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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Ativo

31 de  
Dezembro  

de 2014

31 de  
Dezembro  

de 2013
Circulante 145.005 162.172
Disponível 4.269 3.878
 Caixa e bancos 4.269 3.878
Aplicações 66.981 68.789
 Títulos de renda fixa 33.314 39.632
 Quotas de fundos de investimentos 33.667 29.157
Créditos das operações com seguros e resseguros 12.322 21.597
 Prêmios a receber 10.879 18.951
 Operações com seguradoras 114 57
 Operações com resseguradoras 1.329 2.589
Outros créditos operacionais 17.510 7.844
Ativos de resseguro - Provisões técnicas 34.926 50.858
 Sinistros pendentes de pagamento 23.983 31.349
 IBNR - Sinistros ocorridos e não avisados 1.331 610
 Prêmio de resseguro diferido 9.612 18.899
Títulos e créditos a receber 7.866 7.044
 Títulos e créditos a receber 6.336 5.979
 Créditos tributários e previdenciários 746 337
 Depósitos judiciais e fiscais 134 128
 Outros créditos 650 600
Custos de aquisição diferidos 1.131 2.162
 Seguros 1.131 2.162
Ativo não Circulante 5.658 23.763
Realizável a Longo Prazo 3.997 21.905
Créditos das operações com seguros e resseguros 168 6.543
 Prêmios a receber 168 6.543
Outros créditos operacionais 380 636
Ativos de resseguro - Provisões técnicas 2.703 9.114
 Prêmio de resseguro diferido 2.703 9.114
Títulos e créditos a receber 274 3.891
 Títulos e créditos a receber 274 3.891
Custos de aquisição diferidos 472 1.721
 Seguros 472 1.721
Investimentos 247 191
 Participações societárias - não financeiras 243 187
 Outros investimentos 4 4
Imobilizado 1.150 1.273
 Bens móveis 657 1.072
 Outras imobilizações 493 201
Intangível 264 394
 Outros intangíveis 264 394
Total do Ativo 150.663 185.935

Passivo e Patrimônio Líquido

31 de  
Dezembro  

de 2014

31 de  
Dezembro  

de 2013
Circulante 119.684 132.820
 Contas a pagar 10.632 8.746
 Obrigações a pagar 6.288 2.945
 Impostos e encargos sociais a recolher 412 639
 Encargos trabalhistas 436 446
 Impostos e contribuições 3.496 4.716
Débitos das operações com seguros e resseguros 29.586 30.883
 Prêmios a Restituir 25 –
 Operações com seguradoras 344 3.321
 Operações com resseguradoras 13.185 21.473
 Corretores de seguros e resseguros 573 1.086
 Outros débitos operacionais 15.459 5.003
Depósito de terceiros 507 243
 Depósito de terceiros 507 243
Provisões técnicas - seguros 78.959 92.948
Danos 78.959 92.948
 Provisão de prêmios não ganhos 15.251 26.802
 Provisão de sinistros a liquidar 44.339 52.031
 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 18.879 13.925
 Provisão de despesas relacionadas 87 60
 Outras provisões 403 130
Passivo não Circulante 6.213 21.977
Débitos das operações com seguros e resseguros 134 5.187
 Operações com resseguradoras 104 4.185
 Corretores de seguros e resseguros 30 1.002
Provisões técnicas - seguros 4.188 15.139
Danos 4.188 15.139
 Provisão de prêmios não ganhos 4.188 15.139
Outros débitos 1.891 1.651
 Provisões trabalhistas 635 614
 Provisões cíveis 1.256 1.037
Patrimônio Líquido 24.766 31.138
 Capital social 78.759 70.204
 Aumento de capital (em aprovação) – 8.555
 Prejuízos acumulados (53.993) (47.621)

  
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 150.663 185.935

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A.
CNPJ/MF nº 29.959.459/0001-07

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e societárias, 
submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da 
CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2014, elaborada na forma da legislação 
societária brasileira e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), acompanhadas das respectivas notas explicativas e pareceres 
elaborados pelos Auditores e Atuários Independentes. Mensagem da 
administração: A CESCEBRASIL pretende manter-se como referência no 
mercado de seguros de Garantias e Crédito. Em um mercado com enorme 
potencial de crescimento, principalmente no ramo de Seguro de Crédito, a 
Seguradora segue inovando com produtos diferenciados. Lançou em 2014 
novos produtos em consonância com o que já opera nos mercados da 
Europa, e que tem demonstrado grande interesse por parte das empresas 
brasileiras. Cenário econômico e operacional: A economia brasileira 
permanece com crescimento muito abaixo do previsto e sem perspectivas 
de melhoras no curto prazo. O setor industrial também vem apresentando 
fraco desempenho nos últimos meses. Mesmo com esse cenário, a 
Seguradora acredita que o mercado de Seguro de Crédito ainda apresenta

baixa contratação em relação ao número de empresas existentes no país e 
também em relação a outros países onde esse produto já é comercializado 
a mais tempo, como, por exemplo, o mercado europeu. Assim, apesar da 
situação econômica desfavorável, acreditamos que exista um vasto mercado 
a ser explorado. Desempenho financeiro e operacional: Devido ao baixo 
crescimento econômico e também pela adoção de uma política conservadora 
na aceitação dos riscos por parte da Seguradora, houve uma redução no 
volume de prêmios emitidos quando comparado com o exercício anterior, 
atingindo um montante no período de R$ 19.549 mil, encerrando o ano com 
um prejuízo de R$ 6.372 mil. Os investimentos foram realizados dentro da 
política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração, sendo 
que a capacidade financeira está condizente com as normas legais previstas 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Os projetos na área 
de tecnologia contemplam a implantação de um Portal para os corretores 
realizarem suas operações com o objetivo de, tornar o processo mais ágil, 
integrado com as demais áreas operacionais da Seguradora e visando 
sempre a redução dos custos operacionais. Também introduzimos melhorias 
na nossa estrutura de Auditoria Interna, Controles Internos e procedimentos 
de compliance e, com isso, nosso processo operacional tem se tornado

cada vez mais eficaz e eficiente. Governança Corporativa: A instância 
máxima de governança na Seguradora é o Conselho de Administração, 
que representa os controladores e determina as diretrizes estratégicas e as
orientações principais para a atuação comercial, operacional e corporativa 
da CESCEBRASIL que são executadas pela Diretoria local. Para a gestão 
das atividades operacionais, permanecem estabelecidos os organismos
dentro da Seguradora com os seguintes objetivos: 1 Comitê de Riscos e de
Subscrição - avaliação e aprovação das operações apresentadas pela área
comercial e analisadas pelas áreas de Riscos e de Subscrição da 
Seguradora. 2 Comitê Financeiro - avaliação do fluxo de caixa e investimentos 
financeiros. 5 Comitê Comercial - avaliação e aprovação das operações de
acordo com as alçadas e acompanhamento do desempenho das atividades
comerciais. Dessa maneira, a condução das atividades operacionais tem 
uma gestão mais participativa entre a Diretoria e os respectivos gestores. 
Por fim, nossos agradecimentos às autoridades do mercado segurador e
aos clientes, funcionários e colaboradores.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015
Administração

Demonstração do Resultado
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

31 de  
Dezembro  

de 2014

31 de  
Dezembro  

de 2013
Prêmios Emitidos Líquidos 47.306 58.167
Variações das Provisões Técnicas de Prêmios 22.409 18.400
Prêmios Ganhos 69.715 76.567
Receitas com Emissão de Apólices (DPVAT) 1.755 1.681
Sinistros Ocorridos (25.922) (49.859)
Custos de Aquisição (3.830) (5.288)
Outras Receitas e Despesas Operacionais (9.535) (7.973)
Resultado com Resseguro (25.023) (2.726)
 Receita com resseguro 1.161 27.176
 Despesa com resseguro (26.184) (29.902)
Despesas Administrativas (16.228) (22.562)
Despesas com Tributos (820) (1.614)
Resultado Financeiro 4.185 2.544
Resultado Patrimonial 63 (1.019)
Resultado Operacional (5.641) (10.249)
Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes (347) (574)
Resultado antes dos 
 Impostos e Participações (5.988) (10.823)
 Imposto de renda (127) (2.950)
 Contribuição social – (2.154)
Participações sobre o Resultado (257) (263)
Prejuízo do Exercício (6.372) (16.190)
Quantidade de ações 190.697.468 190.697.468
Prejuízo por ação - R$ (0,03) (0,08)

As notas explicativas da administração são  
parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Aumento de Reserva de Lucros
Capital Capital em Reserva Reserva de Prejuízos
Social Aprovação Legal Retenção Acumulados Total

Em 1 de Janeiro de 2013 44.862 15.344 – – (31.431) 28.775
Aprovação aumento de Capital (Portaria SUSEP nº 5.222 de 22/03/2013) 15.344 (15.344) – – – –
Aprovação aumento de Capital (Portaria SUSEP nº 5.222 de 22/03/2013) 9.998 – – – – 9.998
Aumento de Capital Social (AGE de 20/12/2013) – 8.555 – – – 8.555
Prejuízo do Exercício – – – – (16.190) (16.190)
Em 31 de Dezembro de 2013 70.204 8.555 – – (47.621) 31.138
Aprovação aumento de Capital (Portaria SUSEP nº 5.856 de 29/04/2014) 8.555 (8.555) – – – –
Prejuízo do Exercício – – – – (6.372) (6.372)
Em 31 de Dezembro de 2014 78.759 – – – (53.993) 24.766

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014

(Em milhares de reais)

Atividades Operacionais

31 de  
Dezembro  

de 2014

31 de  
Dezembro  

de 2013
Prejuízo Líquido do Exercício (6.372) (16.190)
 Ajustes para: 
  Equivalência patrimonial (63) 1.019
  Depreciações e amortizações 365 315
  Amortização de ativos intangíveis 91 149
  Descontinuação de ativos intangíveis 623 398
  (Ganho) ou perda na alienação de 
   imobilizado e intangível 347 574
 Variações das Contas Patrimoniais 
  Aplicações 1.808 (17.882)
  Créditos das operações de seguros, incluindo 
   ativos oriundos de contratos de seguros 5.984 10.386
  Ativos de resseguro e retrocessões - 
   provisões técnicas 22.343 (2.575)
  Créditos fiscais e previdenciários (409) 5.232
  Despesas antecipadas – 52
  Outros ativos 5.215 1.268
  Depósitos judiciais e fiscais (6) 729
  Contas a pagar 1.886 (791)
  Débitos de operações com seguros e resseguros (6.350) (2.058)
  Depósitos de terceiros 264 (2.425)
  Provisões técnicas - seguros e resseguros (24.940) 1.797
  Provisões trabalhistas, judiciais e previdenciárias 240 682
 Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 1.026 (19.322)
  Impostos e contribuições pagos – –
 Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas 
  Atividades Operacionais 1.026 (19.322)
 Atividades de Investimento
  Aquisição de imobilizado (549) (341)
  Despesas de desenvolvimento (85) (4)
 Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
  Atividades de Investimento (635) (345)
 Atividades de Financiamento
  Aumento de Capital – 18.553
 Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
  Atividades de Investimento – 18.553
 Aumento (Diminuição) Líquido de 
  Caixa e Equivalente de Caixa 391 (1.114)
  Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3.878 4.992
  Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 4.269 3.878
 Caixa e Equivalente de 
  Caixa no Final do Exercício 391 (1.114)
 Aumento/(Diminuição) nas Aplicações 
  Financeiras - Recursos Livres – –

