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Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios 
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Relatório da Administração

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
em 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de Reais)

Prezados Acionistas, Em cumprimento às disposições legais vigentes, 
submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras referen-
te a 31 de dezembro de 2014, apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que divulgamos através 
do presente relatório, contendo as notas explicativas, relatório dos audito-
res independentes e parecer dos atuários independentes. A Coface do Bra-
sil Seguros de Crédito S.A. (“Coface do Brasil” ou “Seguradora”) apresentou 
em dezembro de 2014 um incremento de 21% no valor de prêmio emitido 
líquido comparado com o mesmo período do ano anterior. Com este de-
sempenho, a Seguradora mantém sua posição de liderança, com 41% de 
participação no mercado de seguro de crédito interno (Fonte SUSEP - 

dezembro-14). Mesmo com o cenário econômico brasileiro com crescimen-
to praticamente nulo, a companhia fechou 2014 com um lucro de R$ 1,6 
milhões, resultado do esforço comercial e do alto índice de recuperação de 
sinistros observado durante o ano. Cabe destacar ainda que a Coface apre-
sentou em 2014 o melhor desempenho em vendas novas deste o início das 
suas atividades, atingindo um incremento de 27% em comparação com o 
ano anterior. Este fator foi fundamental para o bom desempenho da compa-
nhia apresentado no período. Com uma atuação focada nos diversos seto-
res da economia, ampliação da presença regional e melhoria contínua dos 
serviços prestados aos nossos clientes e parceiros de negócios, continua-
remos nosso objetivo de disseminar a cultura de seguro de crédito no país 
e confirmar a nossa liderança no mercado local. Salientamos que não 

houve reorganização societária ou alteração de controle acionário no de-
correr do ano de 2014. Informamos que a política de pagamento de dividen-
dos da Coface está de acordo com o que determina a assembleia dos acio-
nistas. Havendo saldo remanescente entre o valor destinado aos dividendos 
e o lucro líquido da Seguradora, este será destinado à conta de Reserva de 
Lucros. Agradecimentos: A Administração aproveita para manifestar seus 
agradecimentos aos clientes pela confiança em nosso trabalho, aos forne-
cedores e, em especial, aos nossos colaboradores, que tanto contribuem 
para o sucesso da Coface do Brasil. Da mesma forma, agradecemos à Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP e ao IRB-Brasil Re S.A.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2015
Administração

Ativo Nota 2014 2013
Circulante ........................................................ 158.523 136.795
 Disponível ...................................................... 844 4.122
  Caixa e bancos ............................................. 844 4.122
 Aplicações ..................................................... 5 49.474 20.405
 Créditos das operações com seguros
  e resseguros ................................................ 55.844 43.476
  Prêmios a receber ......................................... 6 46.575 35.837
  Operações com resseguradoras ................... 7 9.269 7.639
 Ativos de resseguro - provisões técnicas .. 7 45.614 61.515
 Títulos e créditos a receber ......................... 4.085 5.523
  Créditos tributários e previdenciários ............ 9 3.105 3.501
  Outros créditos .............................................. 8 980 2.022
 Outros valores e bens .................................. 1 1
  Outros valores ............................................... 1 1
 Despesas antecipadas ................................. 9 8
 Custos de aquisição diferidos ..................... 2.652 1.745
  Seguros ......................................................... 2.652 1.745
Ativo não circulante ....................................... 36.662 53.681
 Realizável a longo prazo .............................. 35.965 53.056
  Aplicações ................................................... 5 31.951 52.696
 Créditos das operações com seguros
  e resseguros ................................................ 6 2.779 193
  Prêmios a receber ......................................... 2.779 193
 Ativos de resseguro - provisões técnicas .. 7 1.045 143
 Custos de aquisição diferidos ..................... 190 24
  Seguros ......................................................... 190 24
 Investimentos ................................................ 22 22
  Outros investimentos .................................... 22 22
 Imobilizado .................................................... 550 452
  Bens móveis .................................................. 542 428
  Outras imobilizações ..................................... 8 24
 Intangível ....................................................... 125 151
  Outros intangíveis ......................................... 125 151

195.185 190.476

Passivo Nota 2014 2013
Circulante ........................................................ 152.248 151.352
 Contas a pagar .............................................. 20.972 16.426
  Obrigações a pagar ...................................... 10 7.976 6.915
  Impostos e encargos sociais a recolher ........ 2.699 2.069
  Encargos trabalhistas.................................... 975 1.116
  Impostos e contribuições .............................. 11 290 88
  Outras contas a pagar................................... 12 9.032 6.238
 Débitos de operações com seguros
  e resseguros ................................................ 38.263 31.716
  Operações com resseguradoras ................... 7 26.544 25.433
  Corretores de seguros e resseguros ............ 3.527 2.760
  Outros débitos operacionais ......................... 7 8.192 3.523
 Depósitos de terceiros ................................. 207 684
 Provisões técnicas - seguros ...................... 92.806 102.526
  Danos ............................................................ 13a 92.806 102.526
Passivo não circulante ................................... 4.149 854
 Débitos das operações com seguros
  e resseguros ................................................ 1.061 73
  Operações com resseguradoras ................... 7 820 57
  Corretores de seguros e resseguros ............ 241 16
 Provisões técnicas - seguros ...................... 3.088 781
  Danos ............................................................ 13a 3.088 781
 Patrimônio Líquido ....................................... 38.788 38.270
  Capital social ................................................. 15.436 15.436
  Reservas de lucros ....................................... 24.122 25.629
  Ajustes de títulos e valores mobiliários ......... (770) (67)
  Prejuízos acumulados ................................... – (2.728)

  
195.185 190.476

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2014 2013
Prêmios emitidos ......................................... 17a 84.639 69.873
Variação das provisões técnicas ............... (14.663) (5.419)
Prêmios ganhos ........................................... 69.976 64.454
Sinistros ocorridos ...................................... 17b (39.689) (70.738)
Custos de aquisição .................................... 17c (6.910) (5.878)
Outras receitas (despesas) operacionais 17d (504) 154
Resultado com resseguro .......................... 7a (11.729) 19.279
 Receita com resseguro ................................ 7a 24.438 48.559
 Despesa com resseguro .............................. 7a (36.167) (29.280)
Despesas administrativas .......................... 17e (12.419) (11.752)
Despesas com tributos ............................... 17f (1.809) (2.158)
Resultado financeiro ................................... 17g 6.070 7.584
Resultado operacional ................................ 2.986 945
Ganhos com ativos não correntes ............. 6 8
Resultado antes dos impostos
 e participações........................................... 2.992 953
Imposto de renda ........................................... 17h (628) (151)
Contribuição social ........................................ 17h (401) (107)
Participações sobre o lucro ........................... 17h (361) (316)
Lucro líquido do exercício .......................... 1.602 379
Quantidade de ações .................................. 12.937.791 12.937.791
Lucro por lote de mil ações (R$) ................ 123,82 29,29

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Capital Reservas de lucros Ajuste Lucros/(Prejuízos)
social Legal Estatutária TVM acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012 ................................................................ 15.436 2.555 28.057 1.162 (3.107) 44.103
Dividendos complementares - AGO 28/03/2013 ................................................. – – (4.983) – – (4.983)
Títulos e valores mobiliários ................................................................................ – – – (1.229) – (1.229)
Lucro líquido do exercício .................................................................................... – – – – 379 379
Saldos em 31 de dezembro de 2013 ................................................................ 15.436 2.555 23.074 (67) (2.728) 38.270
Outros - Absorção prejuízo acumulado conforme - AGO 31/03/2014 ................. – – (2.728) – 2.728 –
Títulos e valores mobiliários ................................................................................ – – – (703) – (703)
Lucro líquido do exercício .................................................................................... – – – – 1.602 1.602
Proposta para distribuição do resultado:
Reserva legal....................................................................................................... – 80 – – (80) –
Dividendos obrigatórios ....................................................................................... – – – – (381) (381)
Reserva estatutária ............................................................................................. – – 1.141 – (1.141) –
Saldos em 31 de dezembro de 2014 ................................................................ 15.436 2.635 21.487 (770) – 38.788

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2014 2013
Lucro líquido do exercício ............................................ 1.602 379
Outros resultados abrangentes
 Variação líquida no valor justo dos ativos financeiros
  disponíveis para venda ................................................ (1.172) (2.049)
 Efeitos tributários sobre prejuízos abrangentes (40%) .. 469 820
Resultados abrangentes atribuível
 aos acionistas controladores ..................................... 899 (850)

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

2014 2013
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ........................................ 1.602 379
 Ajustes para:
  Depreciação e amortização ..................................... 268 280
  Perda por redução do valor recuperável dos ativos . 386 518
  Ganho ou perda na alienação de imobilizado
   e intangível ............................................................. (6) (2)
  Variação das provisões técnicas/custo de
   aquisição diferido ................................................... 9.997 483
Variação nas contas patrimoniais:........................... (14.310) 2.765
Aplicações financeiras ................................................. (8.324) 16.088
Créditos das operações de seguros e resseguros ...... (15.340) (9.425)
Ativos de resseguro ..................................................... 18.592 (23.393)
Créditos fiscais e previdenciários ................................ 396 (379)
Despesas antecipadas ................................................ (1) 2
Outros ativos ............................................................... 1.042 508
Fornecedores e outras contas a pagar ........................ 3.474 1.207
Impostos e contribuições ............................................. 1.083 (3.020)
Débitos de operações com seguros e resseguros ...... 7.535 (11.154)
Depósitos de terceiros ................................................. (477) 647
Provisões técnicas - seguros e resseguros ................. (22.076) 33.343
Outros passivos ........................................................... 489 (430)
Ajuste com títulos e valores mobiliários - PL ............... (703) (1.229)
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
 atividades operacionais .......................................... (2.063) 4.423
 Imposto de renda e contribuição social pagos .......... (881) (203)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (2.944) 4.220
Atividades de Investimento
Recebimento pela venda imobilizado .......................... 6 2
Aquisição de imobilizado ............................................. (282) (174)
Aquisição de intangível ................................................ (58) –
Caixa líquido (consumido) nas atividades
 de investimento ........................................................ (334) (172)
Redução/aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa ........................................... (3.278) 4.048
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 4.122 74
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 844 4.122

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Coface do Brasil Seguros de Crédito S.A. (“Se-
guradora”), situada na Praça João Duran Alonso, 34, 12º andar - São Paulo, 
é uma subsidiária do grupo francês Compagnie Francaise d’Assurances 
pour le Commerce Exterieur (“COFACE”). A Seguradora, constituída em 5 
de abril de 2005, é autorizada a operar pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP em junho do mesmo ano, e tem por objeto social a explo-
ração do seguro de crédito em todo o território nacional. A Companhia con-
troladora direta da Coface do Brasil é a COFINPAR S.A., e os controladores 
em última instância são o Banques Populaires e Caisses d’Epargne, ambos 
sediados em Paris, na França. 2. Base de elaboração e apresentação: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados pela SUSEP. Na ela-
boração das presentes demonstrações financeiras, foi observado o modelo 
de publicação contido na Circular SUSEP no 483/14, sendo apresentadas 
segundo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo Pronuncia-
mento CPC 26. A autorização para a conclusão destas demonstrações fi-
nanceiras foi dada pelo Conselho de Administração em reunião realizada 
em 24 de fevereiro de 2015. 2.1 Base para mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com 
exceção dos ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo 
valor justo. 2.2. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda fun-
cional e de apresentação da Seguradora, e exceto quando indicado, as in-
formações estão arredondadas para o milhar mais próximo. 2.3. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações finan-
ceiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores re-
portados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisa-
das de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas pros-
pectivamente. As notas explicativas listadas abaixo incluem: (i) as informa-
ções sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que 
tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras; (ii) As informações sobre as incertezas sobre premissas e 

estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste 
material no ano a findar-se em 31 de dezembro de 2015. • Nota 3.9 - Provi-
sões judiciais; • Nota 3.10 - Classificação dos contratos de seguros; • Nota 
5 - Aplicações; • Nota 6 - Créditos das operações com seguros e ressegu-
ros; • Nota 9 - Créditos tributários e previdenciários; • Nota 3. 5 e 13 - Provi-
sões técnicas; • Nota 14 - Provisões de sinistros judiciais; 3. Principais 
políticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes a caixa incluem numerário em caixa e investimentos financeiros em 
moeda nacional com vencimentos originais de três meses, ou menos, a 
partir da data da transação, que apresentam risco insignificante de mudan-
ça do valor justo, e que são gerenciados pela Seguradora para o gerencia-
mento de seus compromissos no curto prazo, e que não estejam vinculados 
à garantia das provisões técnicas. 3.2. Ativos financeiros: Os ativos finan-
ceiros são classificados segundo a intenção da Administração nas seguin-
tes categorias: Valor justo por meio de resultado - Uma aplicação é clas-
sificada pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificada como 
mantida para negociação e seja designada como tal no momento do reco-
nhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por 
meio do resultado se a Seguradora gerencia tais investimentos e toma de-
cisões de compra e venda de acordo com a sua gestão de riscos e estraté-
gia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio 
do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo des-
ses ativos são reconhecidas no resultado do período. Mantidos até o ven-
cimento - Os ativos financeiros mantidos até o vencimento são registrados 
inicialmente pelo valor justo, acrescidos dos custos de transação direta-
mente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os investimentos manti-
dos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado, decrescidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Disponíveis para 
venda - Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros 
não derivativos e não são classificados em nenhuma das categorias ante-
riores. Esses ativos financeiros são registrados pelo valor justo e, as mu-
danças que não sejam perdas por redução, ao valor recuperável, são reco-
nhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do 
patrimônio líquido, de forma líquida dos seus respectivos efeitos tributários. 
Empréstimos e recebíveis - São ativos financeiros com pagamentos de-
termináveis, que não são cotados em mercados ativos e compreendem 
basicamente os “Prêmios a receber” e as “Operações com resseguradoras” 
decrescidos de qualquer perda no valor recuperável. Redução ao valor 
recuperável (Ativo financeiro) - Um ativo tem perda no seu valor recupe-
rável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de 
que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou 
atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou 
emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um 
mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento patrimonial, 
um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu 
custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As 
perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do 
ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão da 
perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no 
resultado. A redução ao valor recuperável nos ativos financeiros disponíveis 
para venda é reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio 
líquido, sendo reclassificada para o resultado quando da efetiva venda dos 
ativos. No que se refere aos prêmios de seguros, a provisão para riscos 
sobre créditos é apurada considerando o critério definido na Circular SU-
SEP 483/14, que consiste no provisionamento de prêmios vencidos acima 
de 60 dias. Valor justo - Os títulos classificados como “Valor justo por meio 
do resultado” e “Disponíveis para venda” são registrados pelo valor investi-
do, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, e ajustados 
ao seu valor justo que, no caso de títulos públicos, é apurado com base nos 
preços do mercado secundário divulgados pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. 3.3. Ativos 
de resseguros: Os ativos de resseguros compreendem: (i) prêmios de 

resseguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, conforme os 
contratos firmados para cessão de riscos, cujo período de cobertura dos 
riscos ainda não expirou. O montante de prêmios é reconhecido inicialmen-
te pelo valor contratual e ajustado conforme o período de exposição do ris-
co que foi contratado; (ii) parcelas correspondentes das indenizações pa-
gas aos segurados ou pendentes de liquidação, que são recuperadas junto 
aos resseguradores. Uma provisão para redução ao valor recuperável dos 
ativos por contrato de resseguro é constituída quando houver evidências 
objetivas de que os valores possam não ser recebidos e o valor da perda 
possa ser mensurado de forma confiável. A análise de recuperabilidade é 
realizada no mínimo a cada data de balanço caso haja indicação de que um 
ativo possa apresentar problema de recuperação. 3.4. Ativos imobilizado 
e intangível: Demonstrado pelos valores de custo de aquisição ou de apli-
cação. As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas 
seguintes taxas anuais: equipamentos de informática - 20% e móveis e 
utensílios - 10%. O ativo intangível é constituído por programas de compu-
tador e está sendo amortizado com base na taxa de 20% ao ano. Gastos 
subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econô-
micos futuros associados e possam ser avaliados com confiabilidade. Gas-
tos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do período à 
medida que são incorridos. 3.5. Provisões técnicas: As provisões técnicas 
são constituídas e calculadas de acordo com as metodologias descritas nas 
notas técnicas atuariais e de acordo com as determinações e critérios esta-
belecidos na Resolução CNSP nº 281/2013 e Circular SUSEP 462/2013. A 
provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pelo valor dos prê-
mios de seguros brutos correspondente ao período ainda não decorrido de 
cobertura do risco, calculada linearmente pelo método “pro rata die” para 
todos os riscos emitidos na data base de cálculo. A PPNG inclui valor cor-
respondente aos riscos vigentes mas ainda não emitidos, sendo este esti-
mado a partir do percentual histórico mensal de emissões relacionadas a 
esses riscos. A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por esti-
mativa, caso a caso, de pagamentos prováveis, brutos de resseguros, de-
terminada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balan-
ço. Os avisos de sinistros correspondem aos recebíveis não honrados pelos 
clientes dos nossos segurados. A mensuração da estimativa de PSL tam-
bém considera (i) o ajuste dos sinistros ocorridos e não suficientemente 
avisados - IBNER, que é apurado considerando o desenvolvimento agrega-
do dos sinistros avisados e ainda não pagos, refletindo a expectativa de 
alteração do montante provisionado ao longo do processo de regulação, 
sendo estimada por meio de triângulos de run-off de 108 meses. Para se 
chegar ao IBNER, subtrai-se da estimativa de Sinistros Ocorridos e Ainda 
Não Pagos a estimativa de IBNR e a PSL constituída caso a caso e (ii) o 
ajuste decorrente do abatimento em função da expectativa de recuperação 
em ressarcimentos. Os sinistros avisados e ainda pendentes, que com-
põem a PSL podem ser classificados em sinistros administrativos e sinis-
tros judiciais. A estimativa inicial da provisão de sinistros administrativos a 
liquidar (PSLA), considera o saldo devedor relativo à cobertura em que 
ocorreu o sinistro, bruto de resseguro e líquido de cosseguro cedido. Os 
critérios para constituição da provisão de sinistros judiciais a liquidar (PSLj) 
consideravam para cada caso, o valor em risco atualizado indicado pelos 
advogados, que já incluíam juros, correção monetária e honorários de su-
cumbência, brutos de resseguro, abrangidos pela cobertura do seguro (limi-
tado ao saldo devedor), com base na probabilidade de perda corresponden-
te definidas pelos advogados, condicionadas ao evento e a fase processual 
em que a ação se encontrava, com base nas jurisprudências existentes e 
na experiência dos advogados e após avaliação mensal da Companhia. A 
partir de dezembro de 2014, a Administração efetuou a revisão da estimati-
va passando a adotar para provisionamento um estudo atuarial que fora 
realizado com base no histórico de encerramento das ações judiciais consi-
derando a razão entre os processos efetivamente encerrados (com ou sem 
indenização) e aqueles provisionados inicialmente, de forma que determi-
nou-se percentuais a serem reconhecidos de acordo com a probabilidade 
de perda indicada pelo advogado externo sobre o valor total do risco 

continua
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Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de Reais)
atualizado mensalmente pelos advogados, incluindo juros, correção mone-
tária e honorários de sucumbência, brutos de resseguro abrangidos pela 
cobertura do seguro (limitado ao saldo devedor. Em decorrência, houve 
uma reversão de PSLj no montante de R$ 190 bruto de resseguro e R$ 163 
líquido de resseguro. A provisão para sinistros ocorridos, mas não avisados 
(IBNR, do inglês, Incurred But Not Reported) é constituída para a cobertura 
dos sinistros eventualmente ocorridos, entretanto, ainda não avisados à Se-
guradora até a data-base das demonstrações financeiras. Para o cálculo, foi 
utilizado o modelo matemático “triângulo de run-off” considerando o método 
de desenvolvimento dos sinistros avisados para 96 meses. A referida provi-
são é reduzida pela expectativa de ressarcimento. A expectativa de recupe-
ração em ressarcimentos consiste no cálculo de percentual histórico dos 
últimos 96 meses obtidos com base na razão entre ressarcimentos recebi-
dos e sinistros pagos, o qual é aplicado sobre a provisão total de Sinistros 
Ocorridos e Ainda não Pagos. Aplica-se este percentual também sobre a 
provisão IBNR, gerando a expectativa de ressarcimentos sobre os sinistros 
ainda não avisados. A diferença entre a expectativa total de ressarcimentos 
e a expectativa de ressarcimentos sobre os sinistros não avisados gera a 
expectativa de ressarcimento sobre a PSL. A provisão de despesas relacio-
nadas é composta de duas parcelas: a PDR (IBNR) inclui estimativa de 
despesas diretas para os sinistros ocorridos e não avisados, estimada de 
forma agregada e a PDR (PSL) contempla estimativa de despesas diretas 
para os sinistros avisados e ainda não pagos. A Provisão de Excedentes 
Técnicos (PET) é constituída para garantir os valores destinados à distribui-
ção de excedentes decorrentes de superávit técnico na operacionalização 
dos contratos de seguro, conforme previsão contratual na apólice. A estima-
tiva leva em consideração a apuração do resultado técnico da apólice que 
considera, principalmente, uma sinistralidade estimada que é apurada le-
vando em consideração a experiência histórica. 3.6. Teste de adequação 
dos passivos: Conforme requerido pelo CPC 11 e pela Circular SUSEP 
nº 457/2012, a Companhia elaborou o teste de adequação dos passivos 
(TAP) para todos os contratos em curso na data de execução do teste com 
o objetivo de avaliar na data-base das demonstrações financeiras, as obri-
gações decorrentes dos contratos de seguros. O teste de adequação de 
passivos levou em consideração todos os riscos assumidos até a data-base 
do teste, sendo brutos de resseguro. O resultado do TAP é apurado pela 
diferença entre o valor presente das estimativas dos fluxos de caixa das 
obrigações futuras que venham a surgir no cumprimento das obrigações 
dos contratos de seguro e a soma contábil das provisões técnicas, na data-
-base, deduzida dos ativos intangíveis e dos custos de aquisição diferidos 
diretamente relacionados aos contratos de seguros. As estimativas corren-
tes dos fluxos de caixa foram trazidas a valor presente com base na estru-
tura a termo das taxas de juros (ETTJ) livre de risco divulgada pela SUSEP, 
utilizando o indexador de taxa pré-fixada. Na projeção dos fluxos de caixa 
foram considerados os prêmios, os sinistros ocorridos e ainda não pagos, 
os sinistros a ocorrer, despesas administrativas, e as despesas relaciona-
das à liquidação dos sinistros. Para este teste, os contratos são agrupados 
em uma base com características de risco similares. O valor presente espe-
rado do fluxo de caixa relativo aos sinistros ocorridos, já refletido pela ex-
pectativa de despesas alocáveis a sinistros e ressarcimentos, foi compara-
do as provisões técnicas de sinistros ocorridos que inclui os sinistros a 
liquidar (PSL), os sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) e as despesas 
relacionadas (PDR). O valor presente esperado do fluxo relativo a sinistro a 
ocorrer, relativo a apólices vigentes, acrescido das despesas administrati-
vas e outras despesas e receitas foi comparado a soma das provisões téc-
nicas - PPNG e PPNG-RVNE. O resultado do teste de adequação dos pas-
sivos, realizado para a data-base de 31 de dezembro de 2014, demonstrou 
uma suficiência das provisões técnicas constituídas naquela mesma data-
-base. 3.7. Benefícios a empregados: Os benefícios a empregados in-
cluem os benefícios de curto prazo, tais como ordenados e salários, licença 
remunerada por doença, participação nos lucros, gratificações e benefícios 
não monetários (seguro saúde, assistência odontológica, seguro de vida e 
de acidentes pessoais, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, au-
xílio creche/babá e treinamento profissional), os quais são oferecidos aos 
funcionários e diretoria e reconhecidos no resultado à medida que são in-
corridos. A Seguradora não concede qualquer tipo de benefício pós-empre-
go e não tem como política pagar a empregados e administradores remune-
ração baseada em ações. A Companhia é patrocinadora de plano de 
previdência complementar para seus funcionários e administradores, na 
modalidade de contribuição definida - Plano Gerador de Benefícios Livres 
(PGBL). As contribuições aportadas ao plano somaram R$ 183 (em 2013 
R$139). As obrigações das contribuições para planos de previdência de 
contribuição definida são reconhecidas como despesa no resultado quando 
incorridas. Uma vez pagas as contribuições, a Companhia, na qualidade de 
empregador, não tem qualquer obrigação de pagamento adicional. 3.8. Im-
posto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido: O imposto 
de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido 
de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240, e a 
contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% so-
bre o lucro tributável. A despesa com imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro líquido compreende os impostos de renda correntes e diferi-
dos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado 
a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro 
tributável do período calculado com base nas alíquotas vigentes na data de 
balanço e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de 
recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contri-
buição social diferido é reconhecido sobre perdas fiscais, créditos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lu-
cros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais se-
rão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferida são 
revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua 
realização não seja provável. Os ativos e passivos fiscais diferidos são com-
pensados para apresentação no balanço patrimonial caso haja um direito 
legal de compensar, e eles se relacionam a imposto de renda e contribuição 
social lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à 
tributação. 3.9. Provisões judiciais: São constituídas pelo valor estimado 
dos pagamentos a serem realizados em relação às ações judiciais em cur-
so, cuja probabilidade de perda é considerada provável, possível ou remota 
ou no caso de serem consideradas obrigações legais. Eventuais contingên-
cias ativas não são reconhecidas até que as ações sejam julgadas favora-
velmente à Seguradora em caráter definitivo. 3.10. Classificação dos con-
tratos de seguro: Os contratos emitidos são classificados como contratos 
de seguro quando esses contratos transferem risco significativo de seguro 
pelo qual aceita um risco de seguro significativo de outra parte (segurado), 
aceitando compensar o segurado no caso de um acontecimento futuro in-
certo específico que possa afetá-lo adversamente. Nos termos do CPC 11, 
os contratos emitidos pela Seguradora atendem todas as características de 
um contrato de seguro visto que prevê indenizações específicas para reem-
bolsar o detentor por uma perda em razão do devedor específico do segu-
rado não efetuar o pagamento. Os contratos de resseguro também são 
classificados como contratos de seguros segundo os princípios de transfe-
rência de risco de seguro descritos no CPC 11. 3.11. Mensuração dos 
contratos de seguros: Os prêmios de seguros e os respectivos custos de 
aquisição (comercialização) são registrados quando da emissão da apólice 
ou pelo início de vigência do risco para os casos em que o risco tem início 
antes da emissão, e apropriados no resultado, em bases lineares, segundo 
o transcorrer da vigência do período de cobertura do risco, por meio da 
constituição e reversão da PPNG e do diferimento dos custos de aquisição 
diferidos. Os prêmios de seguros e os correspondentes custos de aquisição 
cujo período de cobertura do risco já foi iniciado, mas cujas apólices ainda 
não foram emitidas (riscos vigentes e não emitidos - RVNE), são reconheci-
dos com base em estimativas baseadas em cálculos atuariais que levam 
em conta a experiência histórica da Seguradora. Os ativos de resseguro 
compreendem (i) os prêmios de resseguros diferidos das apólices emitidas 
e não emitidas, conforme os contratos firmados para cessão de riscos, cujo 
período de cobertura dos riscos ainda não expirou. O montante de prêmios 
é reconhecido inicialmente pelo valor contratual e ajustado conforme o pe-
ríodo de exposição do risco que foi contratado; (ii) as parcelas correspon-
dentes das indenizações pagas aos segurados ou pendentes de liquidação, 
que são recuperadas junto aos resseguradores e (iii) as comissões sobre 
os repasses de prêmios conforme os contratos firmados de cessão de ris-
cos. Os ativos e passivos financeiros decorrentes desses contratos são 
baixados com base nas prestações de contas emitidas pelo IRB - Brasil 
Resseguros S.A. por meio dos movimentos operacionais sujeitos à análise 

