699.054
Informamos que os valores constantes no quadro de desenvolvimento consideram, além de eventuais reavaliações de estimativa e recusas, a atualização 
monetária acumulada dos sinistros.
Ressaltamos, ainda, que a Companhia complementa a PSL/PBaR, por meio de ajuste de IBNER, de forma que os valores constituídos representem a melhor 
estimativa dos valores de sinistro a serem pagos, conforme determina a Circular SUSEP 462/2013.
Sinistros pagos - líquidos de resseguro

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 176 1.936 4.808 5.754 10.618 9.315 19.539 22.720 62.166 137.032
1 ano após a ocorrência 578 6.695 11.214 14.809 22.312 22.639 38.742 39.395 - 156.383
2 anos após a ocorrência 796 7.244 11.923 16.057 25.037 24.406 40.607 - - 126.070
3 anos após a ocorrência 796 7.309 11.988 16.359 25.279 24.976 - - - 86.707
4 anos após a ocorrência 796 7.090 12.108 16.279 25.625 - - - - 61.898
5 anos após a ocorrência 796 7.124 12.109 16.422 - - - - - 36.451
6 anos após a ocorrência 796 7.124 12.113 - - - - - - 20.033
7 anos após a ocorrência 796 7.165 - - - - - - - 7.961
8 anos após a ocorrência 796 - - - - - - - - 796
Estimativa na data base (2021) [a] 796 7.165 12.113 16.422 25.625 24.976 40.607 39.395 62.166 229.265

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência - -2.109 -1.125 -901 -1.276 -523 -338 178 30 -6.065
1 ano após a ocorrência - -1.584 -996 -855 1.299 888 1.123 1.509 - 1.384
2 anos após a ocorrência - -1.098 -618 -14 4.141 1.764 3.662 - - 7.837
3 anos após a ocorrência - 1.550 10 1.266 7.051 3.102 - - - 12.979
4 anos após a ocorrência - 1.992 807 2.070 8.892 - - - - 13.761
5 anos após a ocorrência - 2.668 1.705 3.320 - - - - - 7.693
6 anos após a ocorrência - 3.080 2.672 - - - - - - 5.752
7 anos após a ocorrência - 3.123 - - - - - - - 3.123
8 anos após a ocorrência - - - - - - - - - -
Estimativa na data base (2021) [a] - 3.123 2.672 3.320 8.892 3.102 3.662 1.509 30 26.311

DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

No ano da ocorrência 176 -173 3.683 4.853 9.342 8.792 19.201 22.898 62.196 130.967
1 ano após a ocorrência 578 5.111 10.217 13.954 23.611 23.526 39.864 40.905 - 157.768
2 anos após a ocorrência 796 6.146 11.305 16.043 29.177 26.170 44.269 - - 133.907
3 anos após a ocorrência 796 8.859 11.998 17.625 32.330 28.078 - - - 99.686
4 anos após a ocorrência 796 9.082 12.915 18.349 34.518 - - - - 75.659
5 anos após a ocorrência 796 9.793 13.814 19.742 - - - - - 44.144
6 anos após a ocorrência 796 10.205 14.785 - - - - - - 25.786
7 anos após a ocorrência 796 10.288 - - - - - - - 11.084
8 anos após a ocorrência 796 - - - - - - - - 796
Estimativa na data base (2021) [a] 796 10.288 14.785 19.742 34.518 28.078 44.269 40.905 62.196 255.576
Informamos que os valores constantes no quadro de desenvolvimento consideram, além de eventuais reavaliações de estimativa e recusas, a atualização 
monetária acumulada dos sinistros. 
Ressaltamos, ainda, que a Companhia complementa a PSL/PBaR, por meio de ajuste de IBNER, de forma que os valores constituídos representem a 
melhor estimativa dos valores de sinistro a serem pagos, conforme determina a Circular SUSEP 462/2013.

