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Senhores Acionistas, 
 
Temos a satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias a demonstração 
financeira da Thinkseg Seguradora S.A. relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, em conformidade com as disposições legais e estatutárias. A Thinkseg Seguradora 
S.A. foi constituída em 1º de dezembro de 2020 sendo autorizada a operar no mercado de 
seguros em 26 de janeiro de 2021, de acordo com a Portaria SUSEP nº 7.746 publicada 
nesta mesma data. 
 
A seguradora foi constituída para participar exclusivamente de ambiente regulatório 
experimental (Sandbox Regulatório), definido pelas Resolução CNSP nº 381, de 04 de 
março de 2020 bem como pela Circular SUSEP nº 598, de 19 de março de 2020 e 
posteriores alterações e tem como objeto realizar operações de seguros não-vida em todo 
o território nacional. 
 
O ambiente de Sandbox Regulatório é uma nova abordagem regulatória que tem como 
objetivo abrir portas para instituições autorizadas pela SUSEP a funcionar e oferecer aos 
consumidores de seguros uma gama de produtos e serviços experimentais e inovadores 
com foco, principalmente, no desenvolvimento de uma nova tecnologia ou a aplicação de 
uma tecnologia existente de modo diverso e na utilização de meios remotos para a oferta 
de seguros, como por exemplo o uso da internet. 
 
O início efetivo das operações da Companhia ocorreu somente a partir de 2021, sendo o 
resultado obtido pela empresa no exercício de 2020 decorrente apenas da integralização 
do capital social aprovado à época, no montante de R$ 1.020 (um milhão e vinte mil reais). 
Conforme estabelecido no Estatuto Social, os acionistas da Seguradora terão assegurados 
– a títulos de dividendos – a distribuição de, pelo menos, 1% dos resultados obtidos no 
exercício, ressalvadas as hipóteses previstas em lei e respeitando os índices mínimos de 
liquidez e solvência. 
 
Agradecemos aos nossos clientes, acionistas e parceiros de negócios pela confiança em 
nossa administração bem como aos nossos colaboradores, por sua decisiva contribuição 
para a conquista dos resultados da A Thinkseg Seguradora S.A. 
 
 
São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Aos  
Administradores e Acionistas da 
Thinkseg Seguradora S.A. 
São Paulo - SP 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Thinkseg Seguradora S.A. 
(“Seguradora”), 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 naquela data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Thinkseg Seguradora S.A. em 31 de dezembro 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 seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Seguradora, 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 responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
do auditor 
 
A Administração da Seguradora 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 auditoria sobre esse 
relatório. 
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Seguradora continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações 
financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta 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 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: 
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos 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, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

 
 Obtivemos 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 controles internos da 
Seguradora. 

 
 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 operacional da Seguradora. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Seguradora a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos 
controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos 
trabalhos. 
 
São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. 
 
CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC-SP Nº 2SP022750/O-8 

 
Maciel Correia da Silva 
Contador  
CRC-SP Nº 1SP184217/O-2 
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ATIVO Notas DEZ/2021 PASSIVO Notas DEZ/2021
CIRCULANTE 1.845          CIRCULANTE 503             

Aplicações 5 1.490          Contas a pagar 70               
  Obrigações a pagar 25            

Crédito das operações com seguros e resseguros 171               Impostos e encargos sociais a recolher 23            
   Prêmios a receber 6 171               Impostos e contribuições 22            

Outros créditos operacionais 67               Débito das operações com seguros e resseguros 80            
  Operações com resseguradoras 7 80            

Ativos de resseguro 10 112             
Depósitos de terceiros 8 83            

Títulos e créditos a receber 5                 
   Créditos tributários e previdenciários 5                 Provisões técnicas - seguros 9 270          

 Danos 270          

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.342       
 Capital social 11 1.020       
 Aumento de capital em aprovação 11 300          
 Reservas de lucro 22               

TOTAL DO ATIVO 1.845          TOTAL  DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.845       

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

THINKSEG SEGURADORA S.A.

