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Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em atenção às disposições 
legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Relatório da Adminis-
tração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício base findo em 31 de 
dezembro de 2021, da Companhia Emotion Seguros, acompanhados do relató-
rio da auditoria independente e parecer da auditoria atuarial. A Emotion Segu-
ros, constituída em 03/12/2021 conforme Ata de Constituição, foi autorizada a 
operar pela portaria da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP Portaria 
SUSEP nº 7.732, de 18 de janeiro de 2021 e processos da SUSEP processos 
SUSEP n° 15414.611585/2020-15 e 15414.618230/2020-97, sob o âmbito do 
SANBOX regulatório. A Emotion é uma seguradora de vida diferente, partindo de 
um olhar mais humanizado e acolhedor, entendemos que seguro de vida é sobre 
amor e por isso, somos pioneiros ao criar uma nova modalidade de seguros: os 
seguros emocionais. Criamos o Stories, o primeiro seguro de amor do mundo. 
Além da proteção financeira (cobertura securitária) o Stories entrega a plataforma 
Stories, um ambiente digital criado com inteligência artificial que auxilia o segura-
do a compartilhar sua jornada, guardar informações importante e declarar o seu 
amor para as pessoas com quem ele mais se importa. Ou seja, o segurado tem 

duas “coberturas”: 1. A Securitária: Morte Acidental; 2. A Emocional: Plataforma 
Stories. O conteúdo da plataforma Stories fica armazenado de maneira segura e 
será entregue a cada um dos beneficiários no momento da regulação do sinistro. 
A Emotion iniciou o exercício ainda em fase pré-operacional, a estrutura funcional 
e o quadro de pessoal estão limitados ao porte da Empresa, que mantém expres-
siva terceirização de serviços e mão de obra especializada. A Administração pre-
para os Sistemas de Gestão, Controles Internos e Sistemas Operacionais, para a 
exploração e desenvolvimento da atividade, nesse sentido concluiu em dezembro 
de 2021 a homologação da plataforma tecnológica - portal de vendas e aplicativo 
- e disponibilizou os sistemas em produção, iniciando as vendas e trazendo para 
a nossa Empresa boas perspectivas para o próximo exercício. Aos nossos segu-
rados, prestadores de serviços e colaboradores e especialmente à SUSEP, mani-
festamos o nosso reconhecimento pela confiança, esforço e dedicação prestados 
para levar a bom termo o projeto da Emotion Seguros, que sem dúvida contribui-
rá para o desenvolvimento da atividade securitária no Brasil, ampliando o merca-
do e gerando benefícios sócios econômicos a todos envolvidos. A Essência da 
Emotion Seguros: A emoção é uma condição complexa e momentânea, 

surge em experiências de caráter afetivo, e provoca alterações em várias áreas 
do funcionamento psicológico e fisiológico. A emoção e suas manifestações estão 
condicionadas ao aspecto cultural da sociedade onde o indivíduo está inseri-
do, e refletem características sociais daquele momento histórico. A necessida-
de e a busca por proteção, um mecanismo ancestral que permitiu a evolução do 
homem, encontrou no comportamento cooperativo e especialmente no mutu-
alismo - bases da atividade seguradora - um instrumento e um aliado podero-
so. E a emoção não pode ser isolada deste contexto, por mais técnico, numé-
rico, jurídico ou qualquer outro atributo não emotivo que se possa conferir aos 
contratos de seguros. No seguro de acidentes pessoais, que cobre especifica 
mente o evento de morte acidental, a emoção tende a estar muito mais presen-
te. Especialmente porque chega de surpresa, o falecimento causado por um aci-
dente é devastador. Diferente de um processo longo de internação, de altos e bai-
xos no combate a uma doença, ou mesmo quando se trata de uma pessoa muito 
idosa, a perda repentina e não esperada de um ente querido, ainda mais se prove-
dor material de uma família, gera um impacto enorme na vida dos que ficam - tan-
to de ordem financeira como emocional. A indenização da apólice certamente será 

útil aos beneficiários- mas é uma proteção de caráter essencialmente financeiro. 
Mas além deste componente financeiro, que virá acompanhado de diversas 
inovações, o aspecto emocional é uma dimensão importante na proteção e 
no conforto que nosso seguro também fornece. Por isso escolhemos o nome 
Emotion Seguros. Nosso APP - A Experiência do Cliente: Nosso App é o 
principal canal de interação do segurado com a Emotion, o app foi desenvolvido 
para suportar todas as jornadas de processos da Emotion. No app o segurado 
consegue contratar o seguro, aumentar ou reduzir a importância segurada, incluir 
beneficiários e definir o percentual de indenização de cada um, alterar a forma de 
pagamento, cancelar o seguro, alterar dados pessoais, consultar apólice, acionar 
o seguro, consultar pagamentos e principalmente, no app, o segurado consegue
interagir com a plataforma Stories. A plataforma Stories tangibiliza o aspecto emo-
cional do nosso seguro, criada utilizando Inteligência Artificial, possibilita ao segu-
rado a oportunidade de registrar informações, documentos e declarar o seu amor 
aos amores de sua vida. O app da Emotion foi criado para entregar uma experiên-
cia 100% digital, com processos simples, fluídos e com validade imediata após a 
confirmação. São Paulo - SP, 01 de fevereiro de 2022. A Administração
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Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço Patrimonial Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo/Circulante 1.559.050,05 1.200.000,00
 Disponível 3 78.217,72 1.200.000,00
  Bancos Conta Depósitos 78.217,72 1.200.000,00
 Aplicações 4 1.409.878,78 –
  Quotas e Fundos de Investimentos 1.409.878,78 –
 Créditos das Operações de Seguros 5 22,17 –
  Prêmios - Riscos Vigentes Emitidos 22,17 –
 Outros Créditos Operacionais 6 19,20 –
  Outros Créditos 19,20 –
 Títulos e Créditos a Receber 7 70.912,18 –
  Créditos Tributários 7.581,04 –
  Créditos Tributários Diferidos 63.331,14 –
Não Circulante 8 12.003,16 –
 Imobilizado 12.003,16 –
  Equipamentos de Informática 12.113,88 –
  (–) Depreciação e Amortizações Acumuladas (110,72) –
Total do Ativo 1.571.053,21 1.200.000,00