As notas explicativas da administração são  
parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédi-
to S.A. é uma Seguradora de capital fechado e tem por objeto social a explo-
ração das operações de seguros nos ramos de seguros de garantia, crédito 
interno e seguro de crédito à exportação, operando através de sucursais nos 
principais centros econômicos do País e está localizada na Alameda San-
tos, 787, conjunto 111, Cerqueira César, São Paulo - SP. No Brasil, o Grupo 
CESCE é representado pela Seguradora CESCEBRASIL Seguros de Ga-
rantias e Crédito S.A. devidamente autorizada a atuar nos ramos de seguro 
de garantias, crédito interno e seguros de crédito à exportação, em todo o 
território nacional. O Grupo CESCE é especializado na gestão integrada de 
risco comercial e seu principal acionista é o estado espanhol, tendo ainda 
participação acionária dos principais bancos e empresas Seguradoras da 
Espanha. O seu objeto social é prover seguro às empresas contra os riscos 
de falta de pagamento decorrentes das vendas dos seus produtos e da pres-
tação de serviços, tanto no mercado interno como no externo, além de ga-
rantias de cumprimento de obrigações contratuais. A CESCEBRASIL passa 
por um processo de reestruturação operacional no Brasil iniciado em 2012, 
que prevê entre outros a geração de recursos futuros e a manutenção dos 
limites regulatórios mínimos, bem como a simplificação da estrutura societá-
ria do grupo, resultando em benefícios de ordem operacional, financeira e 
comercial. No contexto da reestruturação operacional a administração da 
Seguradora conta, inclusive, com a eventual necessidade de novos aportes 
de capital de sua controladora na Espanha com o objetivo principal de man-
ter a solvência e os limites de capital mínimos requeridos para a operação 
dos negócios no Brasil. Em continuidade ao processo de reestruturação em 
2013 foram aportados recursos de acionistas no valor de R$ 18.553 mil. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações fi-
nanceiras da Seguradora foram preparadas em conformidade com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil para entidades supervisionadas pela SU-
SEP, em conformidade com as normas estabelecidas pela Lei das 
Sociedades por Ações (Lei 6.404 alterada pela 11.638/07) e em conjunto 
com os pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), bem como dos normativos contábeis requeridos pela 
Circular nº 483/2014, a qual requereu a aplicação das disposições e os cri-
térios contidos nos CPC’s com exceção aos que contrariem a referida Circu-
lar SUSEP, bem como com as normas regulamentadas do Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados (CNSP) e da SUSEP. Em 6 de janeiro de 2014, foi 
emitida a Circular SUSEP nº 483 que, embora tenha revogado a Circular 
SUSEP nº 464/2013, não causou mudanças significativas e não gerou efei-
tos no resultado e no patrimônio de períodos anteriores da Seguradora. A 
Circular SUSEP nº 483/14 estabeleceu o novo plano de contas das Segura-
doras a partir de 1º de janeiro de 2014, alterando principalmente a política 
contábil de reconhecimento das receitas de faturas emitidas antecipada-
mente. A demonstração do fluxo de caixa de 2014, para fins de comparação, 
está sendo apresentada pelo método indireto conforme permitido pela Cir-
cular SUSEP nº 483/14. A Seguradora não está apresentando a demonstra-
ção do resultado abrangente, tendo em vista que não existem outros itens 
além do resultado do exercício. As demonstrações financeiras foram 

 preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, modifi-
cada pela avaliação de ativos financeiros na categoria “Avaliados ao valor 
justo através do resultado”. As demonstrações financeiras foram preparadas 
segundo a premissa de continuação dos negócios da Seguradora em curso 
normal de seus negócios no Brasil. As áreas que envolvem alto grau de jul-
gamento ou complexidade, ou áreas onde as premissas e estimativas são 
significativas para a preparação das demonstrações financeiras estão divul-
gadas na Nota 4 destas demonstrações financeiras. A Seguradora revisa 
essas estimativas e premissas periodicamente e, quando necessário, são 
ajustadas para melhor refletir sua situação financeira e patrimonial. 2.1. Nor-
mas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor: A Segu-
radora avaliou os Pronunciamentos Técnicos do CPC que ainda não foram 
aprovados pela SUSEP que estão em vigor e constatou que nenhum deles 
têm aplicabilidade em seus negócios. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são men-
surados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Segu-
radora atua (“moeda funcional”). A moeda funcional da Seguradora é o real, 
também utilizada na apresentação das demonstrações financeiras. 3. Resu-
mo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da Seguradora 
estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas consistente-
mente para todos os exercícios apresentados, exceto quanto indicado o 
contrário. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: A Seguradora considera 
como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades, que compreendem 
o caixa, as contas correntes em bancos e outros ativos de curto prazo (ven-
cimento original de três meses ou período menor) de alta liquidez e com 
baixo risco de variação no valor justo de mercado, considerados na rubrica 
“Disponível”. 3.2. Ativos financeiros: As aplicações financeiras são efetua-
das em títulos de renda fixa públicos e privados, e de acordo com a Circular 
SUSEP nº 483/14 e normas específicas do CMN, os títulos e valores mobi-
liários são classificados de acordo com a intenção de sua negociação, em 
quatro categorias específicas. A Seguradora não possui ativos financeiros 
classificados como “Disponíveis para venda” ou para serem “Mantidos até o 
vencimento”. (a) Classificação: A classificação depende da finalidade para 
a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é 
determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. (i) Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado: São ativos finan-
ceiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim, 
principalmente no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados 
no ativo circulante. No exercício a Seguradora não realizou operações com 
instrumentos financeiros derivativos. (ii) Empréstimos e recebíveis: São 
incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com rece-
bimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ati-
vo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles 
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os 
quais são classificados como ativo não circulante. Os recebíveis originados 
de contratos de seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segu-
rados, são classificados pela Seguradora nesta categoria e são mensurados 
pelo valor de prêmio emitido. Todos os recebíveis são avaliados para 

 impairment a cada data de balanço (vide nota 3.2 (c)). (b) Reconhecimento
e mensuração: As compras e vendas regulares de ativos financeiros são
reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a Seguradora
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor
justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo,
e os custos de transação são debitados na demonstração do resultado. Os
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Os ga-
nhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na 
demonstração do resultado em “Receita financeira” ou “Despesa financeira”,
respectivamente, no período em que ocorrem. (c)  Ativos financeiros ava-
liados ao custo amortizado (incluindo prêmios a receber de segura-
dos): A Seguradora avalia anualmente se há evidência de que um determi-
nado ativo classificado na categoria, empréstimos ou recebíveis (ou se um
grupo de ativos) esteja deteriorado ou impaired. Caso um ativo financeiro
seja considerado como impaired, a Seguradora somente registra a perda no
resultado do exercício se houver evidência objetiva de impairment como re-
sultado de um ou mais eventos que ocorram após a data inicial de reconhe-
cimento do ativo financeiro nesta categoria e se o valor da perda puder ser 
mensurado com confiabilidade pela administração. As perdas são registra-
das e controladas em uma conta retificadora do ativo financeiro. Para a aná-
lise de impairment, a Seguradora utiliza diversos fatores observáveis que 
incluem: • dificuldades significativas do emissor ou do devedor; • quebra de
termos contratuais, tais como default ou não cumprimento dos pagamentos
devidos pelo devedor; • é provável que o emissor ou devedor entre em falên-
cia ou concordata; • desaparecimento de um determinado ativo de um 
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 mercado ativo (para  títulos e valores mobiliários); • informações observáveis 
que indicam que há uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros de 
um grupo de ativos (para o acesso coletivo de impairment), embora esta 
redução não possa ser atribuída individualmente para os ativos individual-
mente não significativos. Para avaliação de impairment de ativos financeiros 
classificados nesta categoria a Seguradora reconhece os valores de perdas 
incorrida decorrentes dos valores a receber há mais de 60 dias, independen-
te de existirem outros valores a receber de determinado devedor, conforme 
orientação da Circular SUSEP nº 483/14, considera se existe evidência ob-
jetiva de impairment para ativos individualmente significativos. Se a Segura-
dora considerar que não existe evidência de que um ativo individualmente 
significativo esteja impaired, a Seguradora inclui o ativo em um grupo de 
ativo de risco de crédito com características similares e acessa este ativo 
para impairment juntamente com os demais ativos financeiros que serão 
testados em uma base coletiva. Para o cálculo coletivo de impairment a 
Seguradora agrupa os ativos em uma base de características de risco de 
crédito (como por exemplo, ratings internos, indústria ou tipos de contrato de 
seguro para avaliação de prêmios a receber). Estas características são rele-
vantes para a determinação dos fluxos de caixa coletivos dos grupos avalia-
dos. Os ativos individualmente significativos que são avaliados para impair-
ment em uma base individual não são incluídos na base de cálculo de 
impairment coletivo. A Seguradora designa os prêmios a receber para aces-
so de impairment nesta categoria e os estudos econômicos de perda consi-
dera emissões feitas em exercícios anteriores e elimina eventos de cancela-
mento de apólices não diretamente associados com perdas originadas por 
fatores de risco de crédito, tais como cancelamentos, baixa dos ativos por 
sinistros, emissões incorretas ou modificações de apólices solicitadas por 
corretores que resultam na baixa do ativo em conformidade com a Circular 
SUSEP nº 483/14. 3.3. Ativos não financeiros: Ativos não financeiros su-
jeitos a depreciação ou amortização (incluindo ativos intangíveis não origi-
nados de contratos de seguros) são avaliados para impairment quando 
ocorram eventos ou circunstâncias que indiquem que o valor contábil do 
ativo não seja recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida no 
resultado do exercício para o valor pelo qual o valor contábil do ativo exceda 
o valor recuperável do ativo. O valor recuperável é definido pelas práticas 
contábeis adotadas, como o maior valor entre o valor em uso e o valor justo 
do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos). Para fins de testes de 
impairment de ativos não financeiros, os ativos são agrupados no menor 
nível para o qual a Seguradora consegue identificar fluxos de caixa individu-
ais gerados dos ativos, definidos como unidades geradoras de caixa. 
3.4. Ativos intangíveis - outros intangíveis: (a) Softwares: Os custos as-
sociados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, con-
forme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribu-
íveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e 
exclusivos, controlados pela Seguradora, são reconhecidos como ativos in-
tangíveis quando elegíveis, de acordo com CPC 04. Outros gastos de de-
senvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente 
reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em exercício 
subsequente. Os custos durante sua vida útil estimada (vida útil definida), 
não superior a cinco anos e são alocados as suas respectivas unidades 
geradoras de caixa e avaliados para impairment periodicamente pela Segu-
radora. (b) Licenças de uso de software adquiridos: As licenças de sof-
tware adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de até 
cinco anos. 3.5. Imobilizado: O custo do ativo imobilizado é reduzido por 
depreciação acumulada do ativo até a data de preparação das demonstra-
ções financeiras. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos 
que são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e 
para que o ativo esteja em condições de uso. Gastos subsequentes são 
capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecido como um 
componente separado do ativo imobilizado somente quando é provável que 
benefícios futuros econômicos associados com o item do ativo irão fluir para 
a Seguradora e o custo do ativo possa ser avaliado com confiabilidade. A 
depreciação de outros itens do ativo imobilizado é calculada segundo o mé-
todo linear e conforme o exercício de vida útil estimada dos ativos. As taxas 
de depreciação utilizadas pela Seguradora estão divulgadas na Nota 13. O 
valor residual dos ativos e a vida útil dos bens são revisados, e ajustados, se 
necessário, a cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo 
imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo é infe-
rior ao seu valor contábil. 3.6. Classificação de contratos de seguro e 
contratos de investimento: A Seguradora emite diversas modalidades de 
contratos de seguro de garantias e créditos que transferem riscos de seguro, 
financeiro ou ambos. A Seguradora classifica os contratos emitidos como 
contratos de seguro quando os contratos transferem risco significativo de 
seguro. Como guia geral, a Seguradora define risco significativo de seguro 
como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significativos aos segu-
rados na ocorrência de um evento de seguro (com substância comercial) 
que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não 
ocorra. Contratos de investimento são aqueles contratos que não transferem 
risco de seguro ou transferem risco de seguro insignificante. Os contratos de 
resseguro também são classificados segundo os princípios de transferência 
de risco de seguro do CPC 11 - “Contratos de Seguros”, equivalente ao 
IFRS 4. Os contratos de resseguro que não atendem à definição de um 
contrato de seguro segundo o CPC 11 são classificados como ativos finan-
ceiros. Na data de adoção inicial do CPC 11, a Seguradora não identificou 
contratos de seguro ou resseguro que deveriam ser classificados como con-
tratos de investimento, e consequentemente, todos os contratos foram clas-
sificados como contratos de seguro por transferir risco significativo de segu-
ro para a Seguradora ou para as entidades resseguradoras em que a 
Seguradora opera. 3.7. Passivos oriundos de contratos de seguros: A 
Seguradora utilizou as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de 
seguro na adoção inicial dos IFRS. Segundo o CPC 11, a Seguradora utili-
zou a isenção de aplicar as políticas contábeis anteriores, ou seja, BR GAAP 
(políticas e práticas contábeis adotadas no Brasil que estão relacionadas 
abaixo) utilizada para avaliação dos passivos de contratos de seguro e ati-
vos de contratos de resseguro. Além da utilização desta isenção, a Segura-
dora aplicou as regras de procedimentos mínimos para avaliação de contra-
tos de seguro tais como: (a) teste de adequação de passivos, (b) avaliação 
de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de seguro, dentre 
outras políticas contábeis previstas e permitidas segundo o CPC 11 para 
uma entidade que adota essas normas pela primeira vez. A Seguradora não 
aplicou os princípios de Shadow Accounting (ou Contabilidade Reflexa) já 
que não possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou benefícios aos 
segurados, sejam impactados por ganhos ou perdas não realizados de títu-
los classificados como disponíveis para a venda segundo o CPC 40 que são 
registrados em reserva do patrimônio líquido. As provisões técnicas são 
constituídas de acordo com as determinações do CNSP e da Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP), cujos critérios, parâmetros e fórmu-
las são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritas a se-
guir: (i) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pelas 
parcelas de riscos assumidos, correspondentes ao exercício de risco não 
decorrido do prazo de vigência de cada apólice, segundo parâmetros e nor-
mas determinadas pelo CNSP, atualizada monetariamente no caso de segu-
ros indexados. (ii) A Provisão de Prêmios Não Ganhos referente aos Riscos 
Vigentes e ainda Não Emitidos (RVNE) é constituída conforme Nota Técnica 
Atuarial submetida à SUSEP, em que são justificadas as metodologias de 
estimação, conforme Circular SUSEP nº 485/14 e alterações posteriores. (iii) 
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída com base na estima-
tiva de pagamentos prováveis, avisados até a data das demonstrações fi-
nanceiras, líquidos de recuperações, resseguros e cosseguros cedidos e 
determinada com base nas notificações de sinistros avisadas. (iv) A Provi-
são de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) é constituída para to-
dos os ramos de atuação da Seguradora, com base em metodologia subme-
tida e aceita pela SUSEP e leva em consideração a experiência de 
sinistralidade da Seguradora. (v) As receitas de comercialização de contra-
tos de resseguro e custos de originação dos contratos (DAC) são amortiza-
dos no decorrer do prazo de vigência das apólices. A Circular SUSEP nº 485 
de 06 de janeiro de 2014 dispôs sobre a forma de cálculo e os procedimen-
tos para a constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras. 
Os principais aspectos considerados pela adoção da Circular pela Segura-
dora são: • adoção do cálculo do IBNeR (Sinistros Ocorridos e Não Suficien-
temente Avisados) para o desenvolvimento agregado dos sinistros avisados 
e ainda não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo do proces-
so até a sua liquidação final. A Seguradora realizou o teste de cálculo no 
IBNeR para o segundo semestre de 2014, onde, foi constatado que não há 
necessidade de adoção de tal metodologia; • possibilidade de calcular a 
PPNG reduzindo os custos iniciais de contratação. A Seguradora optou não 