da Resseguradora. O nível médio de retenção do risco da Seguradora está 
divulgado na Nota 7c. 4. Gerenciamento de risco: A Seguradora, de forma 
geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e 
que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos 
e financeiros. • Risco de subscrição de seguro; • Risco de crédito; • Risco de 
liquidez; • Risco de mercado; • Risco de capital; • Risco operacional; • Risco 
legal e de compliance. 4.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: Em 
termos gerais, o sistema de gerenciamento de riscos engloba o conjunto de 
práticas que tem por finalidade otimizar o seu desempenho, proteger seus 
“stakeholders”, incluindo seus acionistas, investidores, clientes, emprega-
dos, fornecedores etc., bem como facilitar o acesso ao capital, agregar valor 
e contribuir para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspec-
tos voltados à ética, transparência e prestação de contas. O processo de 
gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 
contempladas pelo escopo de governança corporativa, que abrange desde 
a alta Administração até as diversas áreas de negócios e produtos na iden-
tificação, tratamento e monitoramento desses riscos. A estrutura de geren-
ciamento de riscos é adaptada ao porte dos negócios e é conduzida no dia 
a dia pelos membros da Diretoria, pela área de Risco e Compliance, pelos 
especialistas responsáveis por essas áreas da Seguradora e demais cola-
boradores envolvidos, que atuam no sentido de identificar em toda a orga-
nização eventos de risco potencial que são capazes de afetar os objetivos 
estratégicos da Seguradora, possibilitando que a Administração os conhe-
ça de modo a mantê-los compatíveis com o apetite ao risco determinado 
pela Seguradora. Para o gerenciamento dos nossos riscos contamos com a 
estrutura de governança corporativa, descrita a seguir, além de mantermos 
um programa de controles internos, o qual está detalhado na nota explicati-
va de Risco Operacional. a. Conselho de Administração: O Conselho de 
Administração representa os interesses dos acionistas, tendo por atribuição 
fornecer orientação geral dos negócios, bem como suas diretrizes e objeti-
vos básicos, aprovar as demonstrações financeiras; fiscalizar a gestão da 
Diretoria, entre outras atividades. b. Reuniões de diretoria: Mantemos um 
“fórum” para discussão e deliberação de assuntos estratégicos, tendo por 
objetivo primordial cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembleia Ge-
ral, da Diretoria e do Estatuto Social, por meio da gestão dos negócios, 
administração do capital e execução de todos os atos necessários ao seu 
funcionamento. A Diretoria reúne-se mensalmente ou sempre que houver 
assuntos relevantes a serem discutidos. Adicionalmente aprova Políticas e 
Normas Internas. c. Management committee (Comitê de gestão): Reúne-se 
mensalmente ou sempre que houver assuntos relevantes a serem discuti-
dos e tem por objetivo dividir e discutir assuntos de interesse das diversas 
áreas da Seguradora, em um nível executivo, e de tomar decisões em con-
junto. Pode aprovar políticas, normas, ferramentas, estudos ou outros traba-
lhos demandados pelo comitê e de interesse da Seguradora. d. Auditoria 
interna: Atividade independente e objetiva executada por empresa terceiri-
zada e concebida para adicionar valor e melhorar as operações da organi-
zação, nos ajudando a atingir os objetivos por meio de uma abordagem 
sistemática e disciplinada, para avaliar e melhorar a efetividade dos proces-
sos de gerenciamento de riscos, controle e governança. Reporta-se direta-
mente ao Conselho de Administração. e. Comitê de reservas: Reúne-se tri-
mestralmente e participam deste comitê, áreas como Sinistros, 
Controladoria, Cobrança, Subscrição e membros da Diretoria. São discuti-
dos nesse fórum os níveis de sinistralidade, reservas técnicas e taxas de 
recuperação da Seguradora, definindo, quando necessário, os planos de 
ação a fim de melhorar os índices da Seguradora. f. Comitê de turnover 
(contratos): Reúne-se trimestralmente e participam os especialistas das 
áreas Técnica, Comercial, Risco de Subscrição e membros da Diretoria. O 
objetivo deste comitê é verificar os contratos em processo de fechamento, 
tanto os novos negócios como as renovações, e as apólices canceladas, a 
fim de verificar o impacto na receita da Seguradora. g. Comitê de complian-
ce: O comitê de Compliance é formado pela diretoria/presidência e pelo 
responsável do departamento de Compliance. Este pode ser convocado 
sempre que necessário para tratar de aprovação de políticas e procedimen-
tos internos de interesse da Seguradora e/ou deliberar sobre assuntos es-
pecíficos da área que não tenham sido analisadas em uma reunião de dire-
toria. h. Comitê jurídico: Reúne-se mensalmente ou sempre que houver 
pauta para discussão, envolve a área Jurídica e Assessoria Jurídica tercei-
rizada da Seguradora para discussão de casos em litígio, contratos relevan-
tes, Reuniões de Diretoria, entre outros assuntos pertinentes. 4.2. Gestão 
do risco de seguros: O seguro de crédito doméstico é uma modalidade de 
seguro que tem por objetivo indenizar o segurado (credor) pelas perdas lí-
quidas definitivas que o mesmo venha a sofrer em consequência da inadim-
plência dos créditos concedidos a seus clientes, desde que decorrentes 
exclusivamente dos riscos indicados e definidos no contrato de seguro. São 
asseguradas somente às pessoas jurídicas, que comercializam seus produ-
tos para outras pessoas jurídicas. É definido como risco de seguro o risco 
transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura de que o 
evento de sinistro ocorra. Dentro do risco de seguro de crédito doméstico, 
destaca-se o risco de subscrição, que é a possibilidade de haver perdas 
decorrentes de falhas na aceitação, exame e aprovação do objeto segurá-
vel, no caso da Seguradora, os recebíveis dos segurados. Outros riscos 
também podem afetar os objetivos e resultados da Seguradora, que são: • 
Risco de aprovação de coberturas que impliquem em aumento de risco da 
apólice de seguro de crédito; • Risco de subscrição inapropriada dos limites 
de crédito dos clientes de nossos segurados; • Risco de elaboração de po-
líticas de resseguro ou técnicas de transferência de riscos inadequadas; e • 
Risco de efetuar provisões técnicas insuficientes, tecnicamente mal dimen-
sionadas. a. Mitigadores do risco de aceitação do seguro: A apólice é 
estruturada a partir de uma análise da carteira de clientes do segurado, 
onde são verificados os limites de crédito que podem ser concedidos de 
acordo com o perfil individual dos clientes de nossos segurados. Os limites 
concedidos são constantemente monitorados pela nossa área de riscos. 
Antes da emissão, também são avaliadas as condições de cobertura de 
cada apólice considerando-se os principais aspectos: a perda histórica do 
Segurado a expectativa de sinistros, o setor de atividade, entre outros parâ-
metros. O produto oferecido pela Seguradora inclui não apenas cobertura 
por perdas incorridas, como também serviço de cobrança para prevenção e 
diminuição de perdas e assistência no desenvolvimento de uma base de 
clientes rentáveis. Um dos elementos-chave da política de subscrição é a 
participação do segurado no risco coberto pela apólice, sendo o objetivo 
primordial do seguro de crédito evitar prejuízos na medida do possível, bus-
cando o interesse comum do segurado e da Seguradora. Este parâmetro 
visa manter o interesse do segurado na adequada seleção de seus riscos, 
assim como no resultado das ações judiciais e extrajudiciais. Os prêmios 
das apólices são fixados baseados num balanceamento entre a experiência 
de perdas reais do segurado e a estatística de perdas para o perfil de uma 
população de segurados com características semelhantes. As taxas de prê-
mios são calculadas a partir da mensuração o mais individual e fidedigna 
possível da expectativa de sinistros para o período de cobertura da apólice. 
A apólice, desenhada em formato de módulos, permite uma melhor mensu-
ração de determinada cobertura em razão dos riscos apurados estatística e 
historicamente para determinados segmentos ou linha de negócios. Os prê-
mios são revisados com base na experiência de perdas reais do contrato e 
na ponderação pelo risco gerado na época da renovação. A subscrição co-
mercial ou tarifação está baseada nos mesmos critérios utilizados pela 
COFACE, controladora da Seguradora, que detém longa experiência mun-
dial nesta modalidade de seguros, sendo os critérios por ela utilizados, am-
plamente testados ao longo dos seus mais de 65 anos de existência de sua 
controladora, o que resulta em consagrada aceitação de seus critérios de 
subscrição pelos principais resseguradores mundiais. A experiência da 
COFACE, através de sua base estatística e modelos atuariais, que repre-
sentados por meio de ferramenta corporativa, são utilizados pela Segurado-
ra na definição da taxa indicativa da perda estatística esperada por setor de 
atividade e País. Os modelos de subscrição encontram-se devidamente 
aprovados e registrados junto ao órgão regulador e são consistentes com 
os produtos e estruturas de coberturas oferecidas ao mercado, de forma a 
atender as necessidades específicas de cada segurado e de realizar o es-
tudo dos custos e receitas, visando retorno aos acionistas. Os procedimen-
tos de recuperação começam imediatamente após o aviso de inadimplên-
cia, visando à gestão da cobrança antes da indenização pela Seguradora. 
Adicionalmente, a Seguradora mantém uma carteira de seguros pulveriza-
da e diversificada, de forma a minimizar o risco de um impacto significativo 
em seu índice de sinistralidade que pode ser causado pela inadimplência 
de um determinado devedor, uma desaceleração em qualquer indústria em 
particular ou um evento adverso de crédito em um dos países com os quais 
trabalha. Além disso, as apólices de seguro contêm cláusulas permitindo 
que limites de crédito venham a ser reduzidos durante a vigência do 