Balanço Patrimonial Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo/Circulante 18.825,90 –
 Contas a Pagar 9 18.814,86 –
  Remunerações e Gratificações a Pagar 3.673,00 –
  Impostos e Encargos Trabalhista e Sociais 3.008,25 –
  Outros Impostos a Recolher 0,53 –
  Pagamentos a Efetuar 19,20 –
  Outras Contas a Pagar 12.113,88 –
 Provisões Técnicas -
  Seguros e Resseguros 10 11,04 –
  PPNG - Provisão de Prêmios não Ganhos 11,04 –
Patrimônio Social 12 1.552.227,31 1.200.000,00
 Capital Nacional 1.200.000,00 1.200.000,00
 Aumento de Capital (em Aprovação) 500.000,00 –
 Lucro ou Prejuízo Acumulados (147.772,69) –
Total do Passivo 1.571.053,21 1.200.000,00

Demonstrações de Resultado
Discriminação das Contas Notas 31/12/2021 31/12/2020
Prêmios Ganhos 15 11,04 –
 Prêmios Seguros Emitido 22,08 –
 Variações das Provisões Técnicas (11,04) –
Despesas Administrativas 16 (254.386,63) –
 Despesas com Pessoal Próprio (8.728,37) –
 Despesas com Serviços de Terceiros (117.822,61) –
 Despesas com Localização e Funcionamento (4.403,30) –
 Despesas com Publicidade e Propaganda (62.496,55) –
 Despesas com Tributos 17 (60.935,80) –
(=) Resultado Operacional (254.375,59) –
Resultado Financeiro 18 43.271,76
 Receitas Financeiras 43.611,18 –
 Despesas Financeiras (339,42) –
Resultado antes dos Impostos e Participações 19 (211.103,83) –
 Imposto de Renda diferido 31.665,57 –
 Contribuição Social diferido 31.665,57 –
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (147.772,69) –

Quantidade de ações 1.200.000 1.200.000
Lucro/Prejuízo Líquido por Ação (Reais) (8,12) –
* O lucro base e o lucro diluído por ação têm o mesmo valor devido a todas as 
ações serem ordinárias.

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro ou Prejuízo do Período (147.772,69) –
Ajustes para:
 Depreciações e Amortizações 110,72 –
 Resultado não Operacional – –
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos Financeiros (1.409.878,78) –
Créditos das Operações com Seguros (41,37) –
Despesas Antecipadas (70.912,18) –
Fornecedores e Outras Contas a Pagar 3.008,25 –
Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros 11,04
Impostos e Contribuições 19,73 –
Obrigações Trabalhistas 3.673,00 –
Outros Pagamentos a Efetuar 12.113,88 –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
 nas Atividades Operacionais (1.609.668,40) –
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (12.113,88) –
Baixa Ativo Imobilizado – –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
 nas Atividades de Investimento (12.113,88) –
Atividade de Financiamento
Aumento do Capital Social em Aprovação 500.000,00 1.200.000,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
 nas Atividades de Financiamento 500.000,00 1.200.000,00
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa
 e Equivalentes de Caixa (1.121.782,28) 1.200.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Exercício 1.200.000,00 –
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Final do Exercício 78.217,72 1.200.000,00

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2021 31/12/2020
Superávit ou Déficit do Período (147.772,69) –
(+) Variação de Reserva de Reavaliação – –
(+) Ganhos/Perdas de Planos Previdência Complementar
 ou Conversão das Demonstrações para exterior – –
(+) Ajuste Avaliação Patrimonial – –
(+/–) Resultado Abrangente de Empresas
 Investidas (Eq. Patriomonial) – –
Resultado Abrangente (147.772,69) –

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital  
Social

Aumento/Redução do  
Capital Social em Aprovação

Reservas de  
Reavaliação

Prejuízo/ 
Lucro Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 1.200.000,00 – – – 1.200.000,00
Aumento de Capital – 500.000,00 – – 500.000,00
Prejuízo do Exercício de 2021 – – – (147.772,69) (147.772,69)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 1.200.000,00 500.000,00 – (147.772,69) 1.552.227,31