adotar essa prática; • a Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) deve ser 
constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas 
relacionadas a sinistros. A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) 
deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões téc-
nicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP), 
de acordo com o disposto na Circular SUSEP nº 457/12. 3.7.1. Teste de 
adequação dos passivos: Conforme Circular SUSEP nº 457, de 
14/12/2012, que instituiu o teste de adequação de passivos para fins de 
elaboração das demonstrações financeiras e definiu regras e procedimentos 
para a sua realização, a seguradora deve avaliar se o seu passivo está ade-
quado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus 
contratos de seguro. Se a diferença entre o valor das estimativas correntes 
dos fluxos de caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na 
data-base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangí-
veis diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em valor posi-
tivo, caberá à sociedade supervisionada reconhecer este valor na Provisão 
Complementar de Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente 
das provisões de PPNG, PMBaC e PMBC, as quais possuem regras de 
cálculos rígidas, que não podem ser alteradas em decorrência de insuficiên-
cias. Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões técni-
cas apuradas no TAP devem ser efetuados nas próprias provisões. Nesse 
caso, a companhia deverá recalcular o resultado do TAP com base nas pro-
visões ajustadas, e registrar na PCC apenas a insuficiência remanescente. 
O TAP foi elaborado bruto de resseguro, e para a sua realização a segura-
dora considerou a segmentação estabelecida pela Circular SUSEP nº 
457/2012, ou seja, entre Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos do grupo de 
danos, excluindo-se as operações com seguro DPVAT. Para a elaboração 
dos fluxos de caixa considerou-se a estimativa de prêmios, sinistros, despe-
sas e impostos, mensurados na data-base de dezembro de 2014, desconta-
dos pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), 
com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o modelo de 
Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros e o uso de 
algoritmos genéricos em complemento aos algoritmos tradicionais de otimi-
zação não linear, para a estimação dos parâmetros do modelo. A taxa de 
sinistralidade aplicada para o grupo de Danos no Teste de Adequação de 
Passivos de 31 de dezembro de 2014 foi, em média, de 23,00%. Com base 
no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da seguradora, da-
ta-base de 31 de dezembro de 2014, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de seguro está adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer e 
de Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões consti-
tuídas, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostra-
ram superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram 
elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos 
pela Circular SUSEP nº 457/2012. 3.8. Contas a pagar: As obrigações a 
pagar são inicialmente reconhecidas ao valor justo de mercado e quaisquer 
efeitos significativos de ajuste a valor presente são reconhecidos segundo o 
método da taxa efetiva de juros até a data de liquidação. 3.9. Benefícios a 
empregados: A Seguradora possui participação nos lucros de acordo com 
o disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcioná-
rios e outros benefícios de curto prazo (Nota 24). 3.10. Imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido A contribuição social foi constituí-
da pela alíquota de 15%, conforme disposto na Medida Provisória nº 413/08 
convertida na Lei nº 11.727 de 23 de junho de 2008. O imposto de renda foi 
constituído pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os 
lucros que excedem R$ 240 mil no exercício. As contribuições para o PIS 
são provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alíquota de 
4%, na forma da legislação vigente. A despesa de imposto de renda e con-
tribuição social dos períodos reportados inclui as despesas de impostos 
correntes e os efeitos de tributos diferidos. A Seguradora reconhece no re-
sultado do período os efeitos dos impostos de renda e contribuição social, 
exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reco-
nhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários 
também são reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos diferidos, 
quando aplicável, são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos (ou 
liability method) segundo o CPC 32 sobre diferenças temporárias e prejuí-
zos fiscais originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e valo-
res contábeis respectivos destes ativos e passivos. As taxas utilizadas para 
constituição de impostos diferidos são as taxas vigentes na data de prepa-
ração do balanço patrimonial. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no 
limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. 
Em função da Seguradora ter apurado prejuízos fiscais nos últimos dois 
exercícios, não foram constituídos créditos tributários sobre prejuízo fiscal e 
diferenças temporárias. 3.11. Outras provisões, ativos e passivos contin-
gentes: A Seguradora reconhece uma provisão somente quando a existe 
uma obrigação presente como resultado de um evento passado, quando é 
provável que o pagamento de recursos deverá ser requerido para liquidar a 
obrigação e quando a estimativa pode ser feita de forma confiável para a 
provisão, de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25 - “Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”. Quando alguma destas ca-
racterísticas não é atendida, a Seguradora não reconhece uma provisão. As 
provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do desconto a 
valor presente é material. A Seguradora constitui provisões face a desem-
bolsos futuros que possam decorrer de ações judiciais em curso de natureza 
cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas a partir de uma aná-
lise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Seguradora e de 
sua Controlada, dos processos judiciais em curso e das perspectivas de 
resultado desfavorável implicando num desembolso futuro. Ativos contingen-
tes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a administração 
dispõe de adequado controle da situação de um evento futuro certo, apesar 
de não ocorrido, e depende apenas dela, ou quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, ca-
racterizando o ganho como praticamente certo. Os tributos cuja exigibilidade 
está sendo questionada na esfera judicial são registrados levando-se em 
consideração o conceito de “obrigação legal”. As obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias) decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações 
tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalida-
de, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de su-
cesso, têm seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações 
financeiras e são atualizadas monetariamente de acordo com a legislação 
fiscal (taxa SELIC mais juros). 3.12. Arrendamentos: A Seguradora não 
mantém operações de arrendamento mercantil. 3.13. Capital social: As 
ações emitidas pela Seguradora são classificadas como um componente do 
patrimônio líquido quando a Seguradora não possuir a obrigação de transfe-
rir caixa ou outros ativos para terceiros. Custos incrementais, diretamente 
atribuíveis à emissão das ações próprias são registrados no patrimônio líqui-
do, deduzidos dos recursos recebidos. 3.14. Reconhecimento da receita: 
3.14.1. Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de 
competência e considera: (a) os prêmios de seguros e as despesas de co-
mercialização, contabilizados por ocasião da emissão das apólices ou fatu-
ras e reconhecidos nas contas de resultados, pelo valor proporcional no 
prazo de vigência do risco; (b) as receitas e despesas de prêmios e comis-
sões relativas a responsabilidades repassadas a outros resseguradores, 
pelo regime de competência. As receitas e os custos relacionados às apóli-
ces com faturamento mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subse-
quente ao período de cobertura, são reconhecidos por estimativa, calcula-
dos com base no histórico de emissão. Os valores estimados são 
mensalmente ajustados quando da emissão da fatura/apólice. Os saldos 
relativos aos riscos vigentes e não emitidos foram calculados e registrados 
conforme metodologia definida em Nota Técnica Atuarial. 3.14.2. Receitas 
de juros: As receitas de juros de instrumentos financeiros (incluindo as re-
ceitas de juros de instrumentos avaliados ao valor justo através do resulta-
do) são reconhecidas no resultado do exercício segundo o método do custo 
amortizado e pela taxa efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é re-
duzido como resultado de perda por impairment, a Seguradora reduz o valor 
contábil do ativo ao seu valor recuperável, correspondente ao valor estimado 
dos fluxos de caixa futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e continua 
reconhecendo juros sobre estes ativos financeiros como receita de juros no 
resultado do exercício. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios 
de seguros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do 
parcelamento dos correspondentes prêmios de seguros. 3.15. Resseguro: 
Os processos de resseguros são registrados no sistema operacional da Se-
guradora, de acordo com cada contrato negociado, para cada uma das li-
nhas de coberturas. Os contratos de resseguros facultativos são negociados 
de acordo com as políticas e a legislação em vigor, sendo a conformidade 
do processo monitorado pela superintendência de resseguros da Segurado-
ra. No processo de resseguro facultativo, executado pela área Técnica da 
Seguradora, as operações devem ser aprovadas através do controle de 
aceitação de risco. Além disso, toda a documentação do processo de resse-