(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Notas DEZ/2021

Prêmios emitidos 12.a 688           

(-) Variações das provisões técnicas de prêmios 12.b             (79)

(=) Prêmios ganhos 12.c 609           

(-) Sinistros ocorridos 12.c           (494)

(-) Custos de aquisição 12.d (173)             

(-) Outras receitas e despesas operacionais 12.e 140              

(-/+) Resultado com resseguro 12.f 32             
        (+) Receita com resseguro 69             
        (-) Despesa com resseguro (37)            

(-) Despesas administrativas 13.a (69)            

(-) Despesas com tributos 13.b (111)          

(+) Resultado financeiro 13.c 39             

(=) Resultado operacional (27)            

(=) Resultado antes de impostos e participações (27)            
      (-) Imposto de renda 14 -            
      (-) Contribuição social 14 -               
      (-) Participações sobre o lucro

(=) Prejuízo do exercício (27)            
      Quantidade de ações 11 1.320.000 
(=) Prejuízo por ação - Em R$ mil (0,02)         

THINKSEG SEGURADORA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DEZ/2021
Prejuízo do exercício (27)              
Resultado abrangente do exercício (27)              

THINKSEG SEGURADORA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Prejuízos

Notas Capital  Social

Aumento de 
capital em 
aprovação

Reserva 
Legal

Reserva 
de Capital

acumulados
Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.020              -                     2               47            -                      1.069          

Aumento de capital em aprovação (AGE em 26/10/2021) -                 300                    -            -           -                      300             

Prejuízo do exercício -                 -                     -            -           (27)                      (27)              

Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.020              300                    2               47            (27)                      1.342          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

THINKSEG SEGURADORA S.A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais - R$)

 
 
 



 

9 
 

DEZ/2021
Fluxo de caixa nas atividades operacionais
Lucro líquido do exercício (27)              

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (470)            
Créditos das operações de seguros e resseguros (238)            
Ativos de resseguro (112)            
Créditos fiscais e previdenciários (5)                
Outros ativos 49               
Impostos e contribuições 45               
Outras contas a pagar 25               
Débitos das operações com seguros e resseguros 80               
Depósitos de terceiros 83               
Provisões técnicas - seguros e resseguros 270             
Caixa gerado pelas operações (300)            
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (300)            
Atividades de investimentos
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos -              
Atividades de financiamentos
Aumento de capital em aprovação 300             
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento 300             
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa -              
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício -              
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício -              

THINKSEG SEGURADORA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A Thinkseg Seguradora S.A., antiga Thinkseg Consultoria Ltda, com sede na Rua 
Estados Unidos, Nº 2.114, Jd. Paulista, cidade de São Paulo – SP, obteve 
autorização da Superintendência de Seguros Privados- SUSEP, em janeiro de 
2021, para operar em ambiente regulatório experimental (Sandbox Regulatório). A 
SUSEP aprovou também a transformação do tipo societário para sociedade 
anônima, mudança da denominação social para Thinkseg Seguradora S.A. e a 
mudança do objeto social para negociação de seguros do ramo danos. A 
Companhia tem como acionista e controladora a Think Holding Ltda., detentora da 
totalidade das ações. 
 
A Seguradora iniciou operações em julho de 2021, nos ramos automóvel, 
bicicletas e celulares, em todo território nacional, por meio de corretores e 
estipulantes de seguros.  
 
A Thinkseg se destaca por ser uma empresa flexível, que contribui para a 
democratização dos seguros no Brasil e para a introdução no mercado de seguros 
modulares e personalizados.  
 

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
2.1. Base de Elaboração 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com 
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, normas 
expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 
pronunciamentos técnicos e orientações e interpretações técnicas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC quando referendados 
pela SUSEP. 
 
Em 30 de julho de 2015, a SUSEP emitiu a Circular nº 517 e alterações 
posteriores, instituindo o novo plano de contas e modelo de publicação das 
demonstrações financeiras das sociedades seguradoras, resseguradoras, 
de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, com 
vigência a partir da data de sua publicação, revogando assim a circular 
SUSEP nº 508, de 9 de janeiro de 2015. 
 
Em 19 de março de 2020, a SUSEP publicou a Circular nº 598, e alterações 
posteriores, que dispõe sobre autorização, funcionamento por tempo 
determinado, regras e critérios para operação de produtos, transferência de 
carteira e envio de informações das sociedades seguradoras participantes 
exclusivamente de ambiente regulatório experimental (Sandbox Regulatório) 
que desenvolvam projeto inovador mediante o cumprimento de critérios e 
limites previamente estabelecidos. 
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2.2. Comparabilidade 

 
O balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 não será apresentado 
comparativamente ao mesmo período do exercício de 2020 por conta da 
Seguradora ter iniciado suas operações no mês de julho de 2021. 
 