contrato. Consequentemente, os riscos dos devedores podem ser extintos 
ou reduzidos de forma relativamente rápida em caso de deterioração da 
solvência do devedor. b. Mitigadores do risco de subscrição: Os “Unde-
rwriters” da Seguradora analisam individualmente o risco de cada um dos 
clientes apresentados pelo segurado e estabelecem um nível de exposição 
máxima para ele. O portfólio de seguro de crédito consiste basicamente de 
riscos de curto prazo, cuja duração máxima do crédito raramente excede os 
180 dias. A Seguradora tem em todos os momentos a opção de reduzir ou 
cancelar limites de crédito para novas vendas a um determinado compra-
dor, caso se verifique deterioração na saúde financeira do comprador. A 
Seguradora possui um sistema eletrônico de armazenamento e gerencia-
mento de dados de risco chamado Atlas, utilizado por todas as unidades da 
COFACE no mundo. A utilização de tal sistema garante a Seguradora gran-
de vantagem no sentido de gerenciamento de risco de crédito global, pro-
porcionando a oportunidade de verificar o comportamento de uma determi-
nada empresa e/ou se suas controladoras e subsidiárias em todo o mundo, 
resultando numa gestão de riscos de subscrição otimizada. Após um perío-
do de formação, que inclui um treinamento in loco com os especialistas 
globais da Seguradora na França, é concedida a cada “Underwriter” da 
Seguradora uma alçada de aprovação pessoal e intransferível. As decisões 
acima desses limites individuais são apreciadas por dois Underwriters em 
conjunto ou até mesmo pelo Comitê Global de “Underwriting”, realizado na 
matriz, dependendo dos valores envolvidos. Para as tomadas de decisão de 
crédito analisa-se não somente as empresas para as quais foram solicita-
dos limites de crédito, mas toda ramificação de suas controladoras e subsi-
diárias. Para cada um dos riscos segurados da carteira são concedidos 
pontos que avaliam o nível de sua saúde financeira, medem a qualidade do 
risco e a probabilidade de insolvência, consistindo no rating do comprador. 
As análises de crédito baseiam-se em informações como: financeiras, co-
merciais, setor de atividade, bancárias e o país no qual o comprador é do-
miciliado. c. Mitigadores do risco de resseguro: O principal risco assumi-
do pela Seguradora é o de que a frequência e severidade dos sinistros aos 
segurados sejam maiores do que previamente estimados, segundo a meto-
dologia de cálculo destes passivos. Como forma de diluir e homogeneizar a 
responsabilidade na aceitação dos riscos subscritos, a Seguradora mantém 
contratos de resseguro, os quais são renovados, no mínimo, anualmente. 
Os contratos de resseguro firmados consideram condições proporcionais e 
não proporcionais, de forma a reduzir e proteger a exposição dos riscos 
isolados e dos riscos de natureza catastrófica, além das colocações de 
riscos facultativos para gerenciamento de risco de severidade. Muito embo-
ra tenha ocorrido a abertura do mercado de resseguro e, portanto, um au-
mento significativo da quantidade de resseguradores aptos a operar no 
país, a decisão da Seguradora foi de manter suas operações com o IRB-
-Brasil Re, o qual detém vasta experiência no mercado de resseguros no 
Brasil e também porque ele está classificado como risco A-(Excellent) pela 
A.M.Best Co, Rating mínimo definido pela COFACE para cessão de risco 
em resseguro. d. Mitigadores do risco de provisões técnicas insuficien-
tes: Por fim, como forma de mitigar o risco de efetuar provisões insuficien-
tes, a Auditoria Atuarial, que é realizada anualmente conforme determina-
ções da Resolução CNSP n° 311/14, possibilita averiguar a adequação do 
montante contábil registrado a título de provisões técnicas, considerando as 
premissas mínimas determinadas pelos órgãos reguladores do mercado 
segurador brasileiro. Adicionalmente, tem-se o teste de adequação de pas-
sivos, efetuado a cada data de balanço de acordo com as determinações da 
Circular SUSEP 457/12. 4.2.1. Exposição dos limites de crédito: As expo-
sições dos limites de crédito aprovados pela Seguradora aos compradores 
dos segurados são analisadas a fim de monitorar a concentração dos riscos 
nos segmentos de atuação dos segurados. O gráfico abaixo mostra a con-
centração de risco no âmbito do negócio baseado no valor de importância 
segurada bruta de resseguro. Conforme demonstrado no gráfico, a Coface 
mantém o seu portfólio de clientes bem diversificado entre os segmentos, 
confirmando a pulverização do risco da Seguradora. Esta é uma prática 
adotada pelo Grupo como forma de aperfeiçoar os resultados operacionais. 

Sensibilidade do risco de seguro: A tabela abaixo apresenta o impacto 
no resultado e patrimônio líquido da Seguradora, caso haja uma variação 
nos sinistros ocorridos para mais ou para menos em 30 pontos percentuais 
na data-base do cálculo:

Ano
Variação dos sinistros 

(líquido de resseguros)
Variação líquida 

de impostos
2014................................ 8.618 5.171
2013................................ 8.024 4.814
4.3. Gestão do risco de liquidez
A gestão do risco de liquidez se dá pela capacidade da Seguradora gerar, 
através do curso normal do negócio bem como do gerenciamento do seu 
portfólio de investimentos, o volume de capital suficiente para saldar seus 
compromissos, sejam estes referentes às despesas operacionais ou mes-
mo à cobertura das reservas relacionadas aos riscos do negócio. Local-
mente seguimos a política corporativa do grupo COFACE, para a gestão de 
caixa e investimentos. A política mencionada define as regras de investi-
mentos, composição das carteiras por ativo, limites para cada carteira, le-
gislação e descrição dos produtos dentre outros aspectos. Sendo assim, 
para mitigação dos riscos financeiros significativos, são elaboradas análi-
ses diárias de fluxo de caixa considerando as disponibilidades e obrigações 
de curto prazo bem como o portfólio de ativos financeiros. De acordo com 
as políticas corporativas do grupo COFACE, às quais a Seguradora está 
submetida, o perfil de investimentos se limita às opções de baixo e baixíssi-
mo risco. Além disso, são efetuados acompanhamentos mensais dos índi-
ces de liquidez aplicados ao mercado de seguros e definidos pela SUSEP 
tais como: Margem de Solvência, Suficiência de Capital, Ativos Financeiros 
x Reservas Técnicas. A tabela a seguir apresenta todos os ativos e passivos 
financeiros detidos pela Seguradora classificados segundo o fluxo contratu-
al de caixa não descontado em 31 de dezembro de 2014.

2014

Ativos financeiros

Sem 
vencimento 

definido Vencidos

À vencer 
em até 1 

ano

À vencer 
acima de 

1 ano Total
Caixa e equivalentes
 de caixa ............... 844 – – – 844
Aplicações ............. – – 49.474 31.951 81.425
Prêmios a receber (*) 16.172 2.311 28.092 2.779 49.354
Operações com
 resseguradoras .... 9.269 – – – 9.269
Ativos de resseguros
 - provisões
  técnicas (*) ......... 37.797 – 7.817 1.045 46.659
Créditos tributários
 e previdenciários .. – – 3.105 – 3.105
Custos de aquisição
 diferidos ............... – – 2.652 190 2.842
Outros .................... – – 990 – 990
Total dos ativos
 financeiros ........... 64.082 2.311 92.130 35.965 194.488

(*) Os prêmios relativos a riscos vigentes não emitidos, no montante de 
R$ 16.172, foram alocados integralmente na coluna sem vencimento defini-
do, assim como os valores relativo a provisão de sinistros a liquidar de res-
seguro, excedente técnico e PPNG-RVNE no montante total de R$ 37.797.
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Passivos financeiros

Sem 
vencimento 

definido

À vencer 
em até 1 

ano

À vencer 
acima de 

1 ano Total
Obrigações, outras contas
 a pagar .................................. 8.498 8.510 – 17.008
Impostos, contribuições
 e encargos ............................ – 3.964 – 3.964
Operações com resseguradoras 5.815 20.729 820 27.364
Corretores de seguros
 e resseguros ......................... – 3.527 241 3.768
Outros débitos operacionais ... – 8.192 – 8.192
Provisões técnicas .................. 23.573 69.233 3.088 95.894
Depósitos de terceiros (*) ....... 207 – – 207
 Total dos passivos financeiros 37.886 114.362 4.149 156.397
(*) Os valores foram recebidos há menos de 30 dias.

2013

Ativos financeiros

Sem 
vencimento 

definido Vencidos

À vencer 
em até 1 

ano

À vencer 
acima de 

1 ano Total
Caixa e equivalentes
 de caixa ............... 4.122 – – – 4.122
Aplicações ............. – – 20.405 52.696 73.101
Prêmios a receber (*) 12.167 2.627 21.043 193 36.030
Operações com
 resseguradoras .... 7.639 – – – 7.639
Ativos de resseguros
 - provisões
  técnicas .............. 54.789 – 6.726 143 61.658
Créditos tributários
 e previdenciários .. – – 3.501 – 3.501
Custos de aquisição
 diferidos ............... – – 1.745 24 1.769
Outros .................... – – 2.031 – 2.031
 Total dos ativos
  financeiros .......... 78.717 2.627 55.451 53.056 189.851

Passivos financeiros

Sem 
vencimento 

definido

À vencer 
em até 1 

ano

À vencer 
acima de 

1 ano Total
Obrigações, outras contas
 a pagar .................................. 5.772 7.381 – 13.153
Impostos, contribuições
 e encargos ............................ – 3.273 – 3.273
Operações com resseguradoras 4.390 21.043 57 25.490
Corretores de seguros
 e resseguros ......................... – 2.760 16 2.776
Outros débitos operacionais ... – 3.523 – 3.523
Provisões técnicas .................. 24.059 78.467 781 103.307
Outros – 684 – 684
 Total dos passivos financeiros 34.221 117.131 854 152.206
Mensalmente são emitidos relatórios gerenciais contendo informações so-
bre gestão financeira da Seguradora, incluindo seus níveis de despesas e 
as alocações nas carteiras de investimentos. Estes relatórios permitem a 
Diretoria um acompanhamento periódico da evolução dos negócios sob a 
ótica financeira. 4.4 Gestão do risco de mercado: Risco de mercado é o 
risco que alterações nos preços de mercado têm sobre os ganhos da Segu-
radora ou sobre o valor de suas participações em instrumentos financeiros. 
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é mitigar e controlar as 
exposições a riscos de mercados tais como risco de taxa de juros e risco na 
taxa de câmbio, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimi-
zar o retorno dos investimentos. A política, em termos de exposição a riscos 
de mercado, é conservadora, considerando-se que a natureza do próprio 
negócio, por envolver securitização de recebíveis em moeda nacional, re-
presenta um risco elevado às variáveis de mercado. Os limites de risco de 
mercado são estabelecidos com base em política corporativa definida pelo 
grupo COFACE e aprovados localmente pela Diretoria. Diariamente a Admi-
nistração monitora a performance das suas posições bem como acompa-
nha por meio de boletins dos seus bancos parceiros quais as projeções de 
curto e longo prazo para as taxas de juros do mercado. Assim sendo, a ex-
posição a riscos cambiais na forma de investimentos não é permitida, exce-
to quando na existência de passivo também na mesma moeda. No que 
tange a exposição ao risco de taxa de juros, busca-se alocar ativos financei-
ros em portfólios de baixo risco. Segundo a política de investimentos do 
Grupo COFACE, não existem limitações quanto à percentual investido em 
títulos do Governo Brasileiro. Dessa forma, na data do balanço, 100% dos 
investimentos estão alocados em títulos públicos. Entende-se assim, que 
apesar de existir a exposição ao risco de taxa de juros e de crédito, o mes-
mo encontra-se mitigado. 4.4.1 Sensibilidade à taxa de juros: Na presente 
análise de sensibilidade são considerados os seguintes fatores de risco: (i) 
taxa de juros; (ii) cupons de títulos indexados a índices de inflação (INPC, 
IGP-M e IPCA); e (iii) taxa de câmbio em relação ao dólar americano em 
função da relevância dos mesmos nas posições ativas e passivas da Segu-
radora. As definições dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de 
sensibilidade são a elevação ou redução das taxas de juros praticadas pelo 
mercado interbancário em até 2,20 pontos percentuais (220 bps) além do 
índice de rentabilidade histórico que a Seguradora tem apurado nos seus 
ativos financeiros. Com base nas premissas descritas, a Seguradora acre-
dita que o cenário econômico dos próximos 06 meses será de nova eleva-
ção da taxa oficial de juros Selic, podendo chegar a 12.5% ao ano. O índice 
de inflação poderá ultrapassar novamente o teto da meta de inflação, em 
virtude do ajuste nos preços administrados (notadamente na tarifa de ener-
gia elétrica). Além disso, as projeções para a taxa de câmbio indicam que o 
real deve continuar o movimento de depreciação frente ao dólar, embora o 
governo brasileiro já tenha atuado no mercado cambial atenuando compor-
tamentos muito voláteis. 