guros é devidamente verificada pela gerência de resseguros da Seguradora.
Para evitar o risco de crédito com corretores de resseguros e ressegurado-
ras, foram estabelecidos procedimentos e políticas que visam a manutenção
da liquidez das operações. Para tratar tais questões, foi criado um comitê, o 
qual decide sobre as operações novas e em curso. Todas as alterações nos
termos e condições de resseguros estão de acordo com os manuais e polí-
ticas de subscrição. Toda e qualquer mudança ocorrida nos termos e condi-
ções dos tratados de resseguro são comunicadas para os subscritores pela
superintendência de resseguros da Seguradora. Antes desta comunicação 
as áreas subscrição/produto executam as alterações no sistema de acordo
com as novas condições da apólice. 4. Estimativas e julgamentos contá-
beis críticos utilizados pela administração na preparação das demons-
trações financeiras em conformidade com o CPC: (a) Estimativas e 
julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros: As estima-
tivas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Seguradora re-
presentam a área onde a Seguradora aplica estimativas contábeis mais 
críticas na preparação das demonstrações financeiras em conformidade 
com o CPC. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser consi-
deradas na estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar em última 
instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de informação internas e ex-
ternas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que possam
influenciar as tomadas de decisões da administração e atuários da Segura-
dora para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor 
de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocor-
rido. Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores 
liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As provisões
que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são aquelas
relacionadas aos ramos de contratos de seguro de grandes riscos (como
exemplo, riscos especiais). A Seguradora divulga análises de sensibilidade
para estas premissas (Nota 5). (b) Cálculo de impairment de ativos: A
administração avalia anualmente seus ativos para a verificação da necessi-
dade de registro de impairment quando existem evidências claras de que o 
ativo pode não ser recuperável conforme o CPC 01 - “Redução ao Valor
Recuperável de Ativos”, quando não contrariem o disposto na Circular 
SUSEP 483/14. (c) Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de 
provisões para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas: A Segurado-
ra possui processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em aberto na data
de preparação das demonstrações financeiras. Consequentemente, o pro-
cesso utilizado pela administração para a contabilização e construção das 
estimativas contábeis levam em consideração a assessoria jurídica de espe-
cialistas na área, evolução dos processos e status (ou instância) de julga-
mento de cada caso específico. Adicionalmente, a Seguradora utiliza seu
melhor julgamento sobre estes casos, informações históricas de perdas 
onde existe alto grau de julgamento aplicado para a constituição destas pro-
visões segundo CPC 25 - “Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes”. (d) Cálculo de valor justo de ativos financeiros: Conforme re-
querido pelo CPC 40, a Seguradora aplica as regras para avaliação de valor 
justo de instrumentos financeiros designados nas categorias “disponíveis
para a venda” e ativos “ao valor justo através do resultado”. Nesse processo 
a Seguradora estabelece metodologias de avaliação de valor justo com 
base em inputs diretamente observáveis no mercado. (e) Estimativas utili-
zadas para avaliação de créditos tributários: Impostos diferidos ativos 
são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros tributá-
veis estejam disponíveis. Esta é uma área que requer a utilização de alto 
grau de julgamento da administração da Seguradora na determinação das 
estimativas futuras quanto à capacidade e determinação de horizonte de
geração de lucros futuros tributáveis. Quando os cenários futuros não apre-
sentam probabilidade provável de realização dos créditos tributários regis-
trados, são constituídas provisões para impairment nos montantes conside-
rados suficientes e dentro das normas de manutenção previstas na Circular 
SUSEP 483/14. (vide nota 3.10). 5. Gerenciamento de riscos: 5.1. Resu-
mo da estrutura de gerenciamento de risco: A Seguradora detém em sua 
estrutura, políticas e procedimentos que visam o gerenciamento de riscos. A 
estrutura existente é adequada aos riscos a que a Seguradora encontra-se
exposta e é compatível com a natureza e a complexidade das operações e 
dos produtos comercializados. A Seguradora mantém em sua estrutura um
Comitê de Gerenciamento de risco que mantém reporte imediato junto à
Diretoria da Seguradora assim como o Conselho de Administração e que 
tem como objetivo auxiliar a administração na revisão e na discussão de in-
formações acerca do gerenciamento dos riscos empresariais, incluindo as
políticas, procedimentos, práticas e reportes com relação aos riscos de
subscrição, crédito, investimento, operacional e de liquidez, assim como a
aderência da Seguradora com os requerimentos legais e regulatórios. 5.2. 
Risco de seguro: Os fatores que agravam o risco de seguro incluem a ha-
bilidade de diversificação de risco, tipo do risco, questões geográficas e o 
tipo de indústria. A Seguradora possui diversos mecanismos que tem como 
principal objetivo a minimização do risco de seguro ou redução de custos
operacionais na liquidação de sinistros ou pagamento de benefícios aos se-
gurados. • Segmento de risco seguros de garantias - o seguro garante a in-
denização, até o valor da garantia fixada na apólice, pelos prejuízos decor-
rentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no 
contrato principal, para construção, adiantamentos, inexecução dentro do
prazo acordado, fornecimento e prestação de serviços, até o valor da garan-
tia fixado na apólice. Encontram-se também garantidos por este contrato de
seguro, os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pú-
blica, tendo em vista o disposto no inciso III do artigo 80 da Lei nº 8.666/93.
A avaliação dos riscos no seguro garantia consiste na avaliação do tomador,
exigindo que esse não apresente problemas financeiros no presente e no
futuro para cumprir com suas obrigações de execução ou pagamento. Em 
todas avaliações são observadas capacidade patrimonial e de geração de
lucros a liquidez e solvência dos tomadores. A avaliação é realizada com 
base nos dados mantidos pela Seguradora os quais foram obtidas através 
de diferentes fontes de informações, tais como agências de informações, 
bancos, câmaras de comércio, informações gerais do mercado, etc. • Seg-
mento de risco seguros de crédito - a gestão dos limites de crédito concedi-
dos é realizada através da análise das informações constantes em base de 
dados e informações da Seguradora, sendo que os principais focos da ava-
liação são: liquidez, solvência, moralidade e capacidade de geração de re-
sultado. As informações são obtidas através de agências de informações, 
câmaras de comércio e informações gerais, sendo que a Seguradora moni-
tora a posição desses devedores e tomadores com certa periodicidade, a
fim de verificar se sua posição financeira atualizada está adequada para a 
manutenção dos limites concedidos. A capacidade financeira dos tomadores 
é reavaliada periodicamente, a fim de verificar se sua posição financeira não 
se deteriorou de forma significativa desde a emissão dos limites de  
créditos vigentes. A concentração de riscos Provisão de Prêmios  
Não Ganhos (PPNG) para os produtos de seguro garantias e créditos em 
31 de dezembro estão distribuídos por região da seguinte forma:
• Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) Bruta

31/12/2014
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à exportação – 2.488 75 2.563
Crédito Interno 103 1.720 520 2.343
Garantia de concessões públicas – – – –
Garantia de obrigações privadas – 5.656 – 5.656
Garantia de obrigações públicas – 7.375 – 7.375
Garantia judicial – 1.501 – 1.501
Total geral 103 18.740 595 19.438

31/12/2013
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à exportação – 2.255 – 2.255
Crédito doméstico 9 1.743 314 2.066
Garantia de concessões públicas – 40 – 40
Garantia de obrigações privadas 101 11.603 2.028 13.732
Garantia de obrigações públicas 342 21.909 1.343 23.594
Garantia judicial – 254 – 254
Total geral 452 37.804 3.685 41.940
• Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) Resseguro

31/12/2014
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à exportação – (1.961) (59) (2.020)
Crédito doméstico (81) (1.346) (414) (1.841)
Garantia de obrigações privadas – (5.081) – (5.081)
Garantia de obrigações públicas – (6.591) – (6.591)
Garantia judicial – – – –
Total geral (81) (14.979) (473) (15.553)
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31/12/2013
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à exportação – (1.806) – (1.806)
Crédito doméstico (7) (1.403) (38) (1.448)
Garantia de concessões públicas – (44) – (44)
Garantia de obrigações privadas (180) (9.549) (3.540) (13.269)
Garantia de obrigações públicas (291) (20.964) (1.253) (22.508)
Garantia judicial – (210) – (210)
Total geral (478) (33.976) (4.831) (39.285)
(a) Análise de sensibilidade: Há incertezas inerentes ao processo de esti-
mativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas através de meto-
dologias estatístico-atuariais. Por exemplo, o atual montante de sinistros 

estimados será confirmado apenas quando todos os sinistros forem efetiva-
mente liquidados pela seguradora. Isto posto, acrescenta-se que o Teste de 
Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante 
estimado de sinistros declarados no Passivo da seguradora, bem como no 
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e no Resultado, quando alterada al-
guma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão consti-
tuída numa determinada data-base. Neste contexto, o Teste de Sensibilida-
de realizado para a CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A., 
na data-base de 31/12/2014, foi aplicado sobre a Provisão de Sinistros 
Ocorridos e Não Avisados12 (IBNR), a Provisão de Despesas Relacio-
nadas e a Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL), declaradas para todos 
os ramos operacionalizados pela Seguradora, sendo que os resultados po-
derão ser vistos a seguir:

Impacto causado no:
Data-Base: 31/12/2014 Data-Base: 31/12/2013

Premissas Atuariais Passivo (9) Ativo (10) PLA Resultado (11) Passivo (9) Ativo (10) PLA Resultado (11)

Aumento de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à Provisão de IBNR (1) 133 122 11 11 101 60 41 41
Redução de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à Provisão de IBNR (2) (133) (122) (11) (11) (103) (72) (31) (31)
Aumento de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à PDR 
(referente à IBNR) (3) – – – – 1 1 – –

Redução de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à PDR 
(referente à IBNR) (4) – – – – (1) (1) – –

Aumento de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PSL (5) 139 119 20 20 180 156 24 24
Redução de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PSL (6) (139) (119) (20) (20) (180) (156) (24) (24)
Aumento de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PDR 
 (referente à PSL) (7) – – – – 1 1 – –
Redução de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PDR 
 (referente à PSL) (8) – – – – (1) (1) – –

Observações: (1) Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de 
sinistralidade verificada da Provisão de IBNR e mantendo as demais variá-
veis aplicadas às respectivas datas-base analisadas. (2) Reduzindo em 5,0 
(cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade verificada da Provisão de 
IBNR e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas datas-base 
analisadas. (3) Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de si-
nistralidade da PDR (referente à Provisão de IBNR) e mantendo as demais 
variáveis aplicadas às respectivas datas-base analisadas. (4) Reduzindo em 
5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade da PDR (referente à 
Provisão de IBNR) e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas 
datas-base analisadas. (5) Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice 
de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, cons-
tantes da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respectivas 
datas-base analisadas, e mantendo as demais variáveis. (6) Redução de 0,5 
(meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros 
pendentes de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a Liquidar 
(PSL) declarada nas respectivas datas-base analisadas, e mantendo as de-
mais variáveis. (7) Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atu-
alização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes 
da PDR (referente à PSL) declarada nas respectivas datas-base analisadas, 
e mantendo as demais variáveis. (8) Redução de 0,5 (meio) ponto percentual 
no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamen-
to, constantes da PDR (referente à PSL) declarada nas respectivas datas-
-base analisadas, e mantendo as demais variáveis. (9) Valores que deverão 
ser adicionados ao passivo da seguradora, para apurar o impacto causado 
no Patrimônio Líquido e no Resultado. (10) Valores que deverão ser adiciona-
dos ao ativo da seguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio 
Líquido e no Resultado. (11) Valores obtidos após a dedução do Imposto de 
Renda e Contribuição Sindical. (b) Riscos financeiros: A carteira de inves-
timentos está substancialmente protegida de riscos financeiros, os riscos 
são monitorados através de instrumentos e modelos de análise de risco, 
pela BRAM (Bradesco Asset Management), que leva em consideração o 
cenário econômico e os requerimentos regulatórios que norteiam os negó-
cios e ativos financeiros da Seguradora. Com o objetivo de promover uma 
melhor gestão e controle da carteira e dos riscos financeiros existentes, é 
realizado o estudo de gestão de ativos e passivos a fim de adequar os parâ-
metros da carteira de ativos à do passivo, garantindo assim a solvência e os 
recursos de caixa necessários à operação. Os principais fatores de risco que 
afetam o negócio da Seguradora são:
Títulos de Renda Fixa e Quotas de Fundos

31 de dezembro de 2014
Saldo  

contábil
Variação  

resultado
Novo  
saldo

Aplicações financeiras Aumento taxa 
juros 1,50% 66.981 1.005 67.986

Aplicações financeiras Redução taxa 
juros 1,50% 66.981 (1.005) 65.976

31 de dezembro de 2013
Saldo  

contábil
Variação  

resultado
Novo  
saldo

Aplicações financeiras Aumento taxa 
juros 1,50% 68.789 1.032 69.820

Aplicações financeiras Redução taxa 
juros 1,50% 68.789 (1.032) 67.757

A Seguradora possui como política de gestão de risco financeiro, a contrata-
ção de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasileiro, 
cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta 
liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente 
de gestão de risco de liquidez. As tabelas a seguir apresentam todos os 
ativos financeiros detidos pela Seguradora classificados mensurados ao jus-
to valor. (c) Risco de mercado: (i) Taxa de juros: Para reduzir a exposição 
às variações nas taxas de juros do mercado doméstico, a Seguradora reali-
za suas aplicações financeiras em títulos públicos e títulos privados indexa-
das à variação do CDI. (ii) Câmbio: A Seguradora não possui instrumentos 
financeiros derivativos atrelados ao câmbio ou outro indicador. Para todos os 
instrumentos financeiros, o CPC 40, requer a divulgação relacionada a men-
suração do valor justo com base nos seguintes níveis: • Preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (nível 1). • 
Inputs de outros preços cotados não incluídos em nível 1 os quais são ob-
serváveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indireta-
mente (derivado dos preços) (nível 2). • Inputs para o ativo ou passivo que 
não são com base em dados observáveis do mercado (input não observá-
vel) (nível 3). As aplicações financeiras da Seguradora estão classificados 
como:

31/12/2014 31/12/2013

Nível I Nível II
Valor de  
mercado Nível I Nível II

Valor de  
mercado

Quotas de fundo de 
 investimentos – 33.667 33.667 – 29.157 29.157
Letras Financeiras 
 do Tesouro (LFTs) 27.143 – 27.143 33.726 – 33.726
Certificados de Depósitos
 Bancários (CDBs) – 5.518 5.518 – 4.947 4.947
Notas do Tesouro 
 Nacional - Série B – – – 609 – 609
Letra Financeira 
 Pós (LFs) – 653 653 – 350 350

27.143 39.838 66.981 34.335 34.454 68.789
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco onde recursos de caixa 
possam não estar disponíveis para pagar obrigações futuras quando venci-
das. A política de gestão de risco da Seguradora não possui tolerância ou 
limites para risco de liquidez e possuímos o compromisso de honrar todos 
os passivos de seguros e passivos financeiros quando vencidos em suas 
datas contratuais ou quando os processos de sinistros atenderem todos os 
critérios exigidos para a pronta liquidação. (e) Risco de crédito: Para o 
controle e avaliação do risco de crédito, a Seguradora utiliza a classificação 
de risco de crédito das emissões não bancárias e bancárias das agências 
classificadoras de risco em funcionamento no País. Se duas ou mais agên-
cias classificarem o mesmo papel, a Seguradora adotará, para fins de clas-
sificação de risco de crédito, aquela mais conservadora. A política de gestão 
de riscos da Seguradora visa assegurar que a carteira de investimentos 
esteja adequada ao perfil e limites de risco apropriados ao negócio da em-
presa e alinhados à política de investimento definida. A Seguradora busca 
realizar a gestão dos ativos financeiros através da diversificação das aplica-
ções quanto ao nível de exposição e limites de alocação dos ativos, visando 
mitigar os riscos e garantir retornos sustentáveis. A tabela a seguir apresen-
ta os ativos financeiros, distribuídos por ratings de crédito fornecidos pelas 
agências classificadoras de risco, disponibilizado de forma consolidada pela 
BRAM (Bradesco Asset Management) à seguradora. 

• Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 31 de 
dezembro de 2014

Classificação AAA
Sem  

rating
Valor de  
mercado

Caixa e bancos 4.261 8 4.269
Empréstimos e recebíveis - prêmios a receber – 11.390 11.390
Operações com resseguradoras 1.329 – 1.329
Disponíveis para negociação
 Ativos pós-fixados 66.981 – 66.981
  Públicos 27.143 – 27.143
   Letras do Tesouro Nacional 27.143 – 27.143

Classificação AAA
Sem  

rating
Valor de  
mercado

   Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) – – –
  Privados 39.838 – 39.838
   Letras financeiras 653 – 653
   Certificado de Depósitos Bancários 5.518 – 5.518
   Quotas de Fundos de Investimentos (DPVAT) 33.667 – 33.667
Exposição máxima ao risco de crédito 72.571 11.398 83.969
• Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 31 de
dezembro de 2013

Classificação AAA
Sem  

rating
Valor de  
mercado

Caixa e bancos 3.869 8 3.877
Empréstimos e recebíveis - prêmios a receber – 25.938 25.938
Operações com resseguradoras 2.589 – 2.589
Disponíveis para negociação
 Ativos pós-fixados 68.789 – 68.789
  Públicos 34.335 – 34.335
   Letras do Tesouro Nacional 33.726 – 33.726
   Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) 609 – 609
  Privados 34.454 – 34.454
   Letras financeiras 350 – 350
   Certificado de Depósitos Bancários 4.947 – 4.947
   Quotas de Fundos de Investimentos (DPVAT) 29.157 – 29.157
Exposição máxima ao risco de crédito 75.247 25.946 101.193
(f) Risco de capital - capital adicional para risco de subscrição e de
crédito: No Brasil, acompanhando a tendência mundial de fortalecimento
do mercado segurador, a SUSEP divulgou normas que alteraram, a partir de
janeiro de 2008, as regras de alocação de capital dos riscos provenientes da 
subscrição para os diversos ramos de seguros e também os critérios de
atuação do órgão regulador em relação à eventual insuficiência de capital 
das seguradoras. A partir de 2011, passaram a vigorar regras de alocação
de capital para os riscos provenientes das operações de crédito realizadas
com congêneres, resseguradores e entidades financeiras. O Patrimônio Lí-
quido Ajustado (PLA) da Seguradora está sendo apresentado na Nota 21.1.
Visando a adoção das melhoras práticas de gestão de risco, a Seguradora 
está estudando modelo interno para cálculo do capital requerido. 6. Caixa e
equivalente de caixa: Composto pelos valores da rubrica “Disponível”:

31/12/2014 31/12/2013
Caixa e saldos bancários 4.269 3.877

4.269 3.877

7. Aplicações financeiras: 7.1. Aplicações financeiras por categoria e prazo de vencimento: A classificação das aplicações financeiras por categoria
e prazo de vencimento é apresentada da seguinte forma:

31/12/2014

Sem  
vencimento

De 1 a  
60 dias

De 61 a  
120 dias

De 121 a  
180 dias

De 181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Valor de  
Mercado

Valor de  
custo  

atualizado Percentual
Valor justo por meio do resultado 33.724 – 641 – – 32.616 66.981 66.981 100
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) 57 – – – – 5.461 5.518 5.518 8
 Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) – – 641 – – 26.502 27.143 27.143 41
 Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) – – – – – – – – –
 Quotas e fundos de investimentos (DPVAT) 33.667 – – – – – 33.667 33.667 50
 Letra Financeira Pós – – – – – 653 653 653 1

33.724 – 641 – – 32.616 66.981 66.981 100
31/12/2013

Sem  
vencimento

De 1 a  
60 dias

De 61 a  
120 dias

De 121 a  
180 dias

De 181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Valor de  
Mercado

Valor de  
custo  

atualizado Percentual
Valor justo por meio do resultado 29.157 – 10.348 – 609 28.675 68.789 68.789 100
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) – – 350 – – 4.947 4.947 4.947 6
 Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) – – 9.998 – – 23.728 33.726 33.726 50
 Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) – – – – 609 – 609 609 1
 Quotas e fundos de investimentos (DPVAT) 29.157 – – – – – 29.157 29.157 42
 Letra Financeira Pós – – – – – – 350 350 1

29.157 – 10.348 – 609 28.675 68.789 68.789 100

As taxas de juros contratadas para as aplicações da carteira são a SELIC, 
IPCA e o CDI.
Aplicações Indexador
Certificado de Depósito Bancário (CDB) CDI
 Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) SELIC
 Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) IPCA
As movimentações das aplicações no exercício estão abaixo demonstradas:

31/12/2013
Aplica- 

ções
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2014
Títulos de renda fixa 39.632 14.766 (23.253) 2.169 33.314
Quotas de fundo 
 de investimentos 29.157 10.474 (9.528) 3.564 33.667
Total das aplicações 
 financeiras 68.789 25.240 (32.781) 5.733 66.981

7.2. Ativos em cobertura de provisões técnicas:

31/12/2014 31/12/2013
Títulos de renda fixa privados 653 5.297
Títulos de renda fixa públicos 27.143 34.335
Total dos ativos em cobertura 27.796 39.632
Provisões técnicas - seguros 83.147 108.087
(–) Comissões diferidas direta (824) (3.496)
(–) Ativos de resseguros - provisões técnicas (31.840) (59.972)
(–) Provisões técnicas - seguros DPVAT (33.653) (29.146)
(–) Depósitos judiciais (127) –
(–) Direitos creditórios (1.588) (3.413)
Total a ser coberto 15.115 12.061
Excedente de cobertura 12.681 27.571

8. Operações de seguros e resseguros: 8.1. Prêmios a receber:
31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Ramos

Prêmios a  
receber de  
segurados

Redução  
ao valor  

recuperável

Prêmios  
a receber  

líquido

Período médio  
de parcelamento  

(meses)

Prêmios a  
receber de  
segurados

Redução  
ao valor  

recuperável

Prêmios a  
receber  
líquido

Período médio  
de parcelamento  

(meses)
Garantia de operações privadas 1.635 (28) 1.607 2 6.190 (56) 6.134 2
Garantia de operações públicas 2.382 (219) 2.163 2 14.181 (323) 13.857 2
Garantia de concessões públicas – – – – – – – –
Garantia judicial 1.135 – 1.135 2 70 – 70 2
Crédito doméstico 2.861 (41) 2.820 2 2.714 (16) 2.698 2
Crédito à exportação 3.377 (55) 3.322 2 2.784 (49) 2.735 2
Total 11.390 (343) 11.047 – 25.938 (444) 25.494 –
Circulante 11.222 (343) 10.879 – 19.395 (444) 18.951 –
Longo prazo 168 – 168 – 6.543 – 6.543 –

Movimentações
31 de dezembro de 2013 25.938
Emissões 28.481
Cancelamentos (8.996)
Recebimentos (34.033)
31 de dezembro de 2014 11.390
Composição quanto aos prazos de vencimento

31/12/2014 31/12/2013
A vencer 6.820 18.149
Vencidos até 30 dias 3.931 6.909
Vencidos de 31 a 60 dias 261 329
Vencidos de 61 a 120 dias 147 17

31/12/2014 31/12/2013
Vencidos de 121 a 180 dias 24 20
Vencidos de 181 a 365 dias 45 221
Vencidos há mais de 365 dias 162 293

11.390 25.938
Redução ao valor recuperável (343) (444)

11.047 25.494
8.2. Prêmios a restituir (passivo circulante):
Ramos de seguro 31/12/2014 31/12/2013
Garantia de operações privadas – –
Garantia de operações públicas 25 –

25 –

8.3. Operações com seguradoras “ativo”:
31/12/2014 31/12/2013

Ramos de seguro
Operações com  

seguradoras
Redução ao  

valor recuperável
Operações com  

seguradoras líquido
Operações com  

seguradoras
Redução ao  

valor recuperável
Operações com  

seguradoras líquido
Garantia de operações privadas 4 – 4 56 – 56
Garantia de concessões públicas – – – – – –
Garantia de operações públicas 110 – 110 1 – 1

114 – 114 57 – 57

8.4. Operações com seguradoras “passivo”:
Operações com seguradoras

Ramos de seguro 31/12/2014 31/12/2013
Garantia de operações privadas 422 3.223
Garantia de operações públicas (63) 98
Garantia Judicial 2 –
Crédito Interno (17) –
Total 344 3.321
8.5. Operações com resseguradoras: 8.5.1. Operações ativas: As opera-
ções ativas com resseguradoras estão representadas por:
Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Sinistros pagos 1.261 2.584
Prêmios a recuperar – –
Outros créditos conta-corrente 68 5

1.329 2.589
Abaixo demonstramos o prazo dos saldos em aberto:

31/12/2014

Descrição
Abertos em  
até um ano Total geral

Sinistros pagos 1.261 1.261
Prêmios a recuperar – –
Outros créditos conta-corrente 68 68

1.329 1.329

31/12/2013

Descrição
Abertos em  
até um ano Total geral

Sinistros pagos 2.584 2.584
Prêmios a recuperar – –
Outros créditos conta-corrente 5 5

2.589 2.589
8.5.2. Operações passivas: A seguir, demonstramos as operações com 
resseguradoras, relacionadas ao repasse de prêmios, líquidas de comissão,
registrados na rubrica “Débitos das operações com seguros e resseguros - 
operações com resseguradoras”:
Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Resseguradora local 8.251 16.294
Resseguradora admitida 4.868 9.110
Resseguradora eventual 170 254

13.289 25.658
Circulante 13.185 21.473
Longo prazo 104 4.185
Apresentamos a seguir o rating das principais resseguradoras com as quais 
a Seguradora possui contratos de excesso de danos, quota e cobertura de
catástrofe.
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Classe da resseguradora Resseguradora Rating
Admitida Swiss Reinsurance Company AA-
Admitida Hannover Ruckversicherung AG AA-
Admitida Scor Reinsurance Company A+
Admitida Partner Reinsurance Europe Limited AA-
Admitida XL RE Latin America Ltda. A
Eventual Office National Du Ducroire AA+
Fonte: Site SUSEP - www.susep.gov.br
8.6. Outros créditos operacionais:

31/12/2014 31/12/2013
Recuperação corretagem 33 126
Acordos de recuperação de sinistros – –
Ressarcimento 307 89
Despesa administrativa diferida 298 737
Outros créditos - resseguro ED 1.456 2.142
Valores a receber DPVAT 15.796 5.386

17.890 8.480
Circulante 17.510 7.844
Longo prazo 380 636
9. Ativos de resseguros - provisões técnicas: 9.1. Ativos de seguros e 
resseguros:

31/12/2014

Ativo

Sinistros  
pendentes de  

pagamento

IBNR sinistros  
ocorridos e  

não avisados

Prêmio de  
resseguro  

diferido Total
Garantia de 
 operações privadas 194 60 3.701 3.955
Garantia de 
 operações públicas 5.631 2 4.367 10.000
Garantia de 
 concessões públicas 8.084 1 – 8.085
Garantia judicial – 26 1.344 1.370
Crédito doméstico 1.927 1.027 1.413 4.367
Crédito à exportação 8.147 215 1.490 9.852

31/12/2014

Ativo

Sinistros  
pendentes de  

pagamento

IBNR sinistros  
ocorridos e  

não avisados

Prêmio de  
resseguro  

diferido Total
23.983 1.331 12.315 37.629

Circulante 34.926
Longo Prazo 2.703

31/12/2013

Ativo

Sinistros  
pendentes de  

pagamento

IBNR sinistros  
ocorridos e  

não avisados

Prêmio de  
resseguro  

diferido Total
Garantia de 
 operações privadas 8.496 78 8.939 17.513
Garantia de 
 operações públicas 5.893 33 16.371 22.297
Garantia de 
 concessões públicas 8.056 – 28 8.084
Garantia judicial – 4 145 149
Crédito doméstico 1.431 366 1.299 3.096
Crédito à exportação 7.473 129 1.231 8.833

31.349 610 28.013 59.972
Circulante 50.858
Não Circulante 9.114

Movimentação 31/12/2013
Constituição  
no exercício

Reversão no  
exercício 31/12/2014

Prêmios não Ganhos 28.013 (661.039) 645.342 12.316
Sinistros a Liquidar - 
 Administrativo 22.643 (73.328) 66.373 15.688
Sinistros a Liquidar - 
 Judicial 8.706 (30.075) 29.665 8.296
Sinistros Ocorridos 
 mas não Avisados 610 (11.879) 12.598 1.329
Total 59.972 (776.321) 753.978 37.629

9.1.1. Sinistros pendentes de pagamento - ativo:
31/12/2014

Ativo
Garantia de  

operações privadas
Garantia de  

operações públicas
Garantia de  

concessões públicas
Crédito  

doméstico
Crédito à  

exportação Total Percentual
Ressegurador - local 179 3.703 6.278 249 7.287 17.696 73,79%
Ressegurador - admitida 15 1.855 1.806 1.634 849 6.159 25,68%
Ressegurador - eventual – 73 – 44 11 128 0,53%

194 5.631 8.084 1.927 8.147 23.983 100,00%
31/12/2013

Ativo
Garantia de  

operações privadas
Garantia de  

operações públicas
Garantia de  

concessões públicas
Crédito  

doméstico
Crédito à  

exportação Total Percentual
Ressegurador - local 4.296 3.981 6.256 460 7.065 22.058 70,36%
Ressegurador - admitida 4.072 1.844 1.800 938 394 9.048 28,86%
Ressegurador - eventual 128 68 – 33 14 243 0,78%

8.496 5.893 8.056 1.431 7.473 31.349 100,00%

9.1.2. Prêmios de resseguro diferidos - ativo:
31/12/2014

Ativo

Provisão  
de Prêmios  

Não Ganhos

PCP e  
comissão  

diferida Total
Garantia de operações privadas 5.081 (1.379) 3.702
Garantia de operações públicas 6.591 (2.225) 4.366
Garantia de concessões públicas – – –
Garantia judicial 1.488 (143) 1.345
Crédito doméstico 1.841 (428) 1.413
Crédito à exportação 2.020 (531) 1.489

17.021 (4.706) 12.315
31/12/2013

Ativo

Provisão  
de Prêmios  

Não Ganhos

PCP e  
comissão  

diferida Total
Garantia de operações privadas 13.269 (4.329) 8.940
Garantia de operações públicas 22.509 (6.138) 16.371
Garantia de concessões públicas 40 (12) 28
Garantia judicial 209 (64) 145
Crédito doméstico 1.657 (358) 1.299
Crédito à exportação 1.601 (371) 1.230

39.285 (11.272) 28.013
10. Títulos e créditos a receber: 10.1. Títulos e créditos a receber:

31/12/2014 31/12/2013

Participação nos lucros (*) 5.536 9.869

Outros 1.074 1

6.610 9.870
(*) Refere-se aos valores a receber das resseguradoras, relacionados à par-
ticipação nos lucros previstos nos contratos entre as partes, auferidos nas 
cessões dos prêmios de resseguros, registrados por estimativa da adminis-
tração da Seguradora com base no volume de prêmios e sinistros gerados 
no período contratual e na sua competência contábil. Os saldos apresenta-
dos nesta rubrica, referem-se aos contratos firmados no exercício de 2010, 
2011, 2012, 2013 e 2014 reconhecidos como valores a receber de participa-
ções nos lucros em 2014. A expectativa é de que as participações nos lucros 
resultantes das operações. 10.2. Créditos tributários e previdenciários: 
(a) Composição créditos tributários e previdenciários:

31/12/2014 31/12/2013
Ativo - circulante
 Crédito tributário
  IRPJ a compensar 280 127
  Contribuição social a compensar 194 12
  PIS e COFINS 272 198
Total circulante 746 337
Total de créditos tributários 746 337
b) Movimentação de Crédito Tributário:

31/12/2014

Imposto  
de renda

Contribuição  
social Total

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2012 3.099 2.166 5.265

Baixa de crédito tributário* (2.972) (2.166) (5.138)

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2013 127 – 127

Crédito Tributário 153 194 346

Saldo final em 31 de dezembro de 2014 280 194 474
(*) em função da seguradora ter apurado prejuízo e não atender aos requisi-
tos em manutenção do crédito tributário (notas 3.10 e 4 e).
10.3. Depósitos judiciais e previdenciários:

31/12/2014 31/12/2013

Depósito judicial sinistros 127 121

Depósito judicial trabalhista 7 7

134 128
Os passivos contingentes decorrentes de litígios são avaliados pela admi-
nistração com o apoio dos consultores jurídicos da Seguradora e reconheci-
dos nas demonstrações financeiras quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa. Em função do andamento dos 
processos relativos a ações ligadas a sinistros e processos trabalhistas, fo-
ram efetuados depósitos judiciais nos montantes descritos acima. 
10.4.  Outros créditos:

31/12/2014 31/12/2013

Adiantamentos a funcionários 61 55

Adiantamento a fornecedores 588 532

Outros 1 13

650 600

Investimento em 
 controlada

Saldo em  
31/12/2013

Ajuste rea- 
lizados na  
controlada

Resultado  
de partici- 
pação em  

controlada
Saldo em  

31/12/2014
CESCE Brasil Serviços e 
 Gestão de Riscos Ltda. (232) – 37 (195)
13. Imobilizado:
Descrição 31/12/2013 Aumento Baixas 31/12/2014
Benfeitorias em imóveis 
 de terceiros 231 469 (48) 652
Equipamentos 1.135 40 (340) 835
Instalações 424 18 (174) 268
Móveis, máquinas e utensílios 855 22 (470) 407
Veículos 430 – (214) 216

3.075 549 (1.246) 2.378

Descrição

Taxa anual  
de depre- 

ciação - %
31/12/ 

2013
Au- 

mento Baixas
31/12/ 

2014
(–) Depreciação benfeitorias 
 em imóveis de terceiros 20 (30) (152) 24 (158)
(–) Depreciação equipamentos 20 (923) (82) 332 (672)
(–) Depreciação instalações 10 (151) (36) 70 (117)
(–) Depreciação móveis, 
 máquinas e utensílios 10 (447) (51) 300 (198)
(–) Depreciação veículos 20 (251) (43) 214 (81)

(1.802) (364) 940 (1.226)
Saldo imobilizado 1.273 184 (306) 1.150
14. Intangível:
Descrição 31/12/2013 Aumento Baixas 31/12/2014
Direito de uso de terceiros 649 85 (311) 423
Desenvolvimento de programas 462 – (227) 235

1.111 85 (538) 658
(–) Amortização de uso de terceiros (561) (29) 297 (293)
(–) Amortização 
 desenvolvimento de programas (155) (62) 116 (101)

(716) (91) 413 (394)
Saldo 395 (6) (125) 264
O intangível é constituído por despesas com direito de uso de sistemas de 
computação, sendo as amortizações efetuadas com base em taxa anual de 
20% e as instalações com base em taxa anual de 10%. 15. Obrigações a 
pagar: As obrigações a pagar da Seguradora são representadas por:

31/12/2014 31/12/2013
Passivo descoberto - CESCEBRASIL 
 Serviços e Gestão de Riscos Ltda. – –
Operações com partes relacionadas 195 234
Fornecedores 787 745
Participação nos lucros a pagar 410 373
Outros 4.896 1.593

6.288 2.945
16. Impostos e contribuições a pagar: A Seguradora possui os seguintes 
impostos a pagar:

31/12/2014 31/12/2013
PIS e COFINS (*) 3.494 4.716
Contribuição Social 2 –

3.496 4.716
(*) Refere-se principalmente à provisão para PIS e COFINS sobre receitas
de comissões de resseguro. 
17. Corretores de seguros e resseguros:

31/12/2014 30/12/2013
Comissões sobre prêmios - direto 573 1.086
Comissões a pagar 30 1.002

603 2.088
Circulante 573 1.086
Longo Prazo 30 1.002
18. Outros débitos operacionais:

31/12/2014 30/12/2013
Repasse de ressarcimento 40 7
Repasse de ressarcimento - DPVAT 129 97
Contas a pagar - DPVAT 15.290 4.899

15.459 5.003
19. Depósitos de terceiros:

31/12/2014
De 1  
a 30  
dias

De 31  
a 60  
dias

De 61  
a 120  
dias

De 121  
a 180  
dias

De 181  
a 365  
dias

Superior  
a 365  
dias Total

Passivo
Prêmios e emolumentos 
 recebidos 357 15 135 – – – 507

31/12/2013
De 1  
a 30  
dias

De 31  
a 60  
dias

De 61  
a 120  
dias

De 121  
a 180  
dias

De 181  
a 365  
dias

Superior  
a 365  
dias Total

Passivo
Prêmios e emolumentos 
 recebidos 207 3 (22) 2 41 12 243

11. Custos de aquisição diferidos:

Custos de aquisição diferidos

Saldos  
em 31 de  

dezembro  
de 2013

Consti- 
tuição

Rever- 
são

Saldos  
em 31 de  

dezembro  
de 2014

Garantia de operações privadas 1.057 13.367 (14.017) 407

Garantia de operações públicas 2.594 39.757 (41.560) 791

Garantia de concessões públicas 6 27 (33) –

Garantia judicial 30 414 (371) 73

Crédito interno 135 2.002 (1.944) 193

Crédito à exportação 62 2.529 (2.452) 139

3.883 58.096 (60.377) 1.603
Os custos de aquisição diferidos são representados por comissões sobre 
prêmios emitidos diferidos pro rata dia com base na vigência das apólices. 
12. Investimento:

31/12/2014 31/12/2013
Participações societárias
 (*) CESCE Brasil Serviços e Gestão de Riscos Ltda. – –
 Seguradora Líder dos Consórcios do 
  Seguro DPVAT S.A. 243 187

243 187
Outros investimentos
 Obras de arte 4 4

247 191
Informações da controlada:

31/12/2014 31/12/2013

Capital social 5.964 5.963

Patrimônio líquido (195) (232)