2.3. Continuidade 
 
A administração avaliou a capacidade de continuidade das operações e 
concluiu que a Companhia possui recursos para dar continuidade aos seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conhecimento 
de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre 
a sua capacidade de continuar operando.  
 

2.4. Base de mensuração 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico. Os ativos financeiros foram classificados na categoria avaliados ao 
valor justo através do resultado. 
 
As presentes demonstrações foram preparadas no pressuposto da 
continuidade dos negócios em curso normal e compreendem o balanço 
patrimonial, as demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio 
líquido, dos fluxos de caixa e as respectivas notas explicativas. 
 

2.5. Estimativas e julgamentos contábeis 
 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do 
CPC, referendadas pela SUSEP, exige que a Administração realize 
estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e passivos, 
bem como os montantes divulgados de receitas e despesas durante os 
períodos apresentados e em períodos subsequentes. Os resultados efetivos 
podem divergir dessas estimativas e premissas. Todas as estimativas e as 
premissas utilizadas pela Administração estão em acordo com os CPC’s e 
são as melhores estimativas realizadas em conformidade com as normas 
aplicáveis. As estimativas e julgamentos são avaliados em base contínua, 
considerando a experiência passada e outros fatores significantes. 
 

2.6. Aprovação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 
25 de fevereiro de 2022. 
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2.7. Normas e interpretações que ainda não estão em vigor 

 
CPC 48 – IFRS 9 Instrumentos Financeiros: Esta norma substituiu o CPC 
38/IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração” 
 
CPC 50 – IFRS 17 Contratos de Seguros: Publicado em 2014, foi emitido 
para substituir o IFRS 4. O IFRS 17 passa a vigorar em 01 de janeiro de 
2023, sendo permitido a aplicação antecipada. 
 
A Administração está aguardando a aprovação dessas normas pela SUSEP 
bem como sua orientação sobre a aplicação das mesmas para as empresas 
classificadas no ambiente Sandbox. 
 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão descritas a seguir: 
 
3.1. Contratos de Seguros 

 
O contrato de seguro é um contrato em que o emissor aceita um risco de 
seguro significativo da contraparte concordando em compensá-lo se um 
evento futuro incerto específico o afetar adversamente. Uma vez que o 
contrato é classificado como um contrato de seguro, ele permanece como tal 
até o final de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza 
significativamente durante esse período, a menos que todos os direitos e 
obrigações sejam extintos ou expirados. 
 

3.2. Moeda funcional e de apresentação 
 
A moeda do ambiente econômico utilizada pela Seguradora na elaboração 
das demonstrações financeiras é o Real – R$. Os valores estão 
apresentados em milhares de reais, arredondados para a casa decimal mais 
próxima, exceto quando mencionado. Não há operações em moeda 
estrangeira.  
 

3.3. Caixas e equivalentes de caixa 
Inclui o caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo, com 
vencimento original de até três meses entre a data de aquisição e 
vencimento e com baixo risco de variação no valor de mercado. 
 

3.4. Instrumentos financeiros 
 
De acordo com as normas aplicáveis, os instrumentos financeiros devem ser 
classificados ao valor justo por meio do resultado ou ao custo amortizado. A 
classificação é determinada no reconhecimento inicial do ativo com base na 
natureza e finalidade dos ativos financeiros. As baixas e aquisições de 
ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação.  
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a) Ativos financeiros 

 
Todas as aplicações financeiras devem ser reconhecidas no Balanço 
Patrimonial e mensuradas de acordo com a categoria a qual foram 
classificadas considerando as seguintes: 
 
 Investimentos mantidos até o vencimento; 
 
 Empréstimos e Recebíveis. 
 
I –  Investimentos mantidos até o vencimento: são ativos financeiros 

não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com 
vencimentos definidos para os quais a entidade tem a intenção 
positiva e a capacidade de manter até o vencimento. São 
contabilizados pelo seu custo de aquisição líquido de custos de 
negociação pelo seu valor justo. 

 
II – Empréstimos e Recebíveis: A Seguradora classifica como 

Empréstimos e Recebíveis os créditos das operações com 
seguros e resseguros. 

 
b) Baixa de instrumentos financeiros 

 
As baixas de ativos financeiros ocorrem quando cessam os direitos de 
recebimentos de fluxos de caixa destes ativos ou quando há 
transferência significativa de sua propriedade. Quando os riscos e 
benefícios não são transferidos ou retidos substancialmente, a 
Companhia avalia sua manutenção no ativo. 
 