Risco Aplicação financeira
% de 

Variação Impacto
Líquido de 

Impostos

Aumento do CDI
LFT - Letras Financeiras
 do Tesouro 20% Selic 369 221

Aumento do CDI
LTN - Letras do Tesouro
 Nacional 20% Selic 1.021 613

Aumento do CDI
NTN-F - Notas do
 Tesouro Nacional 20% Selic 326 196

1.716 1.030

Risco Aplicação financeira
% de 

Variação Impacto
Líquido de 

Impostos

Queda do CDI
LFT - Letras Financeiras
 do Tesouro 20% Selic (369) (221)

Queda do CDI
LTN - Letras do Tesouro
 Nacional 20% Selic (1.021) (613)

Queda do CDI
NTN-F - Notas do
 Tesouro Nacional 20% Selic (326) (196)

(1.716) (1.030)
4.5. Gestão do risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo fi-
nanceiro caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro 
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal-
mente dos recebíveis de clientes e em ativos financeiros. No que se refere 
a ativos financeiros, a Seguradora monitora o cumprimento da política de 
risco de crédito para garantir que os limites ou determinadas exposições ao 
risco de crédito não sejam excedidos. Esse monitoramento é realizado so-
bre os ativos financeiros, de forma individual e coletivo, que compartilham 
riscos similares e leva em consideração a capacidade financeira da contra-
parte em honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de mercado. Limites 
de risco de crédito são determinados com base no rating de crédito da 
contraparte para garantir que a exposição global ao risco de crédito seja 
gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas. Os ativos finan-
ceiros são investidos (ou reinvestidos) somente em instituições financeiras 
com alta qualidade de rating de crédito, com rating mínimo de BBB, reco-
mendadas por Agências avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, 
Standard & Poor’s e Moody’s. De acordo com a política de investimentos, 
não existem limitações para investimentos em títulos públicos do governo 
brasileiro, entretanto de acordo com instruções recentes emitidas por nossa 
matriz, os mesmos não podem possuir vencimentos superiores a 3 anos. A 
exposição máxima de risco de crédito originado de prêmios a serem recebi-
dos de segurados é substancialmente reduzida onde a cobertura de sinis-
tros pode ser cancelada caso os pagamentos dos prêmios não sejam efetu-
ados na data de vencimento. A tabela a seguir apresenta todos os ativos 

financeiros detidos pela Seguradora em 31 de dezembro de 2014 distribuí-
dos por rating de crédito obtido junto a agência de rating Fitch Ratings. Os 
ativos classificados na categoria “Sem Rating” compreendem substancial-
mente valores a serem recebidos de segurados que não possuem 
ratings de crédito individuais. 2014
Ativos financeiros/rating BBB Sem rating Total
Disponíveis para a venda ...................... 81.425 – 81.425
 Letra Financeira do Tesouro Nacional .... 31.059 – 31.059
 Letras do Tesouro Nacional .................... 36.820 – 36.820
 Notas do Tesouro Nacional ..................... 13.546 – 13.546
Caixa e equivalentes de caixa ............... 844 – 844
Prêmios a receber de segurados .......... – 49.354 49.354
 Total ....................................................... 82.269 49.354 131.623

2013
Ativos financeiros/rating BBB Sem rating Total
Disponíveis para a venda ...................... 73.101 – 73.101
 Letra Financeira do Tesouro Nacional (1) 9.286 – 9.286
 Letras do Tesouro Nacional (1) ............... 49.551 – 49.551
 Notas do Tesouro Nacional (1) ............... 14.264 – 14.264
Caixa e equivalentes de caixa ............... 4.122 – 4.122
Prêmios a receber de segurados .......... – 36.030 36.030
 Total ....................................................... 77.223 36.030 113.253
(1) A Administração efetuou a classificação dos títulos públicos no rating 
“BBB” considerando risco país.
4.6 Gestão de capital: O principal objetivo da Seguradora em relação à 
gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender os re-
querimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP) e SUSEP, além de otimizar retornos sobre capital para 
os acionistas. O capital mínimo requerido para o funcionamento das segu-
radoras é constituído como o máximo entre o capital base (montante fixo de 
capital) e um capital de risco baseado nos riscos de subscrição, crédito e 
operacional (valor variável). Este capital mínimo requerido visa garantir os 
riscos inerentes às operações. Nos termos da Resolução CNSP 
nº 302/2013, as sociedades supervisionadas deverão apresentar patrimô-
nio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido 
(CMR) e liquidez em relação ao CMR de no mínimo 20%. O CMR é equiva-
lente ou maior valor, entre o capital base e o capital de risco. Até que o 
CNSP regule o capital adicional pertinente a risco de mercado a Compa-
nhia está apurando o capital de risco com base nos riscos de subscrição, 
crédito e operacional, como demonstrado abaixo: Adequação de Capital:

31/12/2014
Patrimônio líquido .................................................................... 38.788
(–) Despesas antecipadas ....................................................... (9)
(–) Outros investimentos.......................................................... (22)
(–) Ativo intangível ................................................................... (125)
Patrimônio líquido ajustado (a) ............................................ 38.632
Capital Base (I) ........................................................................ 15.000
Capital de risco (II) .................................................................. 12.078
Parcela de risco de subscrição ................................................ 10.479
Parcela de risco de crédito ...................................................... 2.000
Parcela de risco operacional ................................................... 469
Deflator em função da correlação entre os riscos
 de subscrição e crédito .......................................................... (870)
Capital Mínimo Requerido (b) - (Maior entre I e II ) ............. 15.000
Suficiência de capital (a) - (b) ............................................... 23.632
O índice de liquidez em relação ao CMR em 31 de dezembro de 2014 é de 
119% e o requerido pela Resolução é de 20%, equivalente a R$ 17.852 e 
R$ 3.000, respectivamente.
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No que tange a cobertura de provisões, analisa-se também a composição 
total das provisões técnicas, líquida de resseguro, em relação às aplicações 
financeiras atribuídas como garantidores dos riscos. Em 31 de dezembro de 
2014, nota-se que as aplicações financeiras oferecidas em cobertura das 
provisões técnicas é de R$ 81.425. O total de provisões técnicas líquida de 
resseguro indicada no quadro acima foi apurado da seguinte forma: 
Total de provisões técnicas 95.894
(–) PSL de resseguro (Vide nota explicativa n°7) (27.685)
(–) IBNR de resseguro (Vide nota explicativa n°7) (3.404)
(–) PDR de resseguro (Vide nota explicativa n°7) (966)
(–) PET de resseguro (Vide nota explicativa n°7) (266)
Total 63.573
4.7 Gestão de risco operacional: A Seguradora define risco operacional 
como o risco de perdas resultantes de processos internos falhos ou 

inadequados, provenientes de todas as áreas de negócio com exceção de 
crédito e financeira e de sistemas internos ou eventos externos. A COFACE 
na França estruturou uma área global de Risk Management responsável 
por desenvolver procedimentos para mitigação dos riscos operacionais, 
como mapeamento de riscos, elaboração de base de dados de incidentes e 
perdas e testes periódicos nos controles internos, coordenando também o 
trabalho dos correspondentes responsáveis por controles e conformidade 
em cada país, prestando apoio no que tange à metodologia e melhores 
práticas. Em nível local, o responsável de controle e conformidade, sob a 
supervisão do principal executivo da Seguradora, tem por objetivo imple-
mentar o programa de gestão de riscos, em conformidade com as orienta-
ções da matriz, assim como garantir o cumprimento dos requerimentos das 
autoridades locais. A Auditoria Interna, que faz parte da estrutura de geren-
ciamento de riscos operacionais, complementa o trabalho do responsável 
de controle e conformidade revisando os procedimentos internos e reco-
mendando melhorias, quando aplicáveis. Para melhorar o conhecimento 
dos riscos operacionais e os controles internos em todas as suas entida-
des, a COFACE desenvolveu mundialmente um programa de Controles In-
ternos, chamado COLOR, aplicável à Seguradora, com o objetivo de alcan-
çar: • Melhor desempenho, fazendo com que todos os seus empregados 
concentrem os esforços para os mesmos objetivos, despojados de vaida-
des pessoais, sem custos excessivos ou desnecessários; • Maior confiabili-
dade nas informações geradas internamente e garantia no devido trata-
mento das informações externas; • Conformidade com as leis e 
regulamentos (internos e externos) aplicados ao negócio. O Programa CO-
LOR engloba diversas atividades realizadas separadamente, mas que, jun-
tas, almejam atingir os objetivos do programa. Dentre essas atividades des-
tacamos: (i) o mapeamento dos riscos; (ii) elaboração de Manuais de 
Procedimentos, Normas e Políticas internas; (iii) execução de testes nos 
Controles Internos; (iv) implementação e/ou revisão de Controles Internos e 
(v) reporte de deficiências e pontos de melhorias para a Diretoria. Os con-
troles internos compreendem o programa e os respectivos procedimentos 
que incluem as políticas estabelecidas pela Seguradora para ajudar a al-
cançar o seu objetivo de garantir, tanto quanto possível a adequação das 
políticas internas e legislação vigente, a salvaguarda dos seus ativos, a 
prevenção e detecção de lavagem de dinheiro, fraudes e erros e a correção 
e completude dos registros contábeis. O procedimento de mapeamento de 
riscos é uma das mais importantes ferramentas do Programa de Controles 
Internos da Seguradora e tem o objetivo de identificar quais os riscos que 
podem afetar o desempenho dos respectivos processos para que então 
sejam implementados controles internos mais rígidos desenvolvidos para 
garantir, com razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos. A COFA-
CE adota atualmente a metodologia qualitativa, baseada principalmente em 
situações de riscos globais definidas a partir dos sistemas de referência e 
de contribuições dos experts da COFACE em mapeamento de risco opera-
cional. Por meio do mapeamento também são identificados os controles 
associados a cada um dos riscos que acarretam na sua mitigação ou que 
pelo menos ofereçam um nível de controle satisfatório. No caso de não ser 
identificado nenhum controle para determinado risco identificado ou o mes-
mo não ser satisfatório, são elaborados planos de ação a serem implemen-
tados para melhorias no ambiente de controles e seus respectivos respon-
sáveis. Adicionalmente à ferramenta de mapeamento, identificação e 
revisão de riscos e controles internos, a COFACE adota um Programa de 3 
níveis de Controles, cobrindo os riscos Financeiros; Operacionais; de Com-
pliance e de Crédito (riscos técnicos relacionados ao seguro de crédito) e 
podem cobrir uma ou mais linhas de negócio do Brasil. Consideram-se 
como Controle de Nível 1 os controles diários e operacionais executados 
pelos funcionários operacionais em geral, como as delegações, senhas e 
os procedimentos internos. O nível 1 é o controle diário que todos devem 
praticar ao realizar suas respectivas tarefas. O Controle de Nível 2 são os 
controles permanentes feitos pelo Control & Compliance Officer (CCO) na 
sua entidade, é o controle regular e contínuo do que é feito todos os dias 
pelos funcionários, visando otimizar os processos e controles internos. O 
Controle de Nível 3 são os controles periódicos e executado pelas Audito-
rias Interna e Externa. Ainda dentro do escopo do programa de controles 
internos, destacamos a utilização dentro de nossos processos internos de 
verificação de clientes, o uso de uma ferramenta que a partir da razão social 
da empresa (futuro segurado) e dos nomes, como controladores, adminis-
tradores, procuradores, busca informações negativas em diversas bases de 
dados utilizadas mundialmente por instituições financeiras, os quais são 
constantemente atualizados. A ferramenta contempla a busca de Pessoas 
Politicamente Expostas (PPEs), empresas e pessoas envolvidas com lava-
gem de dinheiro e fraudes, informações relacionadas a crimes como terro-
rismo, entre outros, conforme determina a legislação da SUSEP vigente. 
Somente após a passagem pelos filtros dos processos internos é que a 
empresa torna-se um segurado ou tem seu contrato renovado. 4.8 Gestão 
de risco legal e de compliance: A Seguradora considera como Risco Le-
gal a possibilidade de perdas decorrentes de multas, penalidades ou inde-
nizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem 
como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais 
ou administrativos. A Seguradora é obrigada a respeitar os princípios ge-
rais, relativos a sigilo comercial, imposto na apólice. Risco de Compliance 
vai além do conhecido risco operacional, contemplando o risco legal asso-
ciado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, 
bem como a sanções, perdas financeiras ou de reputação em razão de 
descumprimento de dispositivos legais - aplicação de leis, regulamentos, 
código de conduta e das boas práticas de mercado - e a indenizações por 
danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. 
Para mitigar as perdas financeiras decorrentes de falhas no cumprimento 
de aplicação de normas, nossa área de Compliance realiza o gerenciamen-
to regulatório, em que adota controles no sentido de identificar novos nor-
mativos expedidos pelas autoridades regulatórias e acompanhar sua imple-
mentação dentro da Seguradora. Para a mitigação de risco legal, por meio 
da constituição do seu departamento Jurídico, a Seguradora revisa e apro-
va todos os contratos celebrados, além de gerenciar os processos judiciais, 
bem como redigir e controlar contratos de sigilo. Adicionalmente mantemos 
uma apólice de seguro de D&O - Directors and Officers a fim de nos prote-
ger de eventuais ocorrências em que um risco se reverta em realidade. A 
Seguradora está primordialmente sujeita às disposições e regulamenta-
ções da SUSEP, assim como dos Governos Municipal, Estadual e Federal. 
Sendo uma Empresa que possui grande parte de seu capital pertencente a 
uma multinacional, deve se enquadrar dentro das exigências, desde que 
não contradigam os requerimentos locais, do Código de Seguros Francês, 
do Departamento do Tesouro do Ministério Francês das Finanças e da Au-
torité des de Contrôle Assurances et des Mutuelles, ou ACAM, autoridade 
de supervisão francesa de seguros. A SUSEP, como órgão independente 
de supervisão, determina que as entidades supervisionadas cumpram to-
dos os requisitos legais e regulamentares estabelecidas para o ramo de 
seguros que operam. Também é responsável por verificar que as segurado-
ras podem honrar seus compromissos junto a seus segurados a qualquer 
momento e que eles atendem as margens de solvência exigidas.