Resultado acumulado 5.769 5.731

20. Provisões técnicas:
31/12/2014

Passivo
Prêmios não  

Ganhos
Sinistros a  

Liquidar
Sinistros Ocorridos  

mas não Avisados
Provisão de Despesas  

Relacionadas
Outras  

Provisões Total
Garantia de operações privadas 5.656 193 93 29 – 5.971
Garantia de operações públicas 7.376 7.221 4 4 – 14.605
Garantia de concessões públicas – 8.662 1 2 – 8.665
Garantia judicial 1.501 – 29 – – 1.530
Crédito domestico 2.343 2.392 1.625 17 – 6.377
Crédito à exportação 2.563 9.473 275 35 – 12.346
DPVAT – 16.398 16.852 – 403 33.653
Outros – – – – – –
Total 19.439 44.339 18.879 87 403 83.147
Circulante 78.959
Longo prazo 4.188

31/12/2013

Passivo
Prêmios não  

Ganhos
Sinistros a  

Liquidar
Sinistros Ocorridos  

mas não Avisados
Provisão de Despesas  

Relacionadas
Outras  

Provisões Total
Garantia de operações privadas 13.991 9.581 98 2 – 23.672
Garantia de operações públicas 23.594 7.509 40 5 – 31.148
Garantia de concessões públicas 40 8.628 – – – 8.668
Garantia judicial 245 – 4 – – 249
Crédito doméstico 2.066 1.772 528 18 – 4.384
Crédito à exportação 2.005 8.625 159 32 – 10.821
DPVAT – 15.916 13.099 – 130 29.145
Outros – – – – – –
Total 41.941 52.031 13.928 57 130 108.087
Circulante 92.948
Longo prazo 15.139

Movimentação 31/12/2013
Constituição  
do Exercício

Reversão  
do Exercício 31/12/2014

Prêmios não Ganhos 41.941 554.656 (577.158) 19.439

Sinistros a Liquidar - 
 Administrativo 28.199 76.699 (82.586) 22.314

Sinistros a Liquidar - 
 Judicial 23.832 35.770 (37.575) 22.025

Sinistros Ocorridos 
 mas não Avisados 13.928 33.662 (28.710) 18.879

Provisão de Despesas 
 Relacionadas 57 393 (364) 87

Outras Provisões 130 2.754 (2.481) 403

Total 108.087 703.939 (728.874) 83.147
20.1. Provisões técnicas - PSL Judicial: As contingências passivas rela-

cionadas a sinistros em discussão judicial estão provisionadas com base 

nos pareceres de nossos consultores jurídicos, foram constituídas provisões 

pela administração suficientes para garantir eventuais perdas com estas 

ações e estão registradas na rubrica “Provisão de sinistros a liquidar”.

31/12/2014
Até qua- 
tro anos

Quanti- 
dade

Mais de  
cinco  
anos

Quanti- 
dade Total

Quanti- 
dade

Garantia de 
 operações privadas 193 5 – – 193 5
Garantia de 
 operações públicas 148 4 2.528 6 2.676 10
Garantia de 
 concessões públicas 222 1 – – 222 1
Crédito doméstico 105 1 – – 105 1
Crédito à exportação – – 6.744 8 6.744 8
DPVAT 10.946 2.557 1.139 198 12.085 2.755

11.614 2.568 10.411 212 22.025 2.780

31/12/2013
Até qua- 
tro anos

Quanti- 
dade

Mais de  
cinco  
anos

Quanti- 
dade Total

Quanti- 
dade

Garantia de 
 operações públicas 1.259 3 1.401 3 2.660 6
Garantia de 
 concessões públicas 188 1 – – 188 1
Crédito à exportação – – 7.535 8 7.535 8
DPVAT 12.754 2.086 694 93 13.448 2.179

14.201 2.090 9.630 104 23.831 2.194
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20.2. Desenvolvimento de sinistros: As tabelas a seguir apresentam a 
evolução da tabela de desenvolvimento de sinistros administrativos e de si-
nistros judiciais acumulada bruta e líquida de resseguros das estimativas 
dos sinistros ocorridos e seus pagamentos até totalizarem o passivo corren-
te. O objetivo desta tabela é demonstrar a consistência da política de provi-
sionamento de sinistros da Seguradora. (a) Desenvolvimento de sinistros: 
(i) Sinistros administrativos - brutos de resseguros:
Data de aviso/
 cadastro 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014

Total  
geral

Até um ano – – – – – – 8.510 8.510
Um ano após – – – – – 24 – 24
Dois anos após – – – – 626 – – 626
Três anos após – – – 8.454 – – – 8.454
Quatro anos após – – 154 – – – – 154
A mais de cinco anos 173 60 – – – – – 233
Total geral 173 60 154 8.454 626 24 8.510 18.001
Provisões sinistros a 
 liquidar DPVAT 4.313
Total de passivo 
 incluso no balanço 22.314
(ii) Sinistros administrativos - líquido de resseguros:

Data de aviso/cadastro 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Total  
geral

Até um ano – – – – – – 1.461 1.461
Um ano após – – – – – 5 – 5
Dois anos após – – – – 93 – – 93
Três anos após – – – 537 – – – 537
Quatro anos após – – 70 – – – – 70
A mais de cinco anos 138 48 – – – – – 186
Total geral 138 48 70 537 93 5 1.461 2.352
Provisões sinistros a 
 liquidar DPVAT 4.313
Provisão de Sinistros 
 Resseguro 15.649
Total do passivo 
 incluso no balanço 22.314
(iii) Sinistros judiciais - brutos de resseguro:
Data de avi-
so/cadastro 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013

Total  
geral

Um ano após – – – – – – – – 99 99
Dois anos após – – – – – – – 154 – 154
Três anos após – – – – – – 415 – – 415
Quatro 
 anos após – – – – – 208 – – – 208
A mais de 
 cinco anos 1.106 1.062 152 6.554 190 – – – – 9.064
Total geral 1.106 1.062 152 6.554 190 208 415 154 99 9.940
Provisões sinistros 
 a liquidar DPVAT 12.085
Total de passivo 
 incluso no 
  balanço 22.025
iv) Sinistros judiciais - líquidos de resseguro:
Data de aviso/
 cadastro 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013

Total  
geral

Até um ano – – – – – – – – – –
Um ano após – – – – – – – – 14 14
Dois anos após – – – – – – – 28 – 28
Três anos após – – – – – – 70 – – 70
Quatro 
 anos após – – – – – – – – – –
A mais de
 cinco anos 556 79 121 780 28 – – – – 1.564
Total geral 556 79 121 780 28 – 70 28 14 1.676
Provisões sinistros 
 a liquidar DPVAT 12.085
Provisão de 
 Sinistros 
  Resseguro 8.264
Total de passivo 
 incluso no balanço 22.025
As provisões de retrocessão e DPVAT não são consideradas para fins de 
desenvolvimento. A inclusão destas provisões pode distorcer as informa-
ções apresentadas nesta tabela, tendo em vista que a retrocessão não é 
material e o DPVAT é calculado com base em regulamentação própria. Am-
bas as informações foram incluídas apenas para fins de conciliação com o 
passivo da Provisão de Sinistros a Liquidar. 21. Patrimônio líquido: (a) Ca-
pital social: O capital social subscrito e integralizado é representado por 
190.697.468 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e estão distri-
buídas como segue:

Percentual
31/12/2014 31/12/2013

Consórcio Internacional de 
 Asseguradores de Crédito (CIAC) 99,99 99,99
Outros 0,01 0,01
(b) Reservas de lucros; A reserva legal é constituída por 5% do lucro líqui-
do, limitado a 20% do capital social. O lucro do exercício, após dedução da 
reserva legal, é transferido para reserva de lucros para reinvestimento nas 
operações da Seguradora, quando aplicável, consoante a Lei 6.404/76, os 
prejuízos acumulados estão sendo absorvidos pelo saldo de reserva de lu-
cros para fins de apresentação das demonstrações financeiras. A referida 
destinação será submetida à apreciação na próxima assembleia de acionis-
tas. 21.1. Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência: A partir 
das regras de Capital Mínimo Requerido, estabelecidas pela Resolução 
CNSP nº 302/2014 (regulamenta o k), pela Resolução CNSP nº 280/2013 
(regulamenta o Risco de Subscrição), pela Resolução CNSP nº 228/2010 
(regulamenta o Risco de Crédito) e pela Resolução CNSP nº 283/2013 (re-
gulamenta o Risco Operacional) foram realizados todos os cálculos neces-
sários para apurar a suficiência ou insuficiência do Patrimônio Líquido Ajus-
tado da CESCE BRASIL. Os valores apurados são:

31/12/2014 31/12/2013
Patrimônio líquido 24.766 31.138
 Crédito tributário – –
 Participações societárias (243) (187)
 Despesas antecipadas – –
 Ativos intangíveis (264) (395)
 Obras de arte (4) (4)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 24.255 30.553
Margem de solvência – 8.261
(a) 20% do prêmio retido anual dos 
 últimos 12 meses – 8.250
(b) 33% do sinistro retido anual médio 
 dos últimos 36 meses – 8.261
Capital base 15.000 15.000
Capital adicional - risco de subscrição 1.391 2.345
Capital adicional - risco de crédito 8.184 6.503

31/12/2014 31/12/2013
Capital adicional - risco operacional 467 489
Benefícios da correlação entre os riscos (614) (909)
Capital de risco (i) 9.255 8.428
Capital mínimo requerido (ii) 15.000 15.000
Suficiência/(insuficiência) de capital (iii) 16.001 15.553
Ativos Garantidores Aceitos (AGA) 27.796 34.685
Valor a Cobrir (VaC) 15.113 24.844
Suficiência (AGA/Vac) 183,92% 139,61%
Ativos Líquidos (AL) = (AGA-VaC) 12.682 9.841
Liquidez do Ativo (LA) = (AL/CMR) 84,55% 65,61%
(i) Correspondente à soma do capital adicional de subscrição, crédito, bene-
fício da diversificação e do capital de risco operacional. (ii) Em 2014, de 
acordo com a Resolução CNSP nº 302/2013, a qual entrou em vigor em 1º 
de janeiro de 2014, extinguiu o cálculo da margem de solvência para as so-
ciedades seguradoras, motivo pelo qual o capital mínimo requerido passou 
a ser determinado pelo maior valor entre capital-base e capital de risco. Em 
2013, o capital mínimo requerido correspondia ao maior valor entre o capi-
tal-base, margem de solvência e o capital de risco. (iii) A suficiência de capi-
tal corresponde ao resultado obtido do cálculo do PLA menos capital mínimo 
requerido. 22. Detalhamento das contas da demonstração do resultado: 
22.1. Prêmios emitidos líquidos: 31/12/2014 31/12/2013
Garantia financeira – –
Garantia operações privadas 7.060 15.429
Garantia obrigações públicas (6.015) 4.576
Garantia de concessões públicas – (9)
Garantia judicial 2.388 690
Crédito doméstico risco comercial 7.722 6.350
Crédito à exportação 5.517 2.829
Convênio DPVAT 30.634 28.302

47.306 58.167
22.2. Prêmio ganho: 31/12/2014 31/12/2013
Garantia financeira – –
Garantia operações privadas 15.411 19.149
Garantia obrigações públicas 10.202 15.944
Garantia de concessões públicas 40 72
Garantia judicial 1.133 2.797
Crédito doméstico risco comercial 7.445 6.932
Crédito à exportação 5.106 3.299
Convênio DPVAT 30.378 28.374

69.715 76.567
22.3. Receitas com emissão de apólices: 31/12/2014 31/12/2013
Garantia financeira – –
Garantia operações privadas – –
Garantia obrigações públicas – –
Garantia de concessões públicas – –
Garantia judicial – –
Crédito doméstico risco comercial – –
Crédito à exportação – –
Convênio DPVAT 1.755 1.681

1.755 1.681
22.4. Sinistros ocorridos: Índice de  

Sinistralidade %
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Garantia financeira – – – –
Garantia operações privadas 7.713 (6.916) -109% 45%
Garantia obrigações públicas 349 (4.740) 6% 104%
Garantia de 
 concessões públicas (33) (8.656) – –
Garantia judicial (25) 3 1% –
Crédito doméstico 
 risco comercial (6.207) (3.259) 80% 51%
Crédito à exportação (1.201) (1.522) 22% 54%
Convênio DPVAT (26.518) (24.769) 87% 88%