Os passivos financeiros são baixados quando as obrigações 
correspondentes são finalizadas. A diferença entre o valor contábil do 
passivo financeiro e o valor pago e a pagar é reconhecida no resultado. 
 

c) Prêmios de seguros e resseguros 
 
Os prêmios de seguros e resseguros são contabilizados pela emissão 
da apólice e reconhecidos no resultado decorrer do período de vigência 
dos contratos na proporção do valor de proteção de seguro fornecido. A 
Seguradora não possui operações de retrocessão. 
 
O modelo de negócios da Companhia determina a emissão dos riscos 
de forma simultânea ao recebimento dos prêmios, não existindo desta 
forma ajuste ao valor recuperável para prêmios de seguros. A 
Companhia iniciou operações de cessões de resseguros em 01 de 
dezembro de 2021. 
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d) Custos de comercialização 

 
Os custos de comercialização incluem os custos diretos relacionados ao 
contrato de seguros. Esses custos incluem as comissões a corretores, 
agenciamentos e angariações que são registradas e diferidas 
proporcionalmente ao reconhecimento das receitas de prêmios, ou seja, 
ao longo do período de cobertura do risco das respectivas apólices. 
 

e) Investimentos, imobilizado e intangíveis 
 
A Seguradora utiliza a estrutura e serviços de terceiros para 
cumprimento de suas obrigações contratuais. Em 31 de dezembro de 
2021 a Companhia não possui saldos de investimentos, ativos 
imobilizados e intangíveis. 
 

f) Provisões técnicas 
 
Conforme Resolução CNSP Nº 381, de 04 de março de 2020 alterada 
pela Resolução CNSP Nº 417 de 20 de julho de 2021, as Seguradoras 
participantes do Sandbox regulatório devem constituir: 
 
 Provisão de prêmios não ganhos - PPNG: constituída pelo valor, 

em moeda nacional, da parcela não apropriada 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. 

 
 Provisão para sinistros a liquidar - PSL: Corresponde ao valor 

esperado dos sinistros avisados e ainda não liquidados até a data 
de cálculo, incluindo eventuais atualizações monetárias, juros e 
multas contratuais. 

 
 Provisão para sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR: 

Corresponde ao valor esperado dos sinistros ocorridos e não 
avisados até a data de cálculo. 

 
 Provisão de valores a regularizar - PVR: Abrange os valores de 

prêmios a restituir e demais valores a regularizar com os 
segurados. Em 31 de dezembro de 2021 não há valores a constituir 
referentes a PVR. 

 
g) Demais passivos 

 
Fornecedores e outras contas a pagar são mensurados pelo valor de 
custo e acrescidos de encargos e atualizações incorridas até a data do 
balanço, quando aplicáveis. 
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h) Imposto de renda e contribuição social 

 
A provisão para imposto de renda do exercício é calculada pela alíquota 
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável, que 
exceda R$ 240 mil ao ano. A provisão para contribuição social é 
calculada pela alíquota de 15% sobre o lucro tributável. Em 14 de julho 
de 2021 foi publicada a Lei nº 14.183, conversão da Medida Provisória 
nº 1.034/21, que altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, para 
majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida 
pelas pessoas jurídicas do setor financeiro. No caso das seguradoras 
de 15% para 20%. Os efeitos dessa legislação foram aplicáveis a partir 
de julho de 2021, retomando ao patamar de 15% a partir de 01 de 
janeiro de 2022. 
 

i) Provisões judiciais e ativos contingentes 
 
As provisões judiciais e os ativos contingentes devem seguir as 
determinações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC 25, 
conforme aprovação da Circular SUSEP nº 517/15. Em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia não possui ativos e passivos contingentes. 
 

j) Capital social 
 
As ações são classificadas como patrimônio líquido quando não há 
obrigação contratual de transferir caixa ou outros ativos financeiros. 
 

k) Apuração do resultado 
 
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência. Os 
prêmios de seguros e as correspondentes despesas de comercialização 
são reconhecidos no resultado de acordo com a data de emissão e 
diferidos de acordo com o tempo decorrido de vigência do risco coberto. 
 