22.699 21.277
Despesas financeiras

Com operação de Seguros (2.200) (2.199)
Atualização monetária de sinistros diretos (1.797) (5.382)

(3.997) (7.581)
Resultado Financeiro 18.702 13.696
   23 Patrimônio líquido ajustado e exigência de capital 
Nos termos da Resolução CNSP nº 321/2015 e posteriores alterações, o capital 
mínimo requerido (CMR) para funcionamento das sociedades seguradoras 
será equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco. O 
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) pode ser assim demonstrado:

31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio líquido 117.025 113.525
Despesas antecipadas (157) (8)
Ativos Intangível (384) (106)
Custos de aquisição diferidos não  
diretamente relacionados à PPNG (7.565) (11.628)
PLA – Nivel I (*) 101.158 100.500
PLA – Nivel II - -
PLA – Nivel III 7.760 1.396
Subtotal PLA - nível (d) 108.918 101.896
Limitador CMR - PLA nível I 40.899 24.183
Limitador CMR - PLA nível II 12.270 7.255
Limitador CMR - PLA nível III 40.899 24.183
3. Ajustes do excesso de PLA de Nível 2 e PLA 
de nível 3 (f = e - d) - -
4. PLA (Total) = PL + Ajus. cont.+ Ajus. Econ. + 
Ajus. Do Exc. De Nível 2 e 3 (g = a+b+c+f) 108.918 101.896
Capital base - CB (1) 15.000 15.000
Capital de risco operacional 6.808 3.424
Capital risco de subscrição 59.790 36.547
Capital risco de crédito 14.175 5.935
Capital de risco de mercado 18.144 12.721
Correlação entre os risco 17.119 10.260
Capital mínimo requerido (h) 81.799 48.366
Suficiência de capital 27.199 53.531
Suficiência de capital 33% 111%
Indice de solvência 133% 211%
(*) Inclui os ajustes determinados no parágrafo 13 no artigo 56 da Resolução 
CNSP 432.Em 26 de dezembro de 2016 entrou em vigor a Resolução CNSP 
nº 343 que altera a Resolução CNSP nº 321/2015, dispondo sobre alterações 
no patrimônio líquido ajustado (PLA) a fim de sensibilizá-lo a novos fatores 
contábeis e agora também a variação dos valores econômicos.
   24 Partes relacionadas
O saldo de partes relacionadas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 cor-
responde principalmente aos direitos e obrigações oriundos do contrato de 
resseguro firmado com a Scor Brasil Resseguros S.A. As condições dessas 
transações são determinadas em contrato. 

Scor
Ativo Receitas

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Scor Reinsurance Company 1.089 1.305 - 341
Scor Global Life - - - -
Scor Global P&C SE 9 12 - 59
Scor Brasil S.A. 680.861 308.816 532.835 282.343

681.959 310.133 532.835 282.743
 Scor
 Passivo Despesas
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
 
Scor Reinsurance Company - - (138) -
Scor Global Life - - - -
Scor Global P&C SE - - (4) (9)
Scor Brasil S.A. (338.102) (311.318) (356.168) (198.895)

(338.102) (311.318) (356.310) (198.886)
Abaixo demonstramos os saldos decorrentes da operação de seguros rural 
(junto a AgroBrasil) e valores a liquidar de dividendos a nossa controladora 
(M&S Brazil Participações).

Outras Partes Relacionadas
Passivo Despesas

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
AgroBrasil Adm. e Part. Ltda. 3.791 3.945 48.168 25.108
M&S Brazil Participações Ltda. 2.052 1.415 - 1.415

5.843 5.360 48.168 26.523
Remuneração do pessoal-chave da Administração
Foram pagas as seguintes remunerações, as quais foram registradas como 
despesas administrativas:

31/12/2021 31/12/2020
Benefícios de curto prazo 4.553 4600
   25 Ramos de atuação
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os ramos de atuação da Seguradora, os 
prêmios ganhos, os índices de sinistralidade e o índice de comissionamento 
sobre o prêmio emitido líquido estão assim demonstrados:

Prê-
mios

ganhos

Índices - %

31 de dezembro de 2021
Sinistrali-

dade

Comissionamen-
to (sobre prêmio 
emitido líquido)