5. Aplicações: 2014 2013

Tipo Até 365 dias
Acima 

365 dias
Valor justo/ 

contábil
Valor custo 
atualizado

Valor justo/ 
contábil

Valor custo 
atualizado

Disponível para venda
 Letras financeiras do tesouro ........................................................... 31.059 – 31.059 31.061 9.286 9.286
 Letras do tesouro nacional ............................................................... 18.415 18.405 36.820 37.384 49.551 49.662
 Notas do tesouro nacional ................................................................ – 13.546 13.546 14.264 14.264 14.264
Total .................................................................................................... 49.474 31.951 81.425 82.709 73.101 73.212

A totalidade das aplicações financeiras (LFTs - Letras Financeiras do 
Tesouro, LTNs - Letras do Tesouro Nacional e NTN-Fs - Notas do Tesouro 
Nacional série F) encontram-se vinculadas à SUSEP para cobertura das 
provisões técnicas. O ajuste a valor justo em 31 de dezembro de 2014 é de 
R$ (1.284) e (R$ (111) em 31 de dezembro de 2013).
Movimentação das aplicações financeiras 2014 2013
Saldo das aplicações financeiras no período 73.101 89.189
Disponível para venda
Letra financeira do tesouro nacional (LFT) ..............
(+) Aplicações .......................................................... 55.185 91.319
(–) Resgates ............................................................ (35.094) (111.303)
(+) Rendimento ........................................................ 1.684 1.775
(+/–) Ajuste ao valor justo ........................................ (2) 3
Saldo ....................................................................... 21.773 (18.206)

Letra do tesouro nacional (LTN) 2014 2013
(+) Aplicações .......................................................... 573 –
(–) Resgates ............................................................ (16.733) –
(+) Rendimento ........................................................ 3.883 4.199
(+/–) Ajuste ao valor justo ........................................ (454) (1.412)
Saldo ....................................................................... (12.731) (2.787)
Notas do tesouro nacional (NTN) ............................
(+) Aplicações .......................................................... – –
(–) Resgates ............................................................ (1.321) (1.336)
(+) Rendimento ........................................................ 1.320 1.307
(+/–) Ajuste ao valor justo ........................................ (717) (640)
Saldo ....................................................................... (718) (669)
Saldo das aplicações financeiras no final do ano 81.425 73.101
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continuação
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Hierarquia do valor justo das aplicações financeiras: Ao mensurar o 
valor justo de um ativo ou um passivo, a Seguradora usa dados observáveis 
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utili-
zadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cota-
dos (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. 
• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente 
(derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são 
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A 
tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor jus-
to, utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos 
como se segue:

2014 2013
Nível 1 Nível 1

Disponíveis para venda ................................................... 81.425 73.101
Total ................................................................................. 81.425 73.101
Desempenho: Administração mensura o desempenho da rentabilidade de 
seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de ren-
tabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em dezem-
bro de 2014 o desempenho global dos ativos financeiros que compõem a 
carteira de investimentos atingiu 9,45%. Essa rentabilidade representa 92% 
do CDI que foi de 10,31%, acumulado no ano.
6. Créditos das operações com seguros e resseguros
Composição 2014 2013
Prêmios a receber de segurados (i) ................................. 50.321 36.670
Operações com resseguradoras ...................................... 9.328 7.639
 Total ................................................................................ 59.649 44.309
Provisão para riscos de créditos sobre:
 Prêmios a receber de segurados .................................... (967) (640)
 Créditos sobre resseguradoras ...................................... (59) –
 Total ................................................................................ (1.026) (640)
Total do circulante e não circulante .................................. 58.623 43.669
(i) Prêmios a receber por vencimento

2014 2013
Prêmios a vencer ............................................................ 47.043 33.403
 De 1 a 30 dias ................................................................. 23.476 17.781
 De 31 a 60 dias ............................................................... 3.778 2.393
 De 61 a 120 dias ............................................................. 7.748 7.170
 De 121 a 180 dias ........................................................... 2.463 2.397
 De 181 a 365 dias ........................................................... 6.799 3.469
 Superior a 365 dias ......................................................... 2.779 193
Prêmios vencidos ........................................................... 3.278 3.267
 De 1 a 30 dias ................................................................. 2.403 1.349
 De 31 a 60 dias ............................................................... 375 810
 De 61 a 120 dias ............................................................. 384 422
 De 121 a 180 dias ........................................................... 14 587
 De 181 a 365 dias ........................................................... 4 99
 Superior a 365 dias ......................................................... 98 –
 Total do circulante e não circulante ................................ 50.321 36.670
O período médio de parcelamento oferecido pela Seguradora para liquida-
ção dos prêmios pelos segurados é de 4 parcelas trimestrais.
Movimentação dos prêmios a receber 2014 2013
Saldo de prêmios a receber no início do ano ......... 36.670 29.084
(+) Prêmios emitidos líquidos ...................................... 109.138 89.601
(–) Prêmios cancelados ............................................... (24.499) (19.728)
(–) Recebimentos ........................................................ (71.633) (62.622)
(–) Perdas .................................................................... – 15
(+) IOF sobre prêmios ................................................. 645 320
Prêmios pendentes no final do ano ......................... 50.321 36.670
Movimentação da provisão para riscos
 sobre créditos 2014 2013
Saldo no início do ano .............................................. (640) (108)
(+) Constituições do período ....................................... (1.018) (639)
(–) Reversão do período .............................................. 632 107
Saldo final do ano ...................................................... (1.026) (640)
7. Operações de resseguro e ativos de resseguro
Descrição 2014 2013
Operações com resseguradoras - Ativo ...................... 9.269 7.639
Recuperação de sinistros pagos ...................................... 8.037 3.380
Recuperação de despesas pagas .................................... 580 554
Recuperação de excedente técnico ................................. 599 3.513
Outros ............................................................................... 53 192
Ativos de resseguros - Provisões técnicas.................. 46.659 61.658
Provisão de sinistro a liquidar (PSL e IBNER) ................. 27.685 43.624
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) ... 3.404 6.162
Recuperação de despesas ............................................... 966 329
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) ....................... 14.338 11.186
Provisão de excedente técnico ......................................... 266 357
Operações com resseguradoras - Passivo .................. 27.364 25.490
Prêmios de resseguro ...................................................... 21.079 19.882
Adiantamento de sinistros ................................................ 6.285 5.608
Outros débitos operacionais - Passivo ........................ 8.192 3.523
Ressarcimento IRB ........................................................... 7.975 3.523
Outros ............................................................................... 217 –
a) Resultado das operações com resseguro (Ganhos e perdas)

2014 2013
Receitas de resseguros ............................................ 24.438 48.559
 Recuperações de avisos e despesas de sinistros ..... 19.849 59.703
 Estimativa de ressarcidos sobre PSL ........................ (522) (886)
 IBNER sobre recuperação de sinistro ....................... 7.287 (13.928)
 Provisão despesa relacionada sobre PSL e IBNR .... 582 155
 Provisão de avisos de sinistros ocorridos
  e não avisados ......................................................... (2.758) 3.515
Despesas de resseguro ............................................ (36.167) (29.280)
 Prêmios líquidos cedidos em resseguros .................. (26.284) (29.588)
 Provisão de prêmios não ganhos .............................. 3.152 2.915
 Provisão complementar de prêmios .......................... – (822)
 Ressarcimento de resseguros ................................... (13.476) (4.567)
 Outros ........................................................................ 441 2.782
Resultado operacional de resseguros .................... (11.729) 19.279

b) Prêmios de resseguro - Carteiras: A Seguradora possui contrato de 
resseguro em toda sua carteira de danos. c) Percentual ressegurado: 
O nível de cessão de riscos em resseguros atingiu o patamar de 36,6% da 
carteira no período analisado (47,3% em 31 de dezembro de 2013). 
d) Discriminação dos resseguradores: A Seguradora manteve no perío-
do contrato de cessão de resseguros junto a um dos resseguradores locais 
- IRB-Brasil RE, cujo rating é “A-” emitida pela classificadora de risco A.M. 
Best. e) Redução ao valor recuperável: Há perdas estimadas sobre crédi-
tos das operações de resseguros em 31 de dezembro de 2014 no montante 
de R$ 59. 8. Outros créditos:

2014 2013
Adiantamentos a funcionários ............................................... 214 148
Adiantamentos administrativos .............................................. – 11
Outros créditos a receber - Rateio (Nota 17) ........................ 766 1.863
Total ...................................................................................... 980 2.022
9. Créditos tributários e previdenciários:

2014 2013
IRPJ e CSLL antecipações ................................................... – 591
IRPJ e CSLL a compensar ................................................... 1.792 2.246
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias ......................... 799 356
PIS/COFINS a compensar ................................................... – 261
Impostos a serem restituídos ............................................... – 2
Crédito tributário sobre ajuste a valor justo
 dos títulos disponíveis para venda ...................................... 514 45
Total ..................................................................................... 3.105 3.501
10. Obrigações a pagar:

2014 2013
Gratificação .......................................................................... 680 –
Dividendos a pagar ............................................................... 7.296 6.915
Total ..................................................................................... 7.976 6.915

11. Impostos e contribuições:
2014 2013

Imposto de renda ................................................................... 621 117
(–) Antecipação de imposto de renda .................................... (588) (117)
Contribuição social ................................................................ 397 87
(–) Antecipação de contribuição social .................................. (293) (87)
COFINS ................................................................................. 132 76
PIS ......................................................................................... 21 12
Total ...................................................................................... 290 88
12. Outras contas a pagar:

2014 2013
Intercompany (vide Nota 18) ................................................ 8.498 5.772
Outras ................................................................................... 534 466
Total ..................................................................................... 9.032 6.238
13. Provisões técnicas: 
a. Danos: 2014 2013
Provisão para prêmios não ganhos (PPNG) .................. 43.020 28.710
Sinistros a liquidar e sinistros ocorridos
 e não suficientemente avisados (PSL/IBNER) ............. 42.952 59.870
Provisão de despesas relacionadas ............................... 1.657 664
Provisão de excedente técnico ....................................... 864 2.171
Sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) ..................... 7.401 11.892
Totais ............................................................................. 95.894 103.307
b. Movimentação das provisões de sinistros a liquidar:

Bruto de 
resseguro Resseguro

Líquido de 
resseguro

Saldo no início do exercício -
  2014 ........................................... 59.870 43.624 16.246
Avisados ....................................... 89.050 48.505 40.545
IBNER e estimativa
 de ressarcimento ........................ 6.251 6.765 (514)
Alteração de estimativas .............. (29.618) (27.937) (1.681)
Pagos ........................................... (71.536) (41.328) (30.208)
Baixados ....................................... (11.065) (1.944) (9.121)
Saldo no fim do exercício - 2014 42.952 27.685 15.267
Saldo no início do exercício -
 2013 ............................................ 28.904 19.946 8.958
Avisados ....................................... 149.548 112.374 37.174
IBNER e estimativa
 de ressarcimento ........................ (20.424) (14.815) (5.609)
Alteração de estimativas .............. (30.713) (27.446) (3.267)
Pagos ........................................... (34.871) (20.514) (14.357)
Baixados ....................................... (32.574) (25.921) (6.653)
Saldo no fim do exercício - 2013 59.870 43.624 16.246

c. Movimentação de IBNR:
Bruto de 

resseguro Resseguro
Líquido de 
resseguro

Saldo no início do exercício -
 2014 ............................................ 11.892 6.162 5.730
Constituição .................................. 2.568 977 1.591
Reversões ..................................... (7.059) (3.735) (3.324)
Saldo no fim do exercício 2014 7.401 3.404 3.997
Saldo no início do exercício
 2013 ............................................ 4.010 2.647 1.363
Constituição .................................. 9.218 5.775 3.443
Reversões ..................................... (1.336) (2.260) 924
Saldo no fim do exercício 2013 . 11.892 6.162 5.730
d. Movimentação das provisões técnicas de prêmios:
Brutas de resseguro