 

4. GESTÃO DE RISCOS 
 
A gestão de riscos na Seguradora conta com a participação da Administração e 
de profissionais experientes, que atuam nas diversas Áreas de apoio, tais como 
Tecnologia da Informação, Operacional, Jurídico, Administrativo Financeiro, 
Sinistros e Atuarial. As Seguradoras participantes do Sandbox Regulatório devem 
cumprir as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao 
financiamento do terrorismo, conforme regulamentação em vigor. A Administração 
entende que a Seguradora possui estrutura de gestão de riscos compatível com o 
seu tamanho, atividades e complexidade. 
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4.1. Contrato de Seguro 

 
O risco de seguro pode ser definido como sendo um risco transferido do 
segurado para a seguradora por qualquer contrato que exista a incerteza de 
que o evento de seguro ocorra (sinistro) e onde haja incerteza sobre o valor 
de indenização. Os contratos de seguro transferem risco significativo, onde 
o evento segurado obriga a seguradora a pagar benefícios adicionais 
significativos ao segurado. Desta forma todas as áreas envolvidas no 
processo agem ativamente sobre a gestão e controle dos riscos de seguros. 
 

4.2. Riscos de subscrição 
 
Consiste principalmente dos riscos de emissão e de reserva de sinistros. 
Para suportar os passivos relacionados aos riscos de subscrição, a 
Companhia utiliza metodologia atuarial específica para precificação e 
constituição de provisões técnicas. A Administração entende que o risco 
mais relevante está na frequência e severidade dos sinistros serem maiores 
que os valores estimados. 
 
Para mitigar os riscos, a Companhia busca a diversificação dos produtos 
oferecidos ao mercado. A Companhia também busca aumentar a 
quantidade de contratos para riscos isolados, porque entende que quanto 
maior a quantidade de contratos similares, menor o impacto no fluxo de 
caixa.  A Seguradora também conta com contrato de cessão de riscos em 
resseguros. 
O quadro abaixo demonstra os prêmios emitidos brutos e líquidos de 
resseguros cedidos em 31 de dezembro de 2021: 
 

 
 

Ramos 

Prêmios 
emitidos 
DEZ/21 

Resseguros 
cedidos 
DEZ/21 

Prêmios 
retidos 

DEZ/2021 

 
Retenção 
DEZ/21 

Automóvel 3 2 1 33% 
     
Bicicletas 376 81 295 78% 
     
Celulares 309 50 259 84% 
     
Totais 688 133 555 81% 
 
a) Concentração de riscos por região geográfica 

 
A Seguradora considera como baixo o risco as exposições geográficas 
neste início de operações.  
 

b) Análise de sensibilidade 
 
O teste de sensibilidade levou em consideração o impacto no patrimônio 
líquido e no resultado antes dos impostos, ao considerar uma alteração 
na principal variável, que poderia impactar o resultado e 
consequentemente o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021. 
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Premissas Impacto no 

resultado 
antes dos 
impostos 

 
Impacto no 
patrimônio 

líquido 
Aumento de prêmios emitidos em 5% 34 19 
Redução de prêmios emitidos em 5% (34) (19) 

Aumento de sinistros em 5% (25) (14) 
Redução de sinistros em 5% 25 14 
Aumento das despesas administrativas em 5% (3) (2) 
Redução das despesas administrativas em 5% 3 2 
Aumento de 1% na taxa de juros - - 
Redução de 1% na taxa de juros - - 

 
4.3. Risco de crédito 

 
O risco de crédito está relacionado à possibilidade de perdas financeiras 
decorrentes do não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas 
obrigações financeiras junto à Seguradora ou à deterioração na 
classificação de risco de um tomador ou contraparte, por agências de rating 
que possam comprometer o cumprimento de suas obrigações. A 
Seguradora adota um perfil conservador em seus investimentos e 
operações, em razão disso, a classificação do risco de crédito das 
aplicações financeiras da Seguradora e da sua operação de resseguro é 
avaliada como baixa. 
 

4.4. Risco de mercado e liquidez 
 
O risco de mercado está associado a perdas potenciais em decorrência de 
exposições relacionadas aos fatores de risco decorrentes da composição da 
carteira de investimentos, tais como: taxa de juros, índice de preços e 
oscilação no preço de ações e debêntures. 
 