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1 - Contexto Operacional e Informações Gerais: A Emotion Seguros S.A. é 
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede nesta Capital, constituída 
conforme Ata Geral de Constituição de 03/12/2020, com capital 100% nacional e 
composto em sua totalidade por ações ordinárias nominativas. Nessa data obteve 
o NIRE nº 35300560612, da JUCESP e o CNPJ nº 40.004.414/0001-03 da 
 Receita Federal do Brasil. Foi concedida a autorização para operar, pelo tempo 
determinado de 36 meses em ambiente regulatório experimental (Sandbox Regu-
latório), seguros de pessoas do grupo individual no ramo 81, conforme Portaria 
SUSEP nº 7.732, de 18 de janeiro de 2021 e processos da SUSEP 
nº 15414.611585/2020-55 e 15414.618230/2020-97. A Emotion Seguros atende 
as seguintes normas: Resolução CNSP nº 381, de 4 de março de 2020, conforme 
alterações feitas pela Resolução CNSP nº 417/2021, de 20 de julho de 2021 e  
Circular SUSEP nº 598, de 19 de março de 2020, conforme alterações feitas pela 
Circular SUSEP nº 636/2021, de 23 de julho de 2021, por se tratar de uma entida-
de participante de SANDBOX. Conforme Circular nº 598, de 19 de março de 2020, 
e alterações posteriores. Obteve sua autorização temporária e concessão da  
SUSEP, através dos processos citados anteriormente, e coloca no mercado um 
projeto inovador o qual é desenvolvido com novas metodologias, processos e 
tecnologias. O segurado tem a opção de obter dentro do próprio aplicativo onde é 
comercializado e emitido o Seguro de vida, a hospedagem de histórias pessoais 
na mesma plataforma, denominada Assistência Emocional. Dessa Forma, as 
operações suprem e tendem a proposta aprovada pela SUSEP do Sandbox, emi-
tindo prêmios de seguros ramo 81, intermitente e dando a opção do segurado 
obter também assistência emocional. A companhia encontra-se em fase pré-ope-
racional, em dezembro de 2021 foram emitidas as primeiras apólices dentro do 
seu sistema próprio (app). As emissões foram realizadas a título de teste opera-
cional dessa maneira trata-se de valores inexpressivos não colocando em risco da 
companhia nem mesmo prejudicando qualquer segurado. Essas demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela administração em 23 de fevereiro de 2022.  
2 - Principais Políticas Contábeis: As principais políticas adotadas pela Segura-
dora para registro das suas transações estão descritas abaixo. Estas políticas são 
aplicadas de forma consistente para o período apresentado, salvo disposições em 
contrário. 2.1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstra-
ções Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, e aplicáveis às companhias reguladas pela SUSEP, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board - IASB 
na forma homologada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, no que 
não contrariem a Circular SUSEP 517/2015 e alterações posteriores. Na elabora-
ção da presente demonstração financeira, foi observado o modelo de publicação 
contido na referida Circular. A preparação das Demonstrações Financeiras de 
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, es-
timativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas, divulgados na data das De-
monstrações Financeiras. Os resultados efetivos que podem divergir dessas esti-
mativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revi-
sadas e em quaisquer períodos futuros afetados. A Demonstração do Fluxo de 
Caixa do período encerrado em 31/12/2021 está sendo apresentada pelo Método 
Indireto. 2.2 - Moeda Funcional: As Demonstrações Financeiras são apresenta-
das em Reais, que é moeda do ambiente econômico que a companhia opera 
como moeda funcional para registros de suas transações correntes. 2.3 - Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, utilizados pela 
Seguradora para gerenciar seus compromissos de curto prazo, com risco insigni-
ficante de mudança de valor. 2.4 - Ativos Financeiros - Estrutura Simplificada 
de investimentos: A companhia, optou à estrutura simplificada de investimentos 
do SANDBOX regulatório, conforme normatizado Resolução nº 381, de 4 de mar-
ço de 2020, art. 2, item IX: “estrutura simplificada de investimentos: corresponde à 
totalidade dos investimentos realizados exclusivamente conforme o disposto no 
Inciso I do art. 8º da Resolução CMN nº 4.444, de 13 de novembro de 2015, e 
suas alterações posteriores, pelas sociedades seguradoras participantes do  
Sandbox Regulatório, ressalvados os valores mantidos em conta corrente e o di-
nheiro em caixa;”. Dessa forma sua política é conservadora, centralizando suas 
aplicações em fundos de renda fixa. Na gestão de seus ativos sua gestão atente 
aos itens abaixo: • observa os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, diversificação; • adequação à natureza de suas obrigações e transparên-
cia; • exerce suas atividades com boa fé, lealdade e diligência; • zela por elevados 
