
Comércioglobalcresceu2,5%emjunho
Desse total, a América Latina teve o maior aumento nas exportações, puxado pelo desempenho do Brasil
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Ocomérciomundial teveemju-
nho omaior aumento em 11me-
ses, em mais um sinal de que a
recessãoperde força.Ovolume
de comércio mundial cresceu
2,5%emrelaçãoamaio.Alavan-
cadapeloBrasil,aAméricaLati-
nateveomaioraumentodasex-
portações em todo o mundo no
período. Mas a região teve o
pior desempenho entre todos
osemergentesemtermosdeex-
pansãoindustrial.Amaiorreto-
mada da produção industrial
ocorreu naÁsia.
OsdadossãodoDepartamen-

toHolandêsparaAnálisedePo-
líticaEconômica(CPB),queser-
ve de base para cálculos das
principais organizações inter-
nacionais.Segundoaavaliação,
o aumento das exportações
também é a maior desde julho
de 2008. Entre abril e maio, o
comércio continuava a cair, em
cerca de 1,4%. A alta em junho
não foi suficiente para que o se-
gundo trimestre fechasse com

saldo positivo. Os fluxos conti-
nuaram em contração de 0,7%
ante o primeiro trimestre. Mas
essa foi uma redução bem me-
nor que a de 11,2% de janeiro a
março. No último trimestre de
2008, a queda havia sido de
7,1%.
No ano, a OrganizaçãoMun-

dial do Comércio (OMC) ainda
estimaqueaquedanasexporta-
ções será de 10%, em compara-
ção com 2008. Em relação a ju-
nhode2008, onível deexporta-
ção mundial em junho ainda é
19% inferior.
A avaliação dos economistas

édequeavoltadasexportações
é um sinal de que as cadeias de
fornecimento de mercadorias
começama ser reativadas. Nos
primeiros meses da crise, em
2008, a queda nas exportações
foi equivalente à redução sofri-
da em 1929.
Agora, parte importante da

recuperação virá da Ásia, e a
OMC já revelou nesta semana
que a China se tornou o maior
exportador do mundo. Os da-
dos divulgados ontem aponta-
ram que a Ásia teve alta de 5%

em suas exportações no segun-
do trimestre, com 12% apenas
no Japão.
Mas a América Latina, pelo

menos em junho, apresentou
forte recuperação. As exporta-
ções cresceram 14,3% e as im-
portações, 11,9%. No Brasil, as
vendas passaram de US$ 12 bi-
lhõesemmaioparaUS$ 14,5bi-
lhões em junho. Mas já caíram
paraUS$ 14,1 bilhões em julho.

Mesmo assim, a alta nas ex-
portações em junho contrasta
com a queda de 8,6% em maio
na América Latina. Nos Esta-
dosUnidos,aexpansãohaviasi-
do de 1,4% em junho, ante uma
média de 1,7% de aumento de
exportações dos países ricos.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
A avaliação do CPB também

aponta uma expansão recorde
daprodução industrialnomun-
do,de2%entremaioe junho.Os
dados são os melhores desde
que começaram a ser coleta-
dos, em1991.Emmaio, aexpan-
são já havia sido de 1,4%.No se-
gundo trimestre, a alta acabou
sendo de 2,1% no mundo. A ex-
pansão é a primeira após três
trimestres de queda seguidos e
reforça a tendência já mostra-
dapeloPIBdeváriospaíses.Na
Europa, Alemanha e França já
superarama recessão.

Analistas alertam que a alta
pode ser apenas por causa do
movimento de empresas refa-
zendo seus estoques. Outro fa-
torquepoderiadistorcerosnú-
meros é que, diante da queda
sem precedentes dos últimos
meses, qualquer aumento seria
já um recorde. Mesmo assim, o
CPB comemora os dados.

A queda na produção mun-
dial entre novembro de 2008 e
janeiro de 2009 ainda fazem
com que a produção industrial
do planeta esteja 8,5% abaixo
de seu pico, emmarço de 2008.

Amaior expansão industrial

vem da Ásia, que garantiu
5% emmédia entre os países
emergentes. Com a expan-
são, a produção industrial
asiática já atingiu novos re-
cordes, antes mesmo do fim
da recessãomundial.

Já nos Estados Unidos, a
criseaindaéprofunda.Apro-
dução industrial caiu 2,9%
no segundo trimestre, de-
pois de cair 5,2% nos primei-
ros trêsmeses do ano emais
de 3,4% entre outubro e de-
zembro de 2008.