O risco de liquidez está relacionado à possibilidade de a Seguradora não ser 
capaz de honrar suas obrigações esperadas, correntes e futuras, inclusive 
as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações 
diárias e sem incorrer em perdas significativas, e ainda, a possibilidade de 
não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu 
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em 
razão de alguma descontinuidade nos mercados 
 
O gerenciamento desses riscos é realizado com o objetivo de monitorar as 
exposições às quais a Seguradora está sujeita. Atualmente a Seguradora 
entende que o risco perdas resultantes das variações do mercado e de 
liquidez é insignificante, visto que os investimentos financeiros seguem o 
estabelecido para Companhias Seguradoras participantes do Sandbox 
Regulatório SUSEP (estrutura simplificada de investimentos), conforme 
determina a Resolução CNSP Nº 381/2020.  
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4.5. Risco operacional 

 
A Seguradora define risco operacional como o risco de perda resultante de 
processos internos, erros e omissões pelos colaboradores, sistemas de 
informações inadequados ou falhos, extrapolação de autoridade dos 
colaboradores, desempenho insatisfatório, falhas na adoção dos critérios de 
subscrição, fraudes e de eventos externos que ocasionem ou não a 
interrupção de negócios. A Seguradora possui mecanismos de controles 
internos que ajudam na identificação de falhas e riscos nas suas operações. 
Tais mecanismos também auxiliam na gestão dos negócios, promovendo 
visão gerencial de riscos e maior segurança nas operações de seguros.  
 

4.6. Gestão de capital 
 
A gestão de capital considera os níveis regulatórios e econômicos sendo 
seus principais objetivos: (a) manter níveis de capital suficientes para 
atender aos requerimentos regulatórios mínimos determinados pelos órgãos 
reguladores; e (b) otimizar retornos sobre capital para os acionistas. A 
Seguradora apura mensalmente a suficiência do Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) em relação ao capital regulatório requerido. 
 
Conforme Resolução CNSP Nº 381/2020, as Companhias Seguradoras 
participantes do Sandbox Regulatório deverão manter capital base em 
montante fixo de R$ 1 milhão de reais ou capital de riscos, calculado com 
base em suas operações. 
 
A tabela abaixo demonstra o patrimônio líquido e capital mínimo requerido 
em 31 de dezembro de 2021: 
 
 DEZ/2021 
Patrimônio líquido 1.342 
(=) Patrimônio líquido ajustado 1.342 
  
Capital base 1.000 
Capital de risco 184 
Capital mínimo requerido 1.000 
Suficiência de capital 342 
% Suficiência de capital 34,2% 
 
O capital base e o capital de risco foram calculados de acordo com os 
critérios estabelecidos na Resolução CNSP Nº 381/2020 
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5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS  

 
O quadro abaixo demonstra as aplicações financeiras da Seguradora em 31 de 
dezembro de 2021: 
 
 
 
Aplicações financeiras 

De 1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 

 
Acima de 
360 dias 

 
Valor contábil/ 

mercado 
Santander RF Referenciado DI 

Títulos Públicos Advanced FIC de 
FI 1.018 - 1.018 

CDB progressivo - 304 304 
Contamax empresarial 168 - 168 
Total 1.186 304 1.490 
 
O quadro abaixo demonstra a movimentação das aplicações financeiras no 
exercício: 
 

Aplicações financeiras 

Saldo em 
1º de 

janeiro de 
2021 Aplicações Resgates  Rendimentos 

Saldo em 
31 de 

dezembro 
de 2021 

Santander RF 
Referenciado DI 
Títulos Públicos 
Advanced FIC de FI 

 
- 

 
1.000 

 
(22)  

 
40 

 
1.018 

CDB progressivo - 600 (300)  4 304 
Contamax empresarial 1.020 1.718 (2.570)  - 168 
       
Total 1.020 3.318 (2.892)  44 1.490 

 
A Seguradora não opera com instrumentos financeiros derivativos. 
 
 
6. PRÊMIOS A RECEBER 

 
Os prêmios a receber contemplam as emissões diretas da Seguradora. O prazo 
de vigência dos produtos é mensal, sendo cobrados no momento da emissão da 
apólice e liquidados financeiramente em momento posterior. 
 