padrões éticos; • adota práticas que visem garantir o cumprimento de suas obri-
gações; e • observar, sempre que possível, os aspectos relacionados à sustenta-
bilidade econômica, ambiental, social e de governança dos investimentos.  
A Companhia classifica os ativos financeiros conforme determinação da Adminis-
tração de acordo com a finalidade para as quais os mesmos foram adquiridos.  
Em 31/12/2021 a Companhia não detinha ativos financeiros classificados na ca-
tegoria “Mensuração ao valor justo através do resultado”. Classificando-os como 
disponível para venda. I - Valor Justo por meio do Resultado (“mantidos para 
negociação”) - Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de re-
sultado são adquiridos principalmente com o intuito de venda no curto prazo.  
Os custos de transação são registrados diretamente na Demonstração do Resul-
tado. Os ganhos e perdas oriundas de alterações no valor justo são incluídos di-
retamente na Demonstração do Resultado na rubrica Resultado Financeiro,  
bem como as receitas e despesas de juros e rendimentos. II - Disponíveis para 
Venda - Os ativos financeiros classificados em disponíveis para venda são aque-
les que não se enquadram nas categorias “Mensurados ao valor justo por meio do 
resultado” ou “Mantidos até o vencimento”. São contabilizados pelo valor de custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resul-
tado e ajustados aos correspondentes valores justos. O ajuste ao valor justo não 
realizado financeiramente é reconhecido em conta específica no patrimônio líqui-
do, este líquido dos seus efeitos tributários, e quando realizado é apropriado ao 
resultado. III - Mantidos até o Vencimento - Os ativos financeiros classificados 
em mantidos até o vencimento são títulos que a Administração da companhia te-
nha a intenção e a capacidade de manter até o vencimento. Esses ativos são re-
conhecidos inicialmente a valor justo, que é o valor pago incluindo os custos de 
transação e subsequentemente mensurado ao custo amortizado, usando-se a 
taxa efetiva de juros. Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos, 
são apresentados na Demonstração do Resultado, na rubrica Resultado Finan-
ceiro. IV - Determinação do valor justo - A determinação do valor justo das 
aplicações financeiras é reconhecida conforme: Quotas em fundos de investi-
mento: O Valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos 
valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras dos 
fundos. Títulos Públicos: Os títulos públicos tiveram seus valores justos através 
das tabelas de taxas médias do mercado secundário divulgadas pela Associação 
Brasileira das Companhias dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).  
2.5 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Quando devido, são feitas pro-
visões ao valor recuperável de ativos com contrapartida temporária na conta de 
ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio social líquido. Os valores de conta-
bilização dos ativos têm o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. Contudo, para o balanço do exercício 
findo em 31/12/2021 não foram identificadas evidências de redução ao valor recu-
perável de ativos financeiros, pois por determinação da administração da Cia. São 
disponíveis para venda. 2.6 - Imobilizado e Intangível: O imobilizado é avaliado 
pelo custo histórico de aquisição menos depreciação acumulada. As deprecia-
ções e amortizações são calculadas pelo método linear, com a utilização de taxas 
baseadas na vida útil estimada do ativo. Os ativos imobilizados continuam geran-
do os benefícios econômicos esperados quando de sua aquisição. 2.7 - Redução 
ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros (Impairment): A Companhia 
avalia ao final de cada relatório se há evidência objetiva de que os ativos não fi-
nanceiros podem não ser recuperáveis. Em 31/12/2021 a Companhia entende 
não haver indicativo de que os valores contábeis dos direitos e bens adquiridos 
excedam o seu valor recuperável e não identificou necessidade de constituir pro-
visões ao valor recuperável do ativo. 2.8 - Provisões, Ativos Contingentes e 
Passivos Contingentes: As provisões contingentes são direitos e obrigações 
potenciais que são decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende 
de eventos futuros. Essa contingência é avaliada com base nas melhores estima-
tivas da Administração e dos seus Consultores Jurídicos. Até o encerramento do 
balanço em 31/12/2021 não havia contingenciamento. 2.9 - Avaliação de Ativos 
e Passivos: Todos os demais ativos e passivos da Companhia estão avaliados ao 
custo e, quando devidos e de direito, são atualizados de acordo com as condições 
pactuadas, encargos financeiros, ou legais devidos, até a data do balanço.  
Possíveis variações para mais ou para menos, quando identificados por  
eventos subsequentes à data do balanço, são detalhados em nota explicativa. 