Automóvel - Casco 4.464  12  28 
Transportes - RCO 91.011  40  32 
Responsabilidade civil - RCO 60.854  54  34 
APP - Acidentes pessoais 12.243  8  26 
Imobiliário demais cobertura 11.999  52  39 
Seguro Habitacional - Demais coberturas 4  -  52 
Seguro Rural 515.051  110  22 
Garantia Segurado - Setor Privado 593  34  37 
Riscos Diversos - Decenal 9.601  39  23 
Lucros Cessantes 535 -4  18 
R.C. Geral 1.281  46  55 
Benfeitorias 10.338  70  24 
Penhor Rural 11.522  46  23 
Marítimos 24.628  45  21 
Aeronáuticos RETA 22.314  24  10 
Aeronáuticos Casco 1.770  67  12 
Aeronáuticos - RC Hangar 1.815  46  16 
Transportes Internacionais 180  54  24 
Garantia - Público 822  35  36 
Riscos de Engenharia 38  40  101 
Aeronáuticos RCF 419  75  12 
Transporte Nacional 57  133  40 
RCTransporte Rodoviário de Carga 266  175  23 
RC Transporte Desvio de Carga 230  560  22 
RCFV - Caminhões 368  67  16 
Acidentes Pessoais 2  20  767 
Total 782.406  
A Seguradora possui operações em todo território nacional, entretanto as linhas 
de produtos estão concentradas na região sudeste. A tabela abaixo mostra a 
concentração dos prêmios diretos por região e por classe de negócio.

31 /12/2021
Sudeste Nordeste Sul Total

Automóvel - Casco 5.936  873  1.170  7.978 
Transportes - RCO 64.595  11.981  23.520 100.096 
Responsabilidade civil - RCO 41.733 5.631  13.978  61.342 
APP - Acidentes pessoais 7.178  971  5.315  13.464 
Imobiliário demais cobertura 13.219  229  1.670  15.118 
Seguro Rural 216.127  287 389.487 605.901 
Garantia Segurado - Setor Privado 1.259  73  239  1.571 
Riscos Diversos - Decenal 7.863  622  2.429  10.914 
Lucros Cessantes 494  - 105  599 
R.C. Geral 1.144  36  182  1.362
Benfeitorias 12.345  104 2.989  15.438
Penhor Rural 11.542  104  3.327  14.973 
Marítimos 23.075  2.464  3.556  29.095 
Aeronáuticos RETA 21.113  1.337  3.807 26.257 
Aeronáuticos Casco 1.643  165  123  1.931 
Aeronáuticos - RC Hangar 1.563  111  210 1.884 
Transportes Internacionais 469  2 13  484 
Garantia - Público 4.206  478 526  5.210
Riscos de Engenharia 71 -  2 73 
Aeronáuticos RCF 1.192  82  591  1.865
Transporte Nacional 302  -  82  384
RCTransporte Rodoviário de Carga 1.345 4  4  1.353 
RC Transporte Desvio de Carga 1.072  3  3  1.078 
RCFV - Caminhões 1.397  1  687  2.084
Acidentes Pessoais 2  -  -  1.522 

920.456
31/12/2020

Sudeste Nordeste Sul Total
Automóvel - casco 3.542 884 424 4.850
transportes - RCO 44.503 8.828 16.360 69.691
Responsabilidade civil - RCO 37.175 2.749 9.190 49.114
APP - acidentes pessoais 5.628 720 4.022 10.370
Imobiliário demais cobertura 9.094 120 1.652 10.866
Seguro habitacional - prestamista - - - -
Seguro habitacional - demais coberturas - - - -
Seguro rural 112.999 272 202.558 315.829
Garantia segurado - setor privado - - - -
Riscos diversos - decenal 5.436 523 667 6.626
Penhor Rural 7.429 1.068 8.497
Benfeitorias 6.358 626 6.984
Lucros Cessantes 443 116 559
R.C. Geral 907 86 202 1.195
Marítimos 17.281 1.430 2.335 21.046
Reta 19.432 1.014 2.048 22.494
Aeronáutico Casco 1.222 81 75 1.378
Aeronáutico RC Hangar 1.763 115 217 2.095
Transportes Internacionais 2 - - 2
Garantia - Publica 8 - - 8

531.604

   19 Garantia das provisões técnicas
Os valores contábeis das aplicações vinculadas a SUSEP em coberturas de 
provisões técnicas são os seguintes:

31/12/2021 31/12/2020
Provisões técnicas de Seguros

PPNG - Riscos vigentes já emitidos (402.293) (264.585)
PPNG – RVNE (6.462) (5.844)
Provisão de sinistros a liquidar (PSL) (314.488) (194.139)
Provisão despesas relacionadas (PDR) (5.193) (1.163)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisa-
dos - IBNR (60.661) (12.526)
Provisão de sinistros ocorridos mas não sufi-
cientemente avisados (IBNeR) (26.990) (24.838)
Total das provisões técnicas (A) (816.087) (503.095)

Provisões técnicas de resseguros
PPNG - Riscos vigentes já emitidos (*) 17.684 20.030
Provisão de sinistros a liquidar (PSL) 229.337 141.236
IBNR 50.150 8.235
IBNeR 10.090 11.575
PDR 421 532

Total das provisões de resseguro (B) 307.682 181.608
Outros bens oferecidos em garantia

Direitos creditórios 127.108 100.566
Aplicações financeiras vinculadas as provisões 
técnicas 409.400 332.919

Total de de outros bens  
oferecidos em garantia (C) 606.508 433.485
Cobertura excedente (A+B+C) 98.103 111.998
(*) PPNG redutora da necessidade do ativo garantidor.
    20 Provisões judiciais
Em 31 de dezembro de 2020, a Seguradora possui processos e depósitos 
judiciais referentes a causas cíveis originadas, por questionamentos quanto 
aos valores e às recusas técnicas de indenizações de sinistros de seguros de 
transportes e seguro habitacional. A Seguradora não possui processos judiciais 
relacionados a causas trabalhistas e fiscais.
As provisões judiciais não ligadas a sinistros somam um montante total de 
R$334 mil de causas prováveis, sendo este o valor provisionado em 31 de 
dezembro de 2021 (R$100 em 31 de dezembro de 2020). Também possuímos 
um total de R$ 20 com probabilidade de perda possível.
A premissa para classificação dos depósitos e das provisões judiciais cíveis entre 
passivo circulante e não circulante leva em consideração a expectativa da Admi-
nistração em relação aos prazos para finalização dos processos nos tribunais.
 a. Movimentação das provisões cíveis relacionadas a sinistros – PSL 
Judicial

Saldo em 
31/12/2020

Adi-
ções

Paga-
mentos / 
Baixas

Reava-
liação

Atualiza-
ção mone-

tária
Saldo em 

31/12/2021
Cíveis 42.954 5.664 (9.283) 9.368 1.859 50.562
Total 42.954 5.664 (9.283) 9.368 1.859 50.562

Saldo em 
31/12/2019

Adi-
ções

Paga-
mentos / 
Baixas

Reava-
liação

Atualiza-
ção mone-

tária
Saldo em 

31/12/2020
Cíveis 32.913 6.125 (10.280) 8.814 5.382 42.954
Total 32.913 6.125 (10.280) 8.814 5.382 42.954
 b. Detalhamento dos processos por natureza de risco de perda

31/12/2021 31/12/2020
 Valor Valor

Quan-
tidade

Valor Valor

Cíveis
estima-

do
contabi-

lizado estimado
contabili-

zado
Quanti-

dade
Provável 40.123 40.123 806 29.410 29.410 782
Possível 29.828 10.439 363 27.344 13.544 744
Remota 46.621 - 636 42.686 - 1.315
 116.572 50.562 1.805 99.440 42.954 2.841
A avaliação quanto à probabilidade de perda das ações ajuizadas pela Segu-
radora é realizada exclusivamente pelos advogados que patrocinam as cau-
sas, que utilizam o exame da jurisprudência (judicial ou administrativa) para 
fins de classificação.
   21 Patrimônio líquido
 a. Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
seguem representados por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
distribuídas como segue:

31/12/2021 31/12/2020

 
Quanti-

dade (%)
Quantida-

de (%)
Acionistas domiciliados no país 42.458.516 99,99 42.458.516 99,99
Acionistas domiciliados no exterior 2 0,01 2 0.01
 42.458.518 100,00 42.458.518 100.00
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2021, os 
acionistas aprovaram o aumento de capital social no montante de R$24.383, 
sem emissões de novas ações, elevando-se o capital social de R$42.459 para 
R$66.841, representado por 2.633.006 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal. O ato foi homologado pela SUSEP mediante portaria de apro-
vação nº 407 publicada no Diário Oficial da União em 27 de setembro de 2021.
b. Ajuste de títulos e valores mobiliários
Refere-se aos ganhos e perdas não realizados com títulos classificados como 
disponíveis para venda, liquido dos efeitos tributários. 

 c. Reservas de lucros
As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída por valor 
correspondente a 5% do lucro auferido pela Seguradora, após absorção dos 
prejuízos acumulados, e o restante é destinado para reserva estatutária con-
forme previsto no Estatuto Social da Seguradora.
 d. Dividendos mínimos obrigatórios
O estatuto social da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 5%, 
calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na forma prevista pelo artigo 
no 202 da Lei no 6.404/76. 
 e. Dividendos pagos
Ao final do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva de 
lucros ultrapassou o valor do capital social da seguradora. Em respeito ao Art. 
199 da Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/2017, a Assembleia de acionis-
tas conforme mencionado no item a desta nota, o aumento de capital social.
    22 Detalhamento das principais contas da demonstração do resul-
tado
 a. Prêmios ganhos

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios emitidos líquidos 921.897 533.338
Variação da PPNG (134.420) (30.412)
Variação da PPNG RVNE (906) (1.366)
 783.571 501.560 
 b. Sinistros ocorridos

31/12/2021 31/12/2020
Sinistros ocorridos indenização avisadas (*) (655.485) (370.573)
Despesas com sinistros (8.706) (7.762)
Variação de IBNR (48.135) (3.091)
Variação de IBNER (2.152) (4.419)
Variação da PDR (4.067) 87
Outros 2.076 1.705
 (716.469) (384.053)
(*) Aumento devido ao grande volume de sinistros do ramo Agrìcola ocorri-
dos no exercício.
 c. Custo de aquisição

31/12/2021 31/12/2020
Comissão sobre prêmios emitidos (220.570) (128.846)
Variação dos custos de aquisição diferidos 33.334 583

(187.236) (128.263)
 (i) Correspondem aos custos de aquisição incorridos com nosso parceiro 
operacional do ramo agrícola.
 d. Outras receitas e despesas operacionais

31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas operacionais 171 1.458
Redução ao valor recuperável 943 1.182
Outras despesas (1.020) (1.530)
 94 1.110
 e. Resultado com operações de resseguros

31/12/2021 31/12/2020
Receitas com resseguro
Recuperação de sinistro 553.298 319.004
PDR (118) (118)
IBNR 41.917 2.504
IBNER (1.486) 2.913

593.611 324.303
Despesas com resseguro
Prêmios de resseguro cedido (476.126) (264.203)
Prêmios de resseguro RVNE (714) (1.006)
Variações das receitas de comercialização diferidas (24.959) (2.163)
Variação das PPNG de resseguro 91.281 21.159
Salvados (729) (822)

(411.247) (247.035)
Outras operações com Resseguro 1.230 3.672

183.594 80.940
 f. Despesas administrativas
 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com pessoal próprio (22.684) (22.021)
Despesas com serviços de terceiros (7.226) (5.194)
Despesas com localização e funcionamento (3.712) (2.694)
Despesas com publicidade e propaganda (394) (204)
Despesas com donativos e contribuições (194) (121)
Outras despesas administrativas (350) (295)
 (34.560) (30.529)
 g. Despesas com tributos

31/12/2021 31/12/20
Impostos municipais e federais (124) (263)
PIS (2.129) (1.337)
COFINS (13.099) (8.230)
Taxa de fiscalização (983) (937)
Contribuição sindical (107) (603)
Outros tributos (6) (19)
 (16.448) (11.389)
 h. Resultado financeiro

31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras
Com títulos mensurados a valor justo por meio de resultado 32 452

Com títulos disponíveis para venda 19.178 15.757
Outras receitas financeiras 2.621 2.174
Atualização monetária de sinistros de resseguro 868 2.894