O detalhamento dos prêmios a receber considerando os prazos de vencimentos, 
apresenta a seguinte posição: 
 

 DEZ/2021 
Saldo no início do período - 
Prêmios emitidos 767 
Prêmios cancelados (79) 
Prêmios recebidos (564) 
IOF sobre prêmios emitidos 47 
Saldo no final do exercício 171 
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O quadro a seguir demonstra os prêmios a receber por ramos de seguros: 
 

 DEZ/2021 
Bicicletas 104 
Celulares 64 
Automóveis 3 
Saldo no final do exercício 171 
 
 

7. OPERAÇÕES COM RESSSEGUROS 
 
A política de resseguro foi adotada como estratégia de subscrição e gestão dos 
riscos da Seguradora. As operações contemplam todos os ramos de seguros 
negociados assim como a avaliação periódica do ressegurador e respectivo 
contrato de resseguro, conforme os critérios estabelecidos pela SUSEP. 
 
O saldo a liquidar está registrado no passivo conforme quadro abaixo: 
 

 DEZ/2021 
Prêmios de resseguros a liquidar 133 
(-) Comissões de resseguros (53) 
Saldo no final do exercício 80 
 
 

8. DEPÓSITOS DE TERCEIROS 
 
O valor de R$ 83 registrado no passivo circulante refere-se exclusivamente a 
depósito do acionista para aumento de capital. A administração da Seguradora 
objetiva aprovar o aumento de capital na próxima Assembleia Geral.  
 
 

9. SALDOS DE PROVISÕES TÉCNICAS 
 
O quadro abaixo demonstra o detalhamento do saldo das provisões técnicas em 
31 de dezembro de 2021: 
 

Ramos 

Provisão para 
prêmios não 

ganhos- PPNG 

Provisão para 
sinistros a liquidar- 

PSL 

Provisão para 
sinistros ocorridos, 
mas não avisados- 

IBNR Totais 
Automóvel 1 - - 1 
Bicicletas 48 109 1 158 
Celulares 30 68 13 111 
Totais 79 177 14 270 
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Movimentações das provisões técnicas: 
 

Ramos 

Provisão para 
prêmios não 

ganhos- PPNG 

Provisão para 
sinistros a 

liquidar- PSL 

Provisão para 
sinistros ocorridos, 
mas não avisados- 

IBNR Totais 
Saldo no início 

do exercício - - - - 
Constituições 

no decorrer 
do exercício 

 
79 - 

 
14 

 
93 

Avisos de 
sinistros  677  677 

Reavaliações 
de sinistros  (88)  (88) 

Cancelamentos 
de sinistros  (162)  (162) 

Pagamentos 
de sinistros  (250)  (250) 

Saldo no final 
do exercício 79 177 14 270 

 
 

10. ATIVOS DE RESSEGUROS 
 
Prêmios de resseguros diferidos: 
 

 DEZ/2021 
Bicicletas 44 
Celulares 26 
Automóveis 1 
Saldo no final do exercício 71 
 
Comissões de resseguros diferidos: 
 

 DEZ/2021 
Bicicletas (17) 
Celulares (11) 
Automóveis - 
Saldo no final do exercício (28) 
 
Resseguros de sinistros pendentes: 
 

 DEZ/2021 
Bicicletas 52 
Celulares 17 
Automóveis - 
Saldo no final do exercício 69 
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11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
a) Capital Social 

 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 1.320 (um milhão 
e trezentos e vinte e mil reais) dividido em 1.320.000 (um milhão e trezentos e 
vinte e mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
 

b) Reserva legal 
 
Nos termos do estatuto social, a Seguradora deve destinar 5% do lucro líquido 
de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá 
exceder 20% do capital social. 
 

c) Reserva de capital 
 
Nos termos do estatuto social, a Seguradora deverá constituir esta reserva de 
acordo com as determinações previstas no parágrafo 1º do artigo 182 da Lei 
6.404/76, limitando-se a 30% do capital social. 
 
 

12. RESULTADO COM OS PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO 
 

a) Prêmios emitidos 
 

 DEZ/2021 
Bicicletas 376 
Celulares 309 
Automóveis 3 
Totais 688 

 
b) Variação das provisões técnicas 

 
 DEZ/2021 

Bicicletas (49) 
Celulares (29) 
Automóveis (1) 
Totais (79) 
 

c) Sinistralidade 
 

Ramos Prêmios ganhos Sinistros ocorridos (i) Sinistralidade 
Bicicletas 327 208 63,61% 
Celulares 280 286 102,14% 
Automóveis 2 - - 
Totais 609 494 81,12% 
 