Na zona do euro, a queda
daproduçãono trimestre foi
de 1,9%, bem menor que os
9,1% dos primeiros três me-
ses.Emmaioejunho,aEuro-
pa teve os primeiros sinais
positivos, ainda que modes-
tos. Já a expansão industrial
na América Latina foi mais
limitadaebemabaixodamé-
dia mundial ou dos países
emergentes. Em junho, foi
de apenas 0,8%. No trimes-
tre, o crescimento foi de
1,3%, ante uma queda de
6,5% no três primeiros me-
ses. ●
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009

Conforme deliberação da Reunião de Diretoria da Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (Companhia), de 28 de março de 2006 e nos
termos do Artigo 14 da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 118/04, definiu-se que o Comitê de Auditoria da
Companhia será o do Grupo Tokio Marine no Brasil, constituído em Assembleia Geral de Acionistas da Tokio Marine Seguradora S.A.
realizada em 28 de março de 2006.
Compete ao Comitê de Auditoria (Comitê) assessorar a Diretoria na supervisão (i) da qualidade e integridade das demonstrações
financeiras, (ii) do cumprimento pela Companhia das exigências legais e regulamentares, (iii) das habilitações e independência dos
auditores externos, (iv) do desempenho da função da auditoria interna da Companhia e dos auditores externos, e (v) das atividades de
gerenciamento de riscos e de controles internos.
É responsabilidade da Administração da Companhia a elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as leis e
regulamentos vigentes no Brasil, a definição e manutenção de controles internos adequados para garantir a qualidade e integridade das
informações financeiras, bem como, as de controles de gerenciamento de riscos.

 14) PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO E MARGEM DE SOLVÊNCIA

O patrimônio líquido ajustado e a margem de solvência apresentam-se da seguinte
maneira em 30 de junho:
Descrição 2009 2008
Patrimônio líquido ......................................................................... 142.838 122.453
(-) Investimentos ........................................................................... 1.582 1.582
(-) Despesas antecipadas ............................................................ 3.732 3.072
(-) Ativo diferido ............................................................................ 1.420 2.514
Patrimônio líquido ajustado ...................................................... 136.104 115.285
0,20 Prêmio retido anual médio - 12 meses ................................. 92.321 78.304
0,33 Sinistro retido anual médio - 36 meses ................................. 72.235 55.927
Margem de solvência (maior entre prêmio X sinistro) ............ 92.321 78.304
Suficiência .................................................................................. 43.783 36.981

 15) OUTRAS INFORMAÇÕES

a) O saldo da conta depósitos de terceiros, em 30 de junho de 2009, monta a R$ 16.736
(2008 – R$ 12.042), correspondendo às seguintes rubricas: depósitos e créditos não
identificados – R$ 5.318 (2008 – R$ 8.608), cobrança antecipada de prêmios – R$ 11.415

(2008 – R$ 714), e outros – R$ 3 (2008 – R$ 2.720).
b) Os valores contabilizados em “Outros Valores e Bens” no Ativo Circulante estão assim
compostos: salvados à venda R$ 7.553 (2008 – R$ 8.045) e outros valores R$ 185 (2008 –
R$ 202).
c) Os saldos apresentados em “Outros Créditos Operacionais” no Ativo Circulante estão
compostos por: créditos de agentes e correspondentes R$ 3.217 (2008 – NIHIL), créditos
de bloqueios judiciais R$ 1.216 (2008 – NIHIL), outros créditos de cobrança antecipada
R$ 1.056 (2008 – R$ 983) e outros créditos R$ 1.364 (2008 – R$ 773).
Os valores contabilizados em “Outros Débitos Operacionais” no Passivo Circulante estão
compostos por: outros débitos bancários R$ 7.675 (2008 – R$ 2.526), outros débitos
tesouraria R$ 1.326 (2008 – NIHIL), outros débitos com sinistros R$ 1.332 (2008  –
R$ 1.010) e outros débitos R$ 3.558 (2008 – R$ 1.571).
d) A Seguradora é patrocinadora de plano de aposentadoria para seus funcionários na
Prev Tokio Marine – Sociedade de Previdência Complementar. Esse plano é de benefício
definido, estruturado no regime de capitalização, cuja contribuição é em função do salário,
idade e data de admissão do participante. As reservas técnicas da entidade em 30 de
junho de 2009 totalizaram R$ 19.786 (30 de junho de 2008 – R$ 15.905), as quais estão
totalmente cobertas pelos ativos do plano. As contribuições para o plano até 30 de junho
de 2009 montam R$ 411 (Até 30 de junho de 2008 – R$ 254), as quais correspondem a

contribuições para cobertura das despesas administrativas do plano. As principais

hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração das reservas técnicas

elaboradas por atuário independente, na data-base de 30 de junho de 2009 são: (i) método

de avaliação atuarial: crédito unitário projetado; (ii) hipóteses econômicas: taxa anual real

de juros – 6,75% a.a.; crescimento real de salário – 3% a.a.; crescimento real dos

benefícios do plano – 0,0% a.a. e (iii) hipóteses biométricas: rotatividade – Mercer Service;

mortalidade geral – AT-83; mortalidade de inválidos – IAPB-57; entrada em invalidez -