Saldos em 
31/12/13 Constituição

Reversão/ 
utilização

Saldos em 
31/12/2014

Provisão de prêmios 
 não ganhos ................ 28.710 109.138 (94.828) 43.020
Resseguro

Saldos em 
31/12/13 Constituição

Reversão/ 
utilização

Saldos em 
31/12/2014

Provisão de prêmios 
 não ganhos ................ 11.186 34.060 (30.908) 14.338
Brutas de resseguro

Saldos em 
31/12/12 Constituição

Reversão/ 
utilização

Saldos em 
31/12/2013

Provisão de prêmios 
 não ganhos ................ 24.686 89.601 (85.577) 28.710
Resseguro

Saldos em 
31/12/12 Constituição

Reversão/ 
utilização

Saldos em 
31/12/2013

Provisão de prêmios 
 não ganhos ................ 8.271 35.936 (33.021) 11.186
e. Desenvolvimento de Sinistros: O quadro de desenvolvimento de sinis-
tros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os 
sinistros pagos com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em que 
o sinistro foi avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da 
provisão no decorrer dos anos. A provisão varia à medida que as informa-
ções mais precisas a respeito da severidade dos sinistros são obtidas. 
A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os 
saldos contábeis.

Sinistros brutos de resseguro
Ano de aviso do sinistro

Montante estimado para os sinistros Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
No ano do aviso ........................................................................................... 54.035 59.429 12.870 26.440 44.464 94.709 74.158 –
Um ano após o aviso ................................................................................... 44.503 50.128 11.154 19.928 36.155 69.039 – –
Dois anos após o aviso ............................................................................... 42.271 53.869 11.100 19.778 35.730 – – –
Três anos após o aviso ................................................................................ 41.828 53.650 11.100 19.778 – – – –
Quatro anos após o aviso ............................................................................ 41.928 53.650 11.100 – – – – –
Cinco anos após o aviso ............................................................................. 41.939 53.650 – – – – – –
Seis anos após o aviso ................................................................................ 42.242 – – – – – – –
Estimativa dos sinistros na data-base ......................................................... 42.242 53.650 11.100 19.778 35.730 69.039 74.158 305.697
Pagamentos de sinistros efetuados ............................................................. (41.116) (51.781) (11.089) (19.778) (35.452) (62.004) (27.351) (248.571)
Provisão de Sinistros a liquidar (*) 1.126 1.869 11 – 278 7.035 46.807 57.126
(*) O montante de R$ (14.174), referente à estimativa de ressarcimento e estimava de sinistros ocorridos e não suficientemente avisados não estão de-
monstrados nesse quadro.
Sinistros líquidos de resseguro

Ano de aviso do sinistro
Montante estimado para os sinistros Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
No ano do aviso ................................................................................. 22.515 22.642 4.852 7.119 16.219 29.305 32.171 –
Um ano após o aviso ......................................................................... 18.476 20.583 4.230 5.671 14.175 26.841 – –
Dois anos após o aviso ..................................................................... 18.367 20.624 4.182 5.664 14.175 – – –
Três anos após o aviso ...................................................................... 18.016 20.390 4.182 5.664 – – – –
Quatro anos após o aviso .................................................................. 18.099 20.389 4.182 – – – – –
Cinco anos após o aviso ................................................................... 18.146 20.389 – – – – – –
Seis anos após o aviso ...................................................................... 18.182 – – – – – – –
Estimativa dos sinistros na data-base ............................................... 18.182 20.389 4.182 5.664 14.175 26.841 32.171 121.604
Pagamentos de sinistros efetuados ................................................... (17.436) (20.389) (4.173) (5.664) (14.077) (24.844) (13.630) (100.213)
Provisão de sinistros a liquidar (*) 746 – 9 – 98 1.997 18.541 21.391
(*) O montante de R$ (6.124), referente a estimativa de ressarcimento e estimativa de sinistros ocorridos e não suficientemente avisados não estão de-
monstrados nesse quadro.
Sinistros pagos brutos de resseguro

Ano de aviso do sinistro
Montante estimado para os sinistros Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
No ano do aviso .............................................................................................. 17.014 22.544 1.843 4.276 18.517 17.910 27.351 –
Um ano após o aviso ...................................................................................... 23.647 24.564 8.860 15.498 16.844 44.094 – –
Dois anos após o aviso .................................................................................. 414 4.655 302 4 91 – – –
Três anos após o aviso ................................................................................... – – 84 – – – – –
Quatro anos após o aviso ............................................................................... 31 18 – – – – – –
Cinco anos após o aviso ................................................................................ 10 – – – – – – –
Seis anos após o aviso ................................................................................... – – – – – – – –
Sinistros pagos ............................................................................................. 41.116 51.781 11.089 19.778 35.452 62.004 27.351 248.571
Sinistros pagos líquidos de resseguro

Ano de aviso do sinistro
Montante estimado para os sinistros Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
No ano do aviso .................................................................................................. 8.297 13.079 1.659 2.880 8.091 8.348 13.630 –
Um ano após o aviso .......................................................................................... 8.860 6.538 2.166 2.780 5.905 16.496 – –
Dois anos após o aviso ...................................................................................... 242 756 272 4 81 – – –
Três anos após o aviso ....................................................................................... – – 76 – – – – –
Quatro anos após o aviso ................................................................................... 28 16 – – – – – –
Cinco anos após o aviso .................................................................................... 9 – – – – – – –
Seis anos após o aviso ....................................................................................... – – – – – – – –
Sinistros pagos ................................................................................................. 17.436 20.389 4.173 5.664 14.077 24.844 13.630 100.213

14. Provisões de sinistros judiciais:
Saldo em 
31/12/13

Ajuste de 
estimativa

Saldo em 
31/12/14

Sinistros (*) ........................................ 559 303 862
Total .................................................. 559 303 862
(*) As provisões para os sinistros em discussão judicial, encontram-se re-
gistradas na rubrica “provisão de sinistros a liquidar” no passivo não circu-
lante. 15. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social, totalmen-
te subscrito e integralizado, é representado por 12.937.791 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. De acordo com as disposições estatutá-
rias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais. b. Reserva 
legal: Constituída, ao final de cada exercício, na forma prevista na legisla-
ção societária brasileira, pela parcela de 5% do lucro líquido, não podendo 
exceder a 20% do capital social. c. Dividendos: Aos acionistas é assegura-
do um dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% do lucro de 
cada exercício, deduzido da reserva legal e de eventuais prejuízos acumu-
lados. Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no dia 31 de março 
de 2014, foi deliberado pelos acionistas a não distribuição de dividendos 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. d. Reserva esta-
tutária: Destina-se a futuro aumento de capital ou compensação de prejuí-
zos, sendo seu montante limitado ao capital social. 16. Ramo de atuação: 
A Seguradora opera somente no seguro de crédito doméstico. No ano, a 
Seguradora apurou um índice de sinistralidade líquida de resseguro de 
54,4% (74,1% em dezembro de 2013), e comercialização de 8,6% (8,7% 
em dezembro de 2013). 17. Detalhamento de contas da demonstração 
de resultado: a. Prêmios emitidos líquidos:

2014 2013
Prêmios emitidos ......................................................... 109.138 89.601
Prêmios cancelados .................................................... (24.499) (19.728)
Totais ............................................................................ 84.639 69.873
b. Sinistros ocorridos:

2014 2013
Constituição de avisos e despesas de sinistros .......... (75.690) (76.430)
Ajuste nos avisos e despesas de sinistros .................. 24.227 7.766
Ressarcimento ............................................................. 14.507 5.808
Variação de provisão técnica - IBNR/IBNER/PDR ...... (2.733) (7.882)
Totais ............................................................................ (39.689) (70.738)

c. Custos de aquisição:

2014 2013
Comissões ................................................................... (7.983) (5.939)
Variação das despesas de comercialização diferidas . 1.073 61
Totais (6.910) (5.878)
d. Outras (despesas) operacionais:

2014 2013
Créditos duvidosos e perdas ....................................... (386) (517)
Outras/receitas/(despesas) ......................................... (118) 671
Totais (504) 154
e. Despesas administrativas:

2014 2013
Despesa com pessoal ................................................. (15.119) (13.264)
Despesa com terceiros ................................................ (3.719) (3.102)
Despesa com localização e funcionamento ................ (3.058) (2.875)
Despesa com publicidade e propaganda .................... (163) (310)
Recuperação de despesas administrativas com Rateio 
 (Nota 18) .................................................................... 9.828 8.026
Outras despesas administrativas................................. (188) (227)
Totais (12.419) (11.752)
f. Despesas com tributos:

2014 2013
COFINS ....................................................................... (1.330) (1.644)
PIS ............................................................................... (216) (267)
Taxa de fiscalização SUSEP ....................................... (182) (182)
Outros tributos ............................................................. (81) (65)
Totais ............................................................................ (1.809) (2.158)
g. Resultado financeiro:

2014 2013
Rendimento aplicação financeira ................................ 6.887 7.281
Variação cambial passiva ............................................ (817) 303
Totais ............................................................................ 6.070 7.584
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Coface do Brasil Seguros de Crédito S.A.
(Nova denominação social da Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno S.A.) CNPJ 07.644.868/0001-73

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de Reais)

Parecer dos atuários independentes  
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Coface do Brasil 
Seguros de Crédito S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da Coface do Brasil Seguros de Crédito 
Interno S.A. (“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2014, descritos no Ane-
xo I deste relatório, elaborados sob a responsabilidade de sua Administra-
ção, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasilei-
ro 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, pelos ativos de resseguro registrados nas demons-
trações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvên-
cia e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atua-
riais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados - CNSP, e pelos controles internos que ela deter-
minou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi-
lidade dos atuários independentes: Nossa responsabilidade é a de ex-
pressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de resseguro 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção com base em nossa audi-
toria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que 
a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter se-
gurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro 

registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção 
relevante. Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade 
está restrita a adequação dos demonstrativos da solvência e do capital mí-
nimo da Sociedade e não abrange uma opinião no que se refere as condi-
ções 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 proce-
dimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demons-
trações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvên-
cia e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avalia-
ções de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para o 
cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro re-
gistrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Sociedade para planejar 
procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstân-
cias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade des-
ses controles internos da Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno S.A. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa 
opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos va-
lores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção acima referidos da Coface do Brasil 
Seguros de Crédito Interno S.A. em 31 de dezembro de 2014 foram 

elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as nor-
mas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2015

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda. Joel Garcia
CIBA 48 Atuário MIBA 1131

Anexo I
1. Provisões Técnicas   
Total de provisões técnicas ......................................................... 95.984
2. Ativos de Resseguro  
Total ............................................................................................... 46.659
3. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de 
 cobertura das provisões técnicas  
Provisões Técnicas (a) ................................................................... 95.894
Ativos de resseguro redutores (b) .................................................. 32.321
Total a ser coberto (a-b) ............................................................... 63.573
4. Demonstrativo do Capital Mínimo  
Capital Base (a) .............................................................................. 15.000
Capital de Risco (b) ........................................................................ 12.078
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b) ............................ 15.000
5. Demonstrativo da Solvência  
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) ........................................... 38.632
Exigência de Capital (CMR) (b) ...................................................... 15.000
Suficiência/(Insuficiência) do PLA (a - b) ................................... 23.632
Índice de Liquidez em relação ao Capital Mínimo Requerido (*) 119%
(*) O índice de liquidez em relação ao CMR requerido pela Resolução 
CNSP nº 302/2013 é de 20%.
6. Demonstrativo dos limites de retenção
Ramos 748 e 860 ................................................................................ 350