2.10 - Reconhecimento das Principais Receitas e Despesas: As Receitas e 
Despesas são escrituradas pelo regime contábil de competência do exercício. 
2.11 - Provisões Técnicas: As provisões técnicas são constituídas e calculadas 
de acordo com as determinações e critérios estabelecidos pela Resolução nº 381, 
de 4 de março de 2020. Para garantia de suas operações, as sociedades segura-
doras participantes do Sandbox Regulatório deverão constituir, ao final de cada 
mês, as seguintes provisões técnicas, PPNG, PSL, IBNR e PVR: I - Provisão de 
Prêmios Não Ganhos (PPNG); II - Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL); III - Pro-
visão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR); e IV - Provisão de Valores a 
Regularizar (PVR). PPNG - Provisão de Prêmios Não Ganhos - O cálculo inicial 
para primeiras emissões foi conforme Resolução nº 381, corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) dos prêmios comerciais emitidos no mês, em moeda nacio-
nal, bruto das operações de resseguro e líquido das operações de cosseguro 
cedido. Para as emissões de 2022 estão em conformidade ao Artigo alterado pela 
Resolução CNSP nº 417 de 20/07/2021, a qual altera a resolução 381. Dessa 
forma: A PPNG corresponderá ao valor, em moeda nacional, da parcela não apro-
priada do prêmio comercial - bruto das operações de resseguro e líquido das 
operações de cosseguro cedido - emitido até a data de cálculo. A apropriação do 
prêmio deverá ser consistente com a distribuição de probabilidade da ocorrência 
do evento coberto ao longo da vigência do risco. Para fins de simplificação, pode-
rá ser adotada a apropriação linear do prêmio emitido ao longo da vigência da 
cobertura correspondente. Para os casos de seguros intermitentes, a PPNG cor-
responderá ao valor do prêmio comercial referente aos créditos remanescentes 
vigentes na data-base de cálculo. PSL - Provisão de Sinistros a Liquidar - cor-
responderá ao valor esperado dos sinistros avisados e ainda não liquidados até a 
data de cálculo, incluindo eventuais atualizações monetárias, juros e multas con-
tratuais. IBNR - Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados - correspon-
derá a 20% (vinte por cento) dos sinistros avisados nos últimos 3 meses. PVR - 
Provisão de Valores a Regularizar - abrangerá os valores de prêmios a restituir 
e demais valores a regularizar com os segurados. 2.12 - Capital Mínimo Reque-
rido: Em atenção à Resolução nº 381, de 4 de março de 2020, art. 2, item IV, V e 
VI, e considerando que a Seguradora é participante do Sandbox optante pela 
estrutura simplificada das aplicações, o cálculo do capital mínimo requerido tem 
por critérios: capital base: montante fixo de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais) 
que a sociedade seguradora participante do Sandbox Regulatório deverá manter, 
a qualquer tempo; capital de risco (CR): montante variável de capital que a so-
ciedade seguradora participante do Sandbox Regulatório deverá manter, a qual-
quer tempo, para garantir os riscos inerentes à operação; capital mínimo reque-
rido (CMR): capital total que a sociedade seguradora participante do Sandbox 
Regulatório deverá manter para operar, sendo equivalente ao maior valor entre o 
capital base e o capital de risco. 2.13 - Teste de Adequação dos Passivos: 
Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 517/2015, e alterações posteriores, 
a Companhia elaborou o Teste de Adequação dos Passivos (TAP) para todos os 
contratos que atendem à definição de um contrato de seguro, e que estão vigen-
tes na data de execução do teste. A execução do TAP tem dois componentes im-
portantes nas suas estimativas: (i) o quanto o valor de melhor estimativa dos 
compromissos assumidos até a data-base; e (ii) quando a distribuição da liquida-
ção destes compromissos por período futuro. Com estes dois componentes, po-
demos calcular o valor presente dos passivos atuariais da Seguradora, compará-
-lo com o total de Provisões Técnicas, líquidas das Despesas de Comercialização 
Diferidas (DAC) e dos Ativos Intangíveis, correspondentes a estes passivos. Pre-
missas econômicas - Conforme disposto no parágrafo único, do Artigo 51, da 
Circular SUSEP nº 517/2015, e alterações posteriores, foi utilizada estrutura a 
termo de taxa de juros (ETTJ) livre de risco, de dezembro de 2021, divulgada pela 
SUSEP, para trazer o fluxo de caixa futuro ao valor presente. Caso seja identifica-
da qualquer insuficiência, a Companhia deve registrar a insuficiência como uma 
despesa no resultado do período e constituir provisões adicionais aos passivos de 
seguro já registrados na data-base do teste. A Seguradora realiza o Teste de 
Adequação de Passivos a cada data-base. O resultado do teste de adequação 
não apresentou necessidade de registro de provisões adicionais aos passivos de 
seguro já registrados na data-base. 2.14 - Imposto de Renda e Contribuição 
Social: Há duas categorias na provisão para o imposto de renda e contribuição 
social: O imposto corrente e o imposto diferido, registrados no Balanço Patrimonial 
nas rubricas Impostos e Encargos Sociais a Recolher e Créditos Tributários e 
Previdenciários, respectivamente. O imposto de renda e a contribuição social são 
calculados mensalmente, de acordo com a legislação tributária com alíquotas vi-
gentes abaixo apresentadas: Imposto de Renda é calculado a alíquota de 15% 
com adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual que exceder a 240 
mil, e a Contribuição Social sobre o lucro tributável à alíquota de 15% entre os 
meses de janeiro a junho/2021 e à alíquota de 20% entre os meses julho a de-
zembro/2021. A Companhia não apresentou lucro tributário no ano de 2021.  
3 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme informação abaixo em 31/12/2021 
houve a seguinte variação.
Caixas e Equivalentes de Caixa 31/12/2021 31/12/2020 Variação
Caixa – – –
Bancos Contas Depósitos - País 78.217,72 1 200 000,00 1.121.782,28
Caixas e Equiv. de Caixa Ajustado 78.217,72 1.200.000,00 1.121.782,28
4 - Aplicações Financeiras: 4.1 - Gerenciamento de Riscos: Os riscos opera-
cionais são calculados e revistos frequentemente pelos atuários da Companhia e 
não se limitam apenas a gestão das provisões técnicas. Com relação aos ativos 
financeiros da Companhia, e conforme detalhado na nota explicativa nº 4.2, a 
Companhia possui em 31 de dezembro de 2021, títulos e valores mobiliários clas-
sificados como disponíveis para venda. A gestão de riscos de investimentos finan-
ceiros é realizada através de análises e monitoramento dos Riscos estabelecidos 
em parceria com Entidades Financeiras. a) - Riscos de Liquidez: O risco de a 
Companhia não dispor de recursos líquidos para honrar seus compromissos fi-
nanceiros, perante um eventual descasamento de prazo ou de volume entre rece-
bimentos e os pagamentos previstos é nulo pelos seguintes fatores: • Os investi-
mentos em títulos e valores mobiliários, embora estejam disponíveis para venda, 
os resgates são feitos nos respectivos vencimentos e imediatamente reaplicados; 
• A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo Departamento Financeiro da Com-
panhia que acompanha as revisões das exigências de pagamentos a fim de asse-
gurar recursos suficientes de caixa visando atender às necessidades operacio-
nais de curto prazo. b) - Risco de Mercado: A Companhia adota uma política de 
investimentos conservadora com 100% de suas aplicações financeiras em títulos 
de renda fixa pós-fixados, em moeda nacional, que flutuam conforme as taxas de 
mercado estão assim distribuídas:
Títulos mantidos até o vencimento -
não vinculados a reservas técnicas 31/12/2021 % 31/12/2020 %
Circulante
RF CP Corpor Ágil
 CNPJ: 11.351.449/0001-10 1.409.878,78 100,0% – 0
Subtotal 1.409.878,78  –  –
Total Títulos Disponíveis para venda 1.409.878,78 100,0% – 0
Total de aplicações financeiras 1.409.878,78 100,0% – 0
c) Risco de Crédito: A Companhia adota política de baixo grau de exposição a 
risco de crédito, não tendo provisões de recebíveis. Opera exclusivamente com 
títulos de emissão, instituições financeiras privadas classificadas como de baixo 
risco de crédito, devido a sua política de investimentos, análises de metas a curto 
prazo, análise das condições econômicas brasileiras, como inflação e medidas 
governamentais, além da análise dos riscos para instituições financeiras. Ressal-
tamos que esta política atende a opção pela estrutura simplificada de investimen-
tos a qual deve corresponder à totalidade dos investimentos realizados exclusiva-
mente, conforme o disposto no Inciso I do art. 8º da Resolução CMN nº 4.444, de 
13 de novembro de 2015. 4.2- Classificação das Aplicações Financeiras: Os 
investimentos financeiros estão classificados como disponíveis para venda, con-
forme a intenção de utilização pela Companhia. Houve um Adiantamento para 
aumento de Capital Social a fim de suportar o início das operações e sobretudo 
suas despesas administrativas.