CNPJ: 14.525.684/0001-50
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Aos Administradores e Acionistas da Essor Seguros S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Essor Seguros S.A. (“Compa-
nhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreenden-
do as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Essor Seguros S.A. 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar 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 respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções 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 Se-
guros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
- Determinamos a materialidade de acordo com o nosso julgamento profissio-
nal. O conceito de materialidade é aplicado no planejamento e na execução 
de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao 
longo da auditoria, das distorções não corrigidas, se houver, sobre as de-
monstrações financeiras como um todo e na formação da nossa opinião. 
- A determinação da materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as 
necessidades de informações financeiras pelos usuários das demonstrações 
financeiras. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das 
demonstrações financeiras: (i) possuem conhecimento razoável sobre os ne-
gócios, as atividades comercias e econômicas da Companhia e a disposição 
para analisar as informações das demonstrações financeiras com diligência 
razoável; (ii) entendem que as demonstrações financeiras são elaboradas, 
apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade; (iii) reconhe-
cem as incertezas inerentes à mensuração de valores com base no uso de 
estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) tomam de-
cisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações 
financeiras. 
- Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que 
seriam consideradas relevantes. Esses julgamentos fornecem a base para 
determinarmos: (a) a natureza, a época e a extensão de procedimentos de 
avaliação de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos de distorção re-
levante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais 
de auditoria.

- A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício 
de julgamento profissional. Aplicamos frequentemente uma porcentagem a 
um referencial selecionado como ponto de partida para determinarmos a ma-
terialidade para as demonstrações financeiras como um todo. A materialidade 
para execução da auditoria significa o valor ou os valores fixado(s) pelo audi-
tor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações financeiras 
como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade 
de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a 
materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. 
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. 
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia. 
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 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 demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
José Claudio Costa
Contador CRC 1SP167720/O-1

Aos Administradores e Acionistas da Essor Seguros S.A. 
Rio de Janeiro – RJ
Escopo da Auditoria Atuarial 
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo requerido, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 
dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com 
sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os 
ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado e 
dos limites de retenção da Essor Seguros S.A. (“Companhia”), em 31 de de-
zembro de 2021, descritos no anexo I deste relatório, elaborados sob a res-
ponsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atu-
ariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional 
de Seguros Privados – CNSP. 
Responsabilidade da Administração 
A Administração da Essor Seguros S.A. é responsável pelas provisões téc-
nicas, pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras 
e pelos demonstrativos do capital mínimo requerido, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com res-
seguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise 
dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à 
variação econômica do patrimônio líquido ajustado e dos limites de retenção 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e 
pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir 
a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens audi-
tados, relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, com base 
em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais 
emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais 

requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que os respectivos itens auditados estão 
livres de distorção relevante. 
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita a 
adequação dos demonstrativos da solvência, incluindo os ajustes associa-
dos à variação econômica do patrimônio líquido ajustado e do capital mínimo 
requerido da Companhia e não abrange uma opinião no que se refere as 
condições para fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar 
uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a sua 
continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e 
dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos de-
monstrativos do capital mínimo requerido, dos valores redutores da necessi-
dade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores 
relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise dos indicadores 
de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômi-
ca do patrimônio líquido ajustado e dos limites de retenção. Os procedimen-
tos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante independentemente se causada por fraude 
ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera que os controles in-
ternos da Essor Seguros S.A. são relevantes para planejar os procedimentos 
de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo reque-
rido, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões téc-
nicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas 
com sinistros, da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo 
os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado 
e dos limites de retenção da Essor Seguros S.A. em 31 de dezembro de 

2021 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA.
Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a 
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo 
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedi-
mentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Companhia e 
utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre 
amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos 
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de 
distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados pro-
cedimentos, em base de testes aplicados sobre amostras, observamos di-
vergências não materiais na correspondência desses dados, que serviram 
de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos 
Quadros Estatísticos de Sinistros e FIP (exclusivamente nos quadros concer-
nentes ao escopo da auditoria atuarial), em seus aspectos mais relevantes, 
tendo sido definido pela Companhia um plano de ação para a regularização 
desta situação. Todavia, essas divergências não trouxeram distorção rele-
vante na apuração dos referidos itens e, assim, não impactaram nossa opi-
nião descrita anteriormente.