Mercer Disability e aposentadoria - Mercer Retirement.
O plano de aposentadoria, de acordo com o relatório atuarial, não apresenta custos

adicionais relativos a serviços passados não integralizados e a sua contabilização está

apresentada nos termos da Deliberação CVM nº 371 e pronunciamento NPC nº 26 do

IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

e) A Seguradora mantém programa de participação nos lucros de acordo com o disposto

na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcionários.

f) O Ativo Permanente está segurado em níveis considerados adequados pela

administração.

g) A Seguradora possui comitê de auditoria em atendimento à Resolução CNSP nº 118 de

22 de dezembro de 2004.

As avaliações do Comitê são efetuadas com base nas informações recebidas da Administração da Companhia, dos auditores externos,
da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento dos riscos e dos controles internos, além de suas próprias análises.
No decorrer do primeiro semestre de 2009, o Comitê desenvolveu suas atividades com base em plano de trabalho elaborado no termos
do seu regulamento interno e que incluiu, entre outras, a avaliação do desempenho da auditoria interna, do desempenho e independência
dos auditores externos, da estrutura e funcionamento dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos, bem como da
qualidade e integridade das demonstrações financeiras.
Com base nas atividades desenvolvidas, conforme acima exposto, o Comitê recomenda à Diretoria da Tokio Marine Brasil Seguradora
S.A., a aprovação das demonstrações financeiras, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2009.

São Paulo, 25 de agosto de 2009

O Comitê

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas daTokio Marine Brasil Seguradora S.A.

1 Examinamos os balanços patrimoniais da Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. em 30 de junho de 2009 e de 2008 e as

correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa dos semestres findos nessas

datas, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas

demonstrações financeiras.

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames

sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos

relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a

relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Seguradora, (b) a constatação, com

base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das

práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Seguradora, bem como da apresentação das

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

MARCELO GOLDMAN  - Diretor Técnico de Automóveis

Paulo Sergio Miron
Contador CRC 1SP173647/O-5

Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a

posição patrimonial e financeira da Tokio Marine Brasil Seguradora em 30 de junho de 2009 e de 2008 e o resultado das operações, as

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa dos semestres findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil.

São Paulo, 25 de agosto de 2009

ISSEI ABE - Diretor Executivo

Produção da
indústria teve
crescimento
mensal recorde

KIM KYUNG-HOON/REUTERS–17/8/2009

Edna Simão
BRASÍLIA

O governo decidiu limitar a 10
miltoneladasacotadeimporta-
ção de leite uruguaio no segun-
dosemestre.Adecisãofoitoma-
da ontem na reunião de minis-
tros da Câmara de Comércio
Exterior (Camex). Na avalia-
ção da Camex, limitação foi ne-
cessária por causa da forte en-
trada do leite uruguaio noPaís,
que poderia prejudicar os pro-
dutores nacionais.
O ministro da Agricultura,

Reinhold Stephanes, afirmou
que também ficou decidida a
criação de um grupo de traba-
lho para fazer o diagnóstico do
setor.Oprazoparaqueosestu-
dos sejam finalizados é de dois
meses. Também é analisada a
possibilidade de elevar as tari-
fasdoprodutonaListadeExce-
ções à Tarifa Externa Comum.
Aideiaéaumentaraalíquota

dosatuais 27%para55%. “Oau-
mentodastarifasdeexceçãopa-
ra as importações de leite tem
como objetivo nos proteger de
um ataque de países que têm
subsídio a esse produto”, con-
tou o ministro. Esse é o caso,
por exemplo, da União Euro-
peia.Stephanesdisseaindaque
oItamaratydeveráacionarogo-
verno uruguaio sobre as restri-
ções adotadas à importação do
frango brasileiro.

PRÉ-EMBARQUE
ACamex aprovou ainda a cria-
ção de uma modalidade finan-
ciamento pré-embarque de ex-
portaçõesnoâmbitodoProgra-
ma de Crédito à Exportação
(Proex).Oobjetivoé financiaro
pré-embarque das micro, pe-
quenas emédias empresas. Po-
derão solicitar o financiamento
no Banco do Brasil as compa-
nhias com faturamento bruto
anual de até R$ 60milhões. Po-
deráser financiadoaté 100%do
valor dos contratos e o prazo é
de 180 dias. O orçamento do
Proexparaesseempréstimose-
rá deR$ 130milhões. ●
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