(i)  As despesas com sinistros ocorridos e não avisados- IBNR 

correspondem a R$ 14 e são apresentadas no saldo no saldo de sinistros 
ocorridos.  
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d) Custos de aquisição 

 
A Seguradora firmou acordo operacional com estipulante de seguros, para os 
ramos bicicletas e celulares, que estabelece resultado operacional fixo para a 
Seguradora de 25% dos prêmios emitidos, líquidos de cancelamentos. O 
estipulante receberá à título de pró-labore o que exceder os 25% (vinte e 
cinco por cento) estabelecidos. Os custos de aquisição no valor de R$ 173, 
em 31 de dezembro de 2021, referem-se a pró-labore do estipulante nos 
meses julho, outubro e novembro, conforme quadro abaixo:  
 

 JUL/2021 OUT/2021 NOV/2021 
Prêmios emitidos, líquidos de 

cancelamentos 
 

61 
 

185 
 

158 
(-) Custos de 

comercialização - -  
(-) Sinistros ocorridos, exceto 

IBNR (11) (31) (88) 
(=) Resultado, conforme 

acordo operacional (a) 
 

50 
 

154 
 

70 
(-) 25% dos prêmios 

emitidos, líquidos de 
cancelamentos (b) 

 
15 

 
46 

 
40 

(=) Custos de aquisição, 
conforme acordo (b – a) 

 
(35) 

 
(108) 

 
(30) 

Custos de aquisição/prêmios 57% 58% 19% 
 

e) Outras receitas e despesas operacionais 
 
A Seguradora firmou acordo operacional com estipulante de seguros, para os 
ramos bicicletas e celulares, que estabelece resultado operacional fixo para a 
Seguradora de 25% dos prêmios emitidos, líquidos de cancelamentos. O 
saldo de outras receitas operacionais no valor de R$ 140, em 31 de dezembro 
de 2021, refere-se a receita operacional da Seguradora, com ocorrência nos 
meses de agosto, setembro e dezembro de 2021, conforme quadro abaixo:  
 

 AGO/2021 SET/2021 DEZ/2021 
Prêmios emitidos, líquidos 

de cancelamentos 66 70 145 
(-) Custos de 

comercialização - - - 
(-) Sinistros ocorridos, 

exceto IBNR (72) (107) (171) 
(=) Resultado, conforme 

acordo operacional (a) 
 

(6) 
 

(37) 
 

(26) 
(-) 25% dos prêmios 

emitidos, líquidos de 
cancelamentos (b) 

 
17 

 
18 

 
 

36 
(=) Receita operacional, 

conf. acordo (b – a) 
 

23 
 

55 
 

62 
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f) Resultado com resseguros 

 
 DEZ/2021 

Receitas com indenizações de sinistros (12a) 69 
Prêmios de resseguros cedidos (9) (133) 
Comissões de resseguros cedidos (9) 53 
Variação das despesas de resseguros (12a) 43 
Total 32 

 
13. DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 

 
a) Despesas administrativas 

 
 DEZ/2021 

Despesas com serviços de terceiros (63) 
Despesas com publicações (5) 
Outras despesas (1) 
Total (69) 
 

b) Despesas com tributos 
 

 DEZ/2021 
COFINS  (20) 
PIS (3) 
Taxa de fiscalização SUSEP (84) 
Outros tributos (4) 
Total (111) 

 
c) Resultado financeiro 

 
Rendimentos de aplicações financeiras 44 
Despesas financeiras com juros (5) 
Total 39 
 
 

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
A Seguradora apresentou prejuízo acumulado de R$ 27 no exercício findo em 31 
de dezembro de 2021. Não houve adições e exclusões aplicáveis para apuração 
de lucro real, portanto não há despesas com imposto de renda e contribuição 
social no exercício. 
 
 

15. PARTES RELACIONADAS 
 
A Think Holding Ltda. é a controladora total da Thinkseg Seguradora S.A. 
representado por 100% de seu capital social. Para o exercício de 2021 não houve 
nenhuma transação ou relação comercial entre as empresas. 
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25 
 

 
16. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Não ocorreram eventos subsequentes significativos após o exercício findo em 31 
de dezembro de 2021 até a data da publicação das demonstrações financeiras. 
 
 
 

Diretoria 
André Marino Gregori- Diretor Presidente 
João Audi- Diretor Vice-Presidente 
 
 
 
Contador 
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Atuária 
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MIBA 1009 
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