São Paulo 25 de fevereiro de 2022.

Joel Garcia
Atuário MIBA 1131
KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda. 
CIBA 48
CNPJ: 02.668.801/0001-55
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105,
11º Andar, Edifício EZ Towers, torre A.
04711-904
São Paulo – SP – Brasil

Parecer dos atuários independentes

Aos Membros do Conselho Consultivo da SCOR Brasil Participações Ltda. e 
aos Conselheiros de Administração da Essor Seguros S.A. 
O Comitê de Auditoria Único (“Comitê”) da SCOR Brasil Participa-
ções Ltda. (“SBP”),    instituído na reunião do Conselho Consultivo realizada 
em 4 de março de 2020, possui caráter permanente e atuação única para 
todas as suas controladas, inclusive para aquelas sociedades supervisiona-
das pela Superintendência de Seguros Privados – Susep, em atendimento à 
Resolução  nº 432/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, 
e é composto por três membros independentes. 
Compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das demonstrações 
financeiras da SCOR Brasil Participações Ltda. e de suas controladas, pelo 
cumprimento das exigências legais e regulatórias, pela atuação, independência 
e qualidade dos trabalhos das empresas de auditoria externa e da auditoria 
interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de 
administração de riscos do Conglomerado. As avaliações do Comitê baseiam-
-se nas informações recebidas da Administração, dos auditores externos, da 
auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles 
internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.
Em relação a Essor Seguros S.A., no ano de 2021, o Comitê de Auditoria  
desenvolveu, dentre outras, as seguintes atividades relevantes, tais como (a)  
acompanhamento e análise das  atividades da Auditoria Interna e Auditoria 
Independente, bem como dos Controles internos e  Gestão de Riscos; (b)  

reunião com Diretorias e outras áreas da SCOR Brasil Participações Ltda. e 
de suas controladas; (c) avaliação da qualidade dos  trabalhos das Auditorias  
Interna e Independente; (d) análise do cumprimento das normas aplicáveis 
aos seus segmentos de atuação.   
Controles internos
O Comitê avaliou os aspectos relativos ao gerenciamento e controle de riscos 
e, com base nas informações trazidas ao seu conhecimento, considera como 
positivos os esforços que vêm sendo desenvolvidos com vistas a garantir a 
efetividade dos sistemas de controle interno e de gerenciamento de riscos. 
Auditoria interna
O Comitê avaliou positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos rea-
lizados pela Auditoria Interna, cujos resultados mostraram que o ambiente de 
controles internos é compatível com a natureza, complexidade, risco da ope-
ração e apetite de risco adotado pela Companhia, não havendo evidência de 
riscos residuais que possam afetar a solidez e a continuidade dos negócios.
Auditores independentes
O Comitê avaliou como plenamente satisfatórios o volume e a qualidade 
das informações fornecidas, as quais apoiam sua opinião acerca da inte-
gridade das demonstrações financeiras. Não foram identificadas situações 
que pudessem afetar a objetividade e independência dos auditores exter-
nos. 

Relatório financeiro
O Comitê analisou os procedimentos que envolvem o processo de preparação 
das demonstrações financeiras e das notas explicativas. A respeito, debateu 
com os  auditores da KPMG Auditores Independentes e com executivos da 
Essor Seguros S.A.. Foram, igualmente, examinadas as práticas contábeis re-
levantes utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras, que, de fato, 
estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem 
como aplicáveis pela Superintendência de Seguros Privados.
 Conclusão
O Comitê não teve conhecimento de nenhum evento relevante envolvendo o 
relato de descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão 
de administração que indique a existência ou indício de fraude, erros ou fa-
lhas que pudessem comprometer a continuidade dos negócios.
 O Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente suas responsabilidades e 
as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomenda 
a aprovação das demonstrações financeiras individuais da Essor Seguros 
S.A. para a  data-base de 31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022.
Comitê de Auditoria 
Catherine Estelle Fassi - Presidente
Clement Leonard Demetz 
Maria Pilar Santamaria Cases
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