Aplicações Disponí-
 veis para Venda

BB CP Adm.  
Diferenciado  

CNPJ:  
7.214.377/0001-92

RF CP  
Corpor. Ágil  

CNPJ:  
11.351.449/0001-10 Totais

Saldo em 31/12/2020 – – –
Aplicações 1.200.000,00 1.559.910,51 2.759.910,51
Resgates (1.203.548,62) (182.961,49) (1.386.510,11)
Rendimentos
 Atualizações 3.543,62 39.031,04 42.579,66
Ajustes TVM – – –

Aplicações Disponí-
 veis para Venda

BB CP Adm.  
Diferenciado  

CNPJ:  
7.214.377/0001-92

RF CP  
Corpor. Ágil  

CNPJ:  
11.351.449/0001-10 Totais

IRRF e IOF – (6.101,20) (6.101,23)
Saldo em 31/12/2021 – 1.409.878,78 1.409.878,78
5 - Créditos das Operações: Correspondem a operações de contas a receber 
demonstrado abaixo:
Créditos das Operações de Seguros 31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do Período – –
Prêmios Emitidos 22,17 –
(–) Cancelados – –
(–) Recebimentos – –
(–) Restituídos – –
Saldo no fim do Período 22,17 –
6 - Outros Créditos Operacionais: Valor referente ao serviço de assistência 
emocional é fornecida através da plataforma stories no próprio aplicativo da emis-
são e comercialização do seguro de vida. Dando a opção ao segurado adquirir ou 
não tal serviço. Dessa forma e com entendimento da SUSEP na Circular SUSEP 
nº 310, de 19 de dezembro de 2005, no artigo 2 e § 7º: “Quando os custos desses 
serviços forem cobrados do segurado, o valor a ser repassado à prestadora dos 
serviços será registrado no passivo circulante, em pagamentos a efetuar, e não 
transitará em contas de resultado”.
Outros Créditos Operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Outros Créditos 19,20 –
Total 19,20 –
7 - Títulos e Créditos a Receber: 7.1 - Créditos tributários:

31/12/2021 30/12/2020
Antecipação de imposto de renda 225,70 –
Imposto de renda na fonte - a recuperar 7.129,64
Antecipação de contribuição social 225,70 –
Subtotal 7.581,04 –
7.2 - Créditos tributários diferidos: A companhia reconheceu contabilmente os 
ativos fiscais diferidos de imposto de renda e contribuição social, relativos a dife-
renças temporárias dedutíveis e aos prejuízos fiscais. Acumulou em 31/12/2021 o 
Prejuízo fiscal de R$ -211.103,83, sendo diferido 15% sobre Imposto de Renda e 
15% referente a contribuição, diferindo o valor de R$ 63.331,15, a compensar em 
exercícios futuros, a partir da existência de Lucro.

31/12/2021 31/12/2020
 Imposto de Renda diferido 31.665,57 –
 Contribuição Social diferido 31.665,57 –
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 63.331,14 –
8 - Ativo Imobilizado: Os ativos imobilizados e os intangíveis menos a deprecia-
ção, perfazem o total de R$ 12.003,16 em 31/12/2021, continuam gerando os bene-
fícios econômicos esperados quando de sua aquisição, conforme quadro abaixo:

31/12/2021
Adições/ 

Subtrações
Depre- 

ciações 31/12/2020
Equipamentos de informática 12.113,88 12.113,88 _ _
(menos) Depreciação acumulada (110,72) – (110,72) –
Total: 12.003,16 12.113,88 (110.72) –
Obs.: Não Houve baixas no período. 
9 - Contas a Pagar: 9.1 - Remunerações e gratificações:

31/12/2021 31/12/2020
Salários a pagar 3.673,00 –
9.2 - Impostos e Encargos Sociais e trabalhistas: 31/12/2021 31/12/2020
Imposto Sobre Operações Financeiras 0,09
INSS s/folha 1.355,02 –
Contribuições para o FGTS 353,32 –
13º salário a pagar 557,06 –
Férias a pagar 742,76 –
Total 3.008,25 –
9.3 - Impostos e Contribuições a Pagar 31/12/2021 31/12/2020
Outros Impostos a recolher – –
COFINS 0,46 –
PIS/PASEP 0,07 –
Total 0,53 –
9.4 - Obrigações a Pagar: Até 31/12/2021 todos os fornecedores foram pagos 
dentro do próprio mês não ficando obrigações futuras a pagar. O serviço de Assis-
tência Emocional está devidamente destacado. E sua regulação está adequada a 
Circular SUSEP nº 310, de 19 de dezembro de 2005, no artigo 2 e § 7º, já descri-
ta na nota explicativa 7.1.

31/12/2021 31/12/2020
Pagamentos a Efetuar 19,20 –
Total 19,20 –
9.5 - Outras obrigações a Pagar:

31/12/2021 31/12/2020
Outras contas a pagar –
 Outras contas a pagar 12.113,88 –
Total 12.113,88 –
10 - Provisões Técnicas:

Provisões Técnicas
Saldo em  

31/12/2021

Consti- 
tuição e  
Ajustes

Rever- 
são

Sinistros 
Pagos

Saldo em 
31/12/2020

Ramo 81 - Pessoas
 PPNG 11.04 11.04 – – –
Total Ramo 81 - Pessoas 11,04 11,04 – – –
Total Geral 11,04 11,04 – – –
As provisões técnicas são constituídas e calculadas de acordo com as determina-
ções e critérios estabelecidos pela Resolução nº 381, de 4 de março de 2020, e 
alterações posteriores já descrito em nossas políticas, nota 2.11. A Companhia 
está em processo de vinculação das suas aplicações junto à Instituição financeira. 
11 - Teste de Adequação de Passivo - TAP: Em atendimento a circular SUSEP 
nº 517/15 e alterações posteriores, a Companhia elabora as estimativas correntes 
projetadas na data-base 31/12/2021. As Estimativas Correntes foram elaboradas 
de forma a expressar o fluxo de caixa que decorra do cumprimento e persistência 
dos planos em comercialização, descontado por Estruturas a Termo da Taxa de 
Juros (ETTJ). Foram considerados apenas os contratos que iniciaram sua vigên-
cia até a data-base. As provisões não foram remuneradas nos fluxos aqui de-
monstrados. Os dados foram agrupados por regime financeiro, tipo de evento e 
em eventos ocorridos e eventos não ocorridos. 11.1 - Metodologia - Elaboração 
dos Fluxos: As entradas e saídas de recursos foram estimadas com base nos 
Prêmios e Importâncias Seguradas (IS) dos respectivos planos. As Despesas 
Administrativas (DA) foram estimadas pela média observada no último ano da 
Companhia. Sendo que as mesmas foram descontadas pela ETTJ como os de-
mais valores do fluxo aqui demonstrados. Os métodos atuariais, estatísticos e fi-
nanceiros utilizados; e as hipóteses e premissas consideradas para a projeção de 
cada variável estimada; Apurado os valores supracitados, utilizamos a experiência 
de mercado de forma a prever o fluxo de receitas e despesas com seus valores 
descontados pela Taxa ETTJ. 11.2 - Metodologia da PSL: A provisão de PSL não 
é estimada e sim constituída em função do aviso do evento. Até a data-base não 
foram avisados sinistros. 11.3 - Parecer Final: O Teste de Adequação de passivo 
demonstrou suficiência da Provisão PPNG, não havendo a necessidade de cons-
tituição de uma provisão PCC-PPNG. As demais provisões não apresentaram 
necessidade de constituição de qualquer valor pela metodologia aplicada em 
comparação ao fluxo estimado. 12 - Patrimônio Líquido: 12.1 - Capital Social: 
O Capital Social integralizado da Seguradora é de R$ 1.200.000,00 (hum milhão 
e duzentos mil reais) , totalmente integralizado, dividido em 1.200.000 de ações 
ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. É suficiente para manter 
as condições de que trata o art. 31 Resolução CNSP nº 417, de 20 de julho de 
2021. 12.2 - Adiantamento para futuro aumento de Capital Social (em apro-
vação): Os acionistas a fim de preservar o Risco da Cia. em relação as despesas 

administrativas incorridas, realizou aumento de capital social a ser devidamente 
registrado em Ata e alteração e registro do Estatuto Social.

31/12/2021 31/12/2020
Aportes para Futuro Aumento de Capital 500.000,00 –
Total 500.000,00 –
13 - Demonstrações do Cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e 
Capital Mínimo Requerido: Conforme determinações da SUSEP, as Sociedades 
Seguradoras, Resseguradoras, Sociedades de Capitalização e de Previdência 
Privada Aberta, devem divulgar nas notas explicativas a demonstração do seu  
Patrimônio Social Ajustado. 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido 1.552.227,31 1.200.000,00
(–) Ajustes Contábeis (147.772.69) –
Patrimônio Líquido Ajustado (Subtotal) 1.404.454,62 1.200.000,00
(–) Ajustes associados à variação
 dos valores econômicos – –
Patrimônio Líquido Ajustado (Total) 1.404.454,62 1.200.000,00
Capital Mínimo Requerido (CMR) 31/12/2021 31/12/2020
a) Capital base 1.000.000,00 1.000.000,00
b) Capital de risco 4,21 –
(+) Capital de Risco de Subscrição 4.21 –
(+) Capital de Risco de Crédito – –
(+) Capital de Risco Operacional – –
(+) Capital de Risco Mercado – –
(–) Benefício da Correlação entre os Capitais – –
Capital Mínimo Requerido (o maior entre a e b) 1.000.000,00 1.000.000,00
Suficiência/ Insuficiência (a - b) 404.454,62 200.000,00
13.1 - Da Solvência: O cálculo do Capital de Risco, Capital Mínimo Requerido e
a verificação da Solvência foram realizados conforme Resolução nº 381, de 4 de
março de 2020 e atualizações posteriores e apresentam a seguinte situação  
abaixo e a Companhia em 31/01/2021 está solvente com suficiência do Capital  
mínimo requerido: 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 1.404.454,62 1.200.000,00
Capital Mínimo Requerido (CMR) 1 000.000.00 1.000.000,00
Suficiência 404.454,62 200.000,00
14 - Análise de Sensibilidade: A circular SUSEP nº 517/15 e alterações poste-
riores, determina que as seguradoras elaborem estimativas de sensibilidade. Con-
siderando a vigência mensal do risco dos planos de seguro operados pela Com-
panhia e após análise dos dados extraídos dos registros contábeis na data-base 
de Dezembro de 2021, constatamos que não houve avisos de sinistros e que não
há “massa mínima” de apólices vigentes nessa data-base que permita e justifique 
a elaboração da análise de sensibilidade.
15 - Operações de Seguros Ramo 81:
Prêmios Emitidos Prêmio  

Emitido
Variação das Provisões Técnicas Prêmio  

GanhoRamo 81 - Pessoas PPNG PSL IBNR PVR
 Prêmios Ganhos 22,03 (11,04) – – – 11,04
Total Ramo 81 - Pessoas 22,08 (11,04) – – – 11,04
16 - Despesas Administrativas 31/12/2020 31/12/2021
Despesas com Pessoal Próprio:
 Ordenados – 4.000,00
 13º Salário/Férias – 1.388,86
 Previdência Social – 1.384,94
 FGTS – 431,08
 Despesas com programa de
  alimentação ao  trabalhador – 1.523,49
Despesas com Serviços de Terceiros – 117.822,61
Despesas com Localização e Funcionamento – –
 Manutenção e Expediente – 4.292,58
 Depreciações de Bens de Uso Próprio – 110,72
Despesas com Publicidade e Propaganda – –
 Publicidade e Propaganda – 8.000,00
 Divulgação Redes Sociais – 54.496,55
Total – 193.450,83
17 - Despesas com Tributos: 31/12/2021 31/12/2020
Impostos municipais 6.401,20 –
Contribuições sobre operações de seguros 0,53 –
Taxa de fiscalização SUSEP 54.534,07 –
Total 60.935,80 –
18 - Resultado Financeiro: 31/12/2021 31/12/2020
Receitas Financeiras
Quotas Fundos de investimento 43.611,18 –
Despesas Financeiras
Juros (17,00) –
Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos (322,42) –
Total 43.271,76 –
19 - Resultado antes dos Impostos e Contribuições 31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes dos Impostos e Participações (211.103,83) –
Imposto de Renda Diferido 31.665,57 –
 Contribuição Social Diferido 31.665,57 –
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (147.772,69) –
19.1 Composição dos Impostos e Contribuições Diferidos:

Prejuízo 
Fiscal

%  
CSLL

Total  
%

Valor a Diferir
Data % IRPJ IRPJ CSLL Total
31/12/2021 211.103,83 15% 15% 30% 31.665,57 31.665,57 63.331,15
20 - Fato Relevante: Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou estado de emergência global em razão da disseminação da  
COVID-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a 
COVID-19 como um surto pandêmico. A partir de então autoridades governamen-
tais de várias jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter
o vírus, o que provocou mudanças no comportamento da sociedade e no ambiente 
empresarial. A Emotion Seguros foi fundada em dezembro de 2020, ou seja, a
Emotion nasceu durante a pandemia, seu plano de negócio e suas estratégias de 
execução foram definidos no contexto da pandemia e considerando ações para re-
duzir o impacto gerado pela pandemia, destacando os seguintes aspectos: 20.1 - 
Cuidado com os colaboradores: A Emotion é uma companhia “People Centric”,
isso significa que as pessoas estão no centro das nossas ações, nossos colabora-
dores são o ativo mais importante da Emotion, diante disso a companhia estabele-
ceu políticas e ações que protejam seus colaboradores da disseminação do vírus,
adotando medidas como: adoção de home office para todos os colaboradores, ho-
rários flexíveis de entrada e saída dos colaboradores nas dependências da Compa-
nhia; adaptação das instalações físicas para dispor de mais espaço entre as pesso-
as e facilitando a circulação; e introdução de rotinas de limpeza, esterilização e
sanitização de mobiliários e instalações prediais. 20.2 - Impactos econômico-fi-
nanceiros: A Emotion possui condição financeira suficiente para execução do seu 
plano de negócio nesse momento de crise. A Companhia nasceu com uma política 
pragmática de investimentos e gestão de custos, buscando manutenção do equilí-
brio financeiro. A Administração da Emotion continua permanentemente avaliando 
as evoluções da crise, por isso, avalia que eventuais ajustes poderão ser necessá-
rios no futuro para endereçamento de impactos que poderão ocorrer. A administra-
ção tem priorizado a continuidade dos negócios e preservação do seu ambiente 
operacional e de seus parceiros, e não tem conhecimento de nenhuma incerteza
material que possa gerar dúvidas significativas sobre sua capacidade de continuar
operando. 21 - Eventos Subsequentes: A diretoria registrou em 15/12/21 em 
Assembleia o aumento capital social. Foram encaminhados os documentos para a
SUSEP em 10/01/2022, a companhia aguarda a homologação junto à superinten-
dência para devido registro na junta comercial de São Paulo e demais órgão  
competentes.                São Paulo, 31 de dezembro de 2021

Wladimir Chinchio de Souza 
Diretor Presidente

Juliana Simara Lima 
Contadora - CRC: SP-333368/O-0

Roberto Lago 
Atuário - MIBA 835

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos DD. Diretores da Emotion Seguros S.A. - São Paulo - SP. Opinião:  
Examinamos as demonstrações contábeis da Emotion Seguros S.A., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as 
acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Emotion Seguros S.A. em 31 de dezem-
bro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Emotion Segu-
ros S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
Ênfase: Conforme na nota explicativa nº 12.2 - Adiantamento para aumento 
futuro de Capital Social (em aprovação) - Os acionistas a fim de preservar o 
Risco da Cia em relação as despesas administrativas incorridas, realizou au-
mento de capital social a ser devidamente registrado em Ata e alteração e 
registro do Estatuto Social e na nota explicativa nº 21, Eventos Subsequentes 
a diretoria registrou em 15/12/21 em Assembleia o aumento capital social. 
Foram encaminhados os documentos para a SUSEP em 10/01/2022,  
a companhia aguarda a homologação junto à superintendência para devido 
registro na junta comercial de São Paulo e demais órgãos competentes. Nossa 
opinião não apresenta modificação em relação a este assunto. Outras 

informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor: A administração da Emotion Seguros S.A. é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contá-
beis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na au-
ditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não te-
mos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Emo-
tion Seguros S.A. é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade da Emotion Seguros S.A. continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Emotion Seguros S.A. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Emotion Seguros S.A. são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações con-
tábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Determina-
mos a materialidade de acordo com o nosso julgamento profissional. 
O conceito de materialidade é aplicado no planejamento e na execução de 
nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao longo 
da auditoria, das distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstra-
ções contábeis como um todo e na formação da nossa opinião. • A determina-
ção da materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as necessidades 
de informações financeiras pelos usuários das demonstrações contábeis. 
• Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das demonstra-
ções contábeis: (i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as 
atividades comerciais e econômicas da Companhia e a disposição para anali-
sar as informações das demonstrações contábeis com diligência razoável; 
(ii) entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas 
e auditadas considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incerte-
zas inerentes à mensuração de valores com base no uso de estimativas, 
julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) tomam decisões econô-
micas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. 
• 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 rele-
vante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de 
auditoria. • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Emotion Seguros 
S.A. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Emotion Seguros S.A.. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Emotion Segu-
ros S.A. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
 apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Moreira Associa-
dos Auditores Independentes S/S - CRC RS 4632/O-1 T PR S SP; Diego 
Rotermund Moreira - Contador - CRC RS 68603 S SP - CNAI nº 1128 - Sócio
- Responsável Técnico.
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