Marcele Lemos Ferreira
Rose Amaral Cordeiro

Bart Alberic Dina Pattin
Pierre Andre Marcel Vilalta

Nilo José Panazzolo
José Ricardo Rodríguez Díaz

Walter Nascimento de Borgonha
Contador

CRC 1SP 217793-O-2

Cristina Mano
Atuário Responsável Técnico

MIBA 900

Diretoria Conselho de Administração Contador e Atuário

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Coface do Brasil Se-
guros de Crédito S.A. São Paulo - SP - Examinamos as demonstrações 
financeiras da Coface do Brasil Seguros de Crédito S.A. (“Seguradora”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as 
demonstrações financeiras: A Administração da Seguradora é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilida-
de é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e exe-
cutada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve 
a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações finan-
ceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do audi-
tor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções 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 financei-
ras da Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opi-
nião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma audi-
toria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utili-
zadas 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. Opinião: Em nos-
sa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Coface do Brasil Seguros de Crédito S.A. em 31 de dezembro 
de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendên-
cia de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2015

KPMG Auditores Independentes Érika Carvalho Ramos
CRC 2SP014428/O-6 Contadora CRC 1SP224130/O-0

h. Imposto de renda e contribuição social:
2014 2014 2013 2013

Imposto 
de Renda

Contribuição 
Social

Imposto 
de Renda

Contribuição 
Social

Lucro antes dos impostos e participações sobre o resultado ....................................................... 2.992 2.992 953 953
 Participação nos lucros (PLR) ........................................................................................................... (361) (361) (316) (316)
Lucro antes das adições e exclusões ............................................................................................... 2.631 2.631 637 637
Ajustes:
Adições (exclusões) Temporárias ...................................................................................................... 1.104 1.104 (135) (135)
Provisão devedores duvidosos ............................................................................................................ 386 386 533 533
Provisão para gratificação e PLR ........................................................................................................ 718 718 (668) (668)
Adições (exclusões) permanentes..................................................................................................... 41 41 77 77
Despesa pessoal indedutível ............................................................................................................... 9 9 56 56
Outros .................................................................................................................................................. 32 32 21 21
Lucro Tributável ................................................................................................................................... 3.776 3.776 579 579
Imposto de Renda e Contribuição Social registradas ao resultado ..................................................... (637) (397) (120) (87)
Incentivo Fiscal - PAT 2014.................................................................................................................. 16 – 3 –
Realização/Constituição do crédito tributário sobre adições temporárias ........................................... 276 166 (34) (20)
Realização do crédito tributário sobre ajustes de exercícios anteriores.............................................. (283) (170) – –
Total ...................................................................................................................................................... (628) (401) (151) (107)
Alíquota efetiva .................................................................................................................................... 24% 15% 24% 17%

curto prazo relacionados a pró-labore e gratificação por desempenho. 19. 
Normas emitidas e ainda não adotadas: Diversas normas, alterações de 
normas e interpretações são efetivas para exercícios iniciados após 1º de 
janeiro de 2015 e, dentre aquelas que podem ser relevantes para a Com-
panhia são: IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): 
A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de 
crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável de ativos financeiros, 
e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A norma mantém as 
orientações existentes sobre o reconhecimento e desconhecimento de ins-
trumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados 
em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 15 Revenue from Contracts with 
Customers (Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 vai substituir 
a orientação sobre o reconhecimento de receitas que existe atualmente. 
A nova norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2017. Apesar das 
receitas de contratos de seguros estarem fora do seu escopo, a Companhia 
ainda está avaliando os efeitos que o IFRS 15 pode vir a apresentar nas 
suas demonstrações financeiras e nas suas divulgações. 20. Outras Infor-
mações: No dia 14 de maio de 2014 foi publicada a Lei 12.973 (conversão 
da Medida Provisória nº 627) que revoga o Regime Tributário de Transição 
(RTT) e traz outras providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei 
nº 1.598/77 que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como 
altera a legislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii) 
estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contá-
beis, por meio de atos administrativos emitidos com base em competência 
atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta MP, 
não terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária 
regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre potencial tributação 
de lucros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros so-
bre capital próprio; e inclui considerações sobre investimentos avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. As disposições na Lei 12.973/14 
têm vigência obrigatória a partir de 2015, sendo facultativa a adoção ante-
cipada dessa nova regulamentação fiscal para o ano-calendário de 2014. A 
Administração optou pela não adoção antecipada da Lei 12.973/14.

18. Partes relacionadas:

2014 2013
Ativo 

(passivo)
Receita 

(despesa)
Ativo 

(passivo)
Receita 

(despesa)
Seguradora Brasileira de 
 Crédito à Exportação S.A. ... 600 7.705 556 6.762
Coface do Brasil Serviços de 
 Gerenciamento de Crédito 
  Ltda. ................................... 215 (951) 948 (641)
Coface S.A. ............................ (8.498) (2.702) (5.772) (1.909)

A Seguradora compartilha com a Sociedade Brasileira de Credito a Ex-
portação S.A. “SBCE”, Coface S.A. e com a Coface do Brasil Serviços de 
Gerenciamento de Crédito Ltda. parte da estrutura operacional e adminis-
trativa. Os custos resultantes desse compartilhamento são assumidos por 
cada uma das empresas segundo critérios de rateio estabelecidos pela Ad-
ministração. Adicionalmente a Coface Serviços presta serviços de cobrança 
e análise de crédito dos compradores dos nossos segurados, assim como 
a Coface S.A. compartilha serviços administrativos em sua matriz com as 
suas subsidiárias e filiais no mundo inteiro, estes serviços prestados ao 
longo dos últimos anos somam, ao final de 2014, R$ 8.498. A remuneração 
paga aos Administradores no ano de 2014 atingiu o montante de R$ 2.512  
(R$ 1.812 em 2013) que compreende substancialmente benefícios de 

continuação

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A.
CNPJ/MF  nº 46.049.987/0001-30 - NIRE N°35300089022

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 11 de Dezembro de 2014
I - Data, hora e local: Aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2014,
ás 10:00 horas, na sede social da empresa na Avenida Marginal Direita
Anchieta, 400 - km 11,5, Jardim Santa Cruz CEP: 04182-901, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. II - Convocação e Presen-
ça: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social ` da Companhia. 
Presente a maioria dos membros em exercício, contando com a presença 
dos Srs. Javier Jose Rodriguez Falcon, Luiz Olinto Del Papa Tonisi, Se-
verino Soares de Carvalho Junior e Enzo Constantino Conti Maimone. III
- Composição da Mesa: Os diretores presentes escolheram para Presi-
dente e Secretário, respectivamente o Sr. Javier Jose Rodriguez Falcon, 
e a Dra. Aurora Maria Goulart. IV - Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) o
encerramento dos estabelecimentos filiais Porto Velho, Rio Branco e Cam-
po Grande. V - Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, os Diretores da Companhia deliberaram aprovar (i) o encerra-
mento dos seguintes estabelecimentos filiais: Porto Velho/RO, com ende-
reço na Rua Dom Pedro II, n° 1213 - 2° andar, Bairro Centro, Porto Velho-
-RO, CEP 76.801-103, NIRE 11.9000.979.81 e CNPJ 46.049.987/0055-
22; Rio Branco/AC, com endereço na Avenida Brasil, n° 381 - 4° andar, 
Bairro Centro, Rio Branco-AC, CEP 69.900-902, NIRE 11.9990.119.86 e 
CNPJ 46.049.987/0060-90; e Campo Grande/MS, com endereço na Rua 
Rui Barbosa, n° 3040 - Loja 1, Bairro Vila Cidade, Campo Grande/MS , 
CEP 79.002-369, NIRE 54.9002.038.59 e CNPJ 46.049.987/0058-75. (ii)
autorizar a realização de todos os atos necessários aos respectivos encer-
ramentos de filiais supracitados. VI - Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra á disposição de quem dela qui-
sesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, foram encerrados
os trabalhos e lavrada esta ata que, após lida e conferida, foi por todos
assinada. Assinaturas: Presidente Sr. Javier Jose Rodriguez Falcon e dos
diretores, Severino Soares de Carvalho Junior, Luiz Olinto Del Papa Toni-
si e Enzo Constantino Conti Maimone e da Secretaria Dra. Aurora Maria 
Goulart. “A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio”. São 
Paulo, 11 de Dezembro de 2014. Javier José Rodriguez Falcon - Presi-
dente da Mesa, Aurora Maria Goulart - Secretário - OAB/SP nº 110.252.
JUCESP nº 3.138/15-0 em 12/01/2015

Betria Empreendimentos  
Imobiliários S.A.

CNPJ/MF Nº 20.096.980/0001-85 – NIRE 35.300.464.699
Extrato da Ata da Assembleia Geral  

1. : 16/04/2014, às 10 horas, na sede social em São 
Paulo, SP.  Dispensada a convocação. 
Presente a totalidade dos acionistas.  Rodrigo José de Pontes 
Seabra Monteiro, Presidente; Cristiana de Povina Cavalcanti Shayer, Se-
cretária.  (i) -
dereço da sede social da Companhia constante da ata de assembleia geral 
de constituição da Companhia; e (ii) 

Por unanimidade: 
5.1. -

Comercial do Estado de São Paulo, em sessão de 16 de abril de 2014, 
sob o NIRE 35.300.464.699 (“Ata de Assembleia de Constituição”), tendo 
em vista que, equivocadamente, não constou o número da sala onde está 

-
do para incluir o endereço completo da Companhia, inclusive o número da 
sala. Assim, o Artigo Segundo do Estatuto Social da Companhia passará 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo Segundo. A Companhia 

Lemos Monteiro, nº 120, 18º andar, sala 1801, Butantã, CEP 05501-050, 

5.1. -
tes da Ata de Assembleia de Constituição.  Lavrou-se 

assinada.  Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro, Presidente; 
Cristiana de Povina Cavalcanti Shayer, Secretária.  Odebrecht 

 Advogado 
 Alexandre Buono Schulz, OAB/SP nº 240.950.  JUCESP, 

nº 208.726/14-7, em 30.05.2014. Flávia Regina Britto, Secretária-geral em 
exercício. A ata registrada encontra-se arquivada na sede da Companhia.

(24.25.26/02/2015)

Campus Empreendimentos
e Comércio Ltda

CNPJ/MF 52.192.671/0001-03 - NIRE 35.203.898.531
Edital de Convocação -  Reunião de Sócios

Ficam convidados os quotistas a comparecem em Reunião de Sócios no dia
06/03/2015, às 10 horas, na sede social, Estrada Estadual Barueri-Itapevi,
nº 498, Km 35, Jandira/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) alteração do endereço da sede da Sociedade. Jandira, 23/02/2015.
Ricardo Ragazzo / Daniella Brisola Ragazzo -Sócios Administradores.

Gas Brasiliano Distribuidora S.A. torna público que requereu à 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB a Licença de 
Instalação para Distribuição de Gás Natural na rede secundária de 
Araraquara/SP.

DISTRATO SOCIAL - Comunicamos que a empresa RKM 
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ: 
05.687.714/0001-33, endereço sede na cidade de Poa-SP, na Rua 
Francisco Ferreira Lopes, 151 conjunto 118, Centro, encerrou suas 
atividades em 31/01/2015. 

BRVias Holding TBR S.A.
CNPJ/MF nº 09.347.081/0001-75 – NIRE 35.300.352.165

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 05/01/2015
1. Data, Hora e Local: Realizada às 11:00 horas do dia 05/01/2015, na 
sede social da Companhia, na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º Andar, con-
junto 142/143, Sala “W”, São Paulo-SP. 3. Convocação e Presença: A 
reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Carlo Alberto Bottarelli 
– Presidente; Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a eleição dos novos membros da Diretoria da Compa-
nhia. 5. Deliberações aprovadas por unanimidade: 5.1. Eleger como 
membros da Diretoria da Companhia, com mandato pelo prazo de 1 ano, 
a contar da presente data: (i) Dorival Pagani Junior, RG nº 4.619.140-4 
(SSP/PR) e CPF/MF nº 879.567.139-00, para o cargo de Diretor Sem 
Designação Específi ca da Companhia; e, (ii) Antonio Frederico Mari-
nho Silva, RG nº 10039982-2 (SSP/PR), CPF nº 721.679.479-68, para 
o cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia. 5.1.1. 
Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse dos seus cargos 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro 
de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, declarando, nos termos e 
para fi ns do § 1º do artigo 147 da Lei das S.A., que não estão impedidos 
de exercer atividades mercantis. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, conferida, achada conforme 
e por todos assinada. São Paulo, 05/01/2015. Assinaturas: Mesa: Carlo 
Alberto Bottarelli – Presidente; Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. 
Membros do Conselho de Administração presentes: Luiz Fernando Wolff 
de Carvalho; Carlo Alberto Bottarelli; Sandro Antonio de Lima; João 
Villar Garcia. JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 72.755/15-5 em 
13/02/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.


	pg_0142 1
	pg_0143 2
	pg_0144 3
	pg_0145 4
	pg_0146 5