(25.922) (49.859)
22.5. Custos de aquisições: Índice de  

Comercialização %
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Garantia financeira – – – –
Garantia operações privadas (1.148) (1.737) (0) (0)
Garantia obrigações públicas (1.126) (1.877) (0) (1)
Garantia de 
 concessões públicas (6) (10) (1) (1)
Garantia judicial (75) (277) (1) (1)
Crédito doméstico 
 risco comercial (749) (719) (1) (1)
Crédito à exportação (291) (261) (0) (0)
Convênio DPVAT (435) (407) 1 1

(3.830) (5.288)
22.6. Outras receitas (despesas) operacionais: 31/12/2014 31/12/2013
Diferimentos Excesso de Danos Resseguro (3.251) (2.832)
Despesas - DPVAT (2.208) (2.074)
Despesas com Inspeção e análise de Risco (1.533) (1.626)
Diferimentos Desconto Emissão (930) (1.571)
Recuperação resseguro - Bônus apólices de crédito 258 1.296
Processos Cíveis - Operacionais – (18)
Variação da Provisão para perdas (PDD) (46) 2.120
Outros (1.825) (3.268)

(9.535) (7.973)
Resultado com resseguro
22.7. Receita com resseguro: 31/12/2014 31/12/2013
Garantia financeira – –
Garantia operações privadas 101 6.424
Garantia obrigações públicas (841) 8.337
Garantia de concessões públicas 30 8.270
Garantia judicial 21 (4)
Crédito doméstico risco comercial 1.200 2.820
Crédito à exportação 650 1.328
Convênio DPVAT – –

1.161 27.176
22.8. Despesa com resseguro: 31/12/2014 31/12/2013
Garantia financeira – –
Garantia operações privadas (16.587) (11.665)
Garantia obrigações públicas (6.554) (9.834)
Garantia de concessões públicas (28) (51)
Garantia judicial (942) (1.981)
Crédito doméstico risco comercial (133) (4.292)
Crédito à exportação (1.940) (2.079)
Convênio DPVAT – –

(26.184) (29.902)
Total do resultado com resseguro (25.023) (2.726)
Durante o primeiro semestre de 2013 foi iniciado um trabalho de revisão dos 
controles internos e dos procedimentos de apuração dos saldos relacionados 
às operações com resseguradoras. Este processo de revisão e conciliação 
foi concluído no mês de setembro de 2013. Como resultado deste trabalho, 

foram identificadas divergências entre os saldos dos relatórios operacionais
e os saldos contábeis, as quais resultaram no registro de uma despesa no
montante de R$ 2.024 no resultado do exercício de 2013, visto que não foi 
possível identificar o período de competência dos valores ajustados.
22.9. Despesas administrativas: 31/12/2014 31/12/2013
Despesas com pessoal próprio (7.052) (10.569)
Despesas com serviço de terceiros (4.189) (3.833)
Despesas com localização e funcionamento (2.737) (4.499)
Despesas com publicação (126) (190)
Despesas com propaganda e publicidade (96) (288)
Despesas com donativos (64) (33)
Despesas administrativas convênio DPVAT (1.370) (1.188)
Despesas administrativas diversas (594) (1.962)

(16.228) (22.562)
22.10. Despesas com tributos: 31/12/2014 31/12/2013
PIS e COFINS (462) (953)
Taxa de fiscalização (299) (299)
IOF 3 (189)
Outros (62) (173)

(820) (1.614)
22.11. Resultado financeiro: (a) Receitas financeiras:

31/12/2014 31/12/2013
Receitas financeiras – –
Receitas com títulos renda fixa públicos 3.178 1.628
Receitas com títulos renda fixa privados 574 353
Receitas com títulos renda variável – –
Receitas Fundos de investimentos DPVAT 3.564 2.067
Receitas com operações de seguros 3.116 2.532
Outras receitas financeiras 485 341

10.917 6.921
(b) Despesas financeiras:

31/12/2014 31/12/2013
Despesas com operações de 
 seguros e resseguros (6.896) (4.383)
IOF (42) (114)
Outras despesas financeiras 205 120

(6.733) (4.377)
Resultado financeiro 4.185 2.544
22.12. Resultado patrimonial:
Resultado patrimonial 31/12/2014 31/12/2013
Resultado com equivalência patrimonial 
 CESCE Serviços 37 (1.072)
Resultado com equivalência patrimonial DPVAT 26 53

63 (1.019)
23. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social correntes:

31/12/2014 31/12/2013

Imposto de renda e 
 contribuição social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Resultado antes dos impostos 
 e participações (5.988) (5.988) (10.823) (10.823)
Participação sobre o resultado (257) (257) (263) (263)
Equivalência patrimonial – – – –
Outras exclusões (63) (63) 1.019 1.019
Provisões temporariamente indedutíveis – – – –
Despesas indedutíveis 233 233 (368) (368)
Reversão/Constituição impostos diferidos 73 73 551 551
Base de cálculo (6.002) (6.002) (9.885) (9.885)
Alíquota nominal - % 25 15 25 15
IRPJ e CSLL – – – –

31/12/2014 31/12/2013

Imposto de renda e 
 contribuição social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Redução Base Negativa e Prejuízo Fiscal – – (2.298) (1.634)
Imposto de Renda/Contribuição Social – – – –
(–) Imposto Diferido – – (404) (243)
Baixa Créditos Tributários (127) – (248) (278)
Total (127) – (2.950) (2.155)
24. Benefícios a empregados: A Seguradora possui benefícios de curto
prazo a empregados tais como: vale-alimentação, assistência médica e
odontologia, seguro de vida, auxílio bolsa de estudo para graduação e 
pós-graduação. O passivo para tais obrigações foi calculado em 
conformidade com a legislação vigente e definição do CPC 33 - “Benefícios 
a Empregados”.

31/12/2014 31/12/2013
Vale-alimentação (214) (287)
Assistência médica e odontológica (450) (603)
Seguro de vida (44) (57)
Instrução (39) (143)
Plano previdência complementar (53) (75)
Uniformes – –
Outras despesas assistenciais (*) (79) (39)

(879) (1.203)
A Seguradora possui programa de participação nos lucros de acordo com o
disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcionários.
As demais provisões trabalhistas são calculadas segundo normas e leis 
trabalhistas em vigor na data de preparação das demonstrações financeiras
e registradas segundo regime de competência e conforme os serviços são 
prestados pelos funcionários. 25. Partes relacionadas: A administração
considera como partes relacionadas da Seguradora as operações com
CESCEBRASIL Serviços e Gestão de Riscos Ltda., seus diretores, demais 
membros-chave da diretoria e seus familiares, conforme definições contidas
no Pronunciamento Técnico CPC 05. A movimentação de tais transações 
está demonstrada a seguir:

Ativos Passivos Despesas (i)
Saldos em 31 de dezembro 2012 – – –
 Operações no exercício de 2013 332 (232) 1.072
Saldos em 31 de dezembro 2013 332 (232) –
 Operações no exercício de 2014 256 37 (37)
Saldos em 31 de dezembro 2014 588 (195) –
(i) As despesas pagas pela Seguradora para sua controlada são relacionadas 
a prestação de serviço de análise de crédito. 26. Outras informações: (a)
Remuneração da administração: O total das despesas com remuneração 
da administração atingiu em 31 de dezembro de 2014 o montante de
R$ 1.588 mil (R$ 1.291 mil em dezembro/2013). (b) Novas normas
regulatórias - SUSEP: Em 06 de janeiro de 2014 foi publicada a normas 
pela SUSEP, que estabelece critérios para fins de cálculo da provisão de
sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) e da parcela da provisão de 
prêmios não ganhos relativa aos riscos vigentes e não emitidos (PPNG-
RVNE), as quais foram adequadas as bases de cálculo da seguradora a 
partir de janeiro deste ano.
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Aos Acionistas e Administradores da CESCEBRASIL Seguros de Garan-
tias e Crédito S.A. São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro 
DPVAT, no montante de R$33.653 mil, e os ativos de resseguro e retroces-
são registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do ca-
pital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provi-
sões técnicas, da solvência e do limite de retenção no montante de R$1.250 
mil, exceto pelo componente patrimônio líquido ajustado utilizado de 
R$25.004 mil (em 30 de junho de 2014), da CESCEBRASIL Seguros de 
Garantias e Crédito S.A. (“Sociedade”) em 31 de dezembro de 2014, descri-
tos nas notas explicativas integrantes das demonstrações financeiras da 
Sociedade, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, de 
acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 

 Responsabilidade da Administração: A Administração é responsável pe-
las provisões técnicas e pelos ativos de resseguro e retrocessão registrados 
nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 
da solvência e do limite de retenção descritos nas notas explicativas inte-
grantes das demonstrações financeiras da Sociedade, elaborados de acor-
do com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e com as normas da 
SUSEP e do CNSP, e pelos controles internos que ela determinou serem 
necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos 
atuários independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e do limite de retenção descritos nas notas  explicativas 

integrantes das demonstrações financeiras da Sociedade com base em nos-
sa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emiti-
dos pelo IBA. Esses princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registra-
dos nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, 
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas,
da solvência e do limite de retenção descritos nas notas explicativas inte-
grantes das demonstrações financeiras da Sociedade estão livres de distor-
ção relevante. Em relação ao aspecto da solvência, nossa responsabilidade 
está restrita à adequação dos demonstrativos da solvência e do capital mí-
nimo da Sociedade e não abrange uma opinião sobre as condições para
fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação 
patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a sua continuidade no
futuro. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos
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Aos Administradores e Acionistas
CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da CESCEBRASIL 
Seguros de Garantias e Crédito S.A. (“Seguradora”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade 
da administração sobre as 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. Responsabilidade dos auditores 
independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para opinião com 
ressalva: Conforme descrito na Nota 22.8, durante o segundo semestre de 
2013 a administração da Seguradora concluiu o processo de conciliação 
dos saldos de operações de resseguro, que gerou um ajuste no montante de 
R$ 2.024 mil, registrado integralmente como despesa no exercício de 2013. 
Devido à ausência de evidências de auditoria apropriada e suficiente em 
relação ao período de competência dos ajustes efetuados, não nos foi 
praticável concluir sobre qual seria o impacto desse ajuste no resultado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Esse assunto não produziu 
impacto no patrimônio líquido ou resultado do exercício de 2014. Opinião 
com ressalva: Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto 
descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CESCEBRASIL
Seguros de Garantias e Crédito S.A. em 31 de dezembro de 2014, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP). Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa 1, 
chamamos a atenção para o fato de que a seguradora está implementando 
um plano formal de viabilização de seus negócios desde 2012, visando a 
geração de resultados futuros e a manutenção dos limites regulatórios
mínimos, necessários à sua continuidade operacional. Durante o exercício 
de 2013 foram efetuados aumentos de capital nos valor total de R$ 18.533 
mil, pelo acionista controlador como parte do “Plano de Viabilização” das
operações da Seguradora no Brasil. A manutenção futura dos limites 
mínimos de capital e margens de solvência da Seguradora, necessários à
sua continuidade operacional dependem do êxito do referido “Plano de
Viabilização”, que incluem a geração de resultados futuros e a manutenção 
do suporte que vem sendo prestado pelo acionista. As demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 não incluem quaisquer ajustes em 
virtude desse assunto. Nossa opinião não está ressalvada em função
desses assuntos.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015

PricewaterhouseCoopers
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 selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provi-
sões técnicas e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas de-
monstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valo-
res redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e do limite de retenção descritos nas notas explicativas integran-
tes das demonstrações financeiras da Sociedade. Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou 
erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos 
relevantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos 
de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e 
dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da  necessidade 

de cobertura das provisões técnicas, da solvência e do limite de retenção 
descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações financeiras 
da Sociedade para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são 
apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a efetividade desses controles internos da Sociedade. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provi-
sões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de 
R$33.653 mil que não foi objeto de nossos exames, e os ativos de ressegu-
ro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demons-
trativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
 cobertura das provisões técnicas, da solvência e do limite de retenção no 

montante de R$1.250 mil, exceto pelo componente patrimônio líquido ajus-
tado utilizado de R$25.004 mil (em 30 de junho de 2014), descritos nas no-
tas explicativas integrantes das demonstrações financeiras da Sociedade 
acima referidos da CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. em 
31 de dezembro de 2014 foram elaborados, em todos os aspectos relevan-
tes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e com as 
normas da SUSEP e do CNSP. São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.
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