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FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
CNPJ nº 10.793.428/0001-92
Relatório da Administração

Aos Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da 
Administração e as demonstrações financeiras da Fairfax Brasil Seguros 
Corporativos S.A., relativas ao exercício de 2014, apuradas com base na 
regulamentação vigente. A empresa: A Fairfax Brasil Seguros Corporativos 
S.A. iniciou suas operações em março de 2010, após autorização da 
SUSEP, para operar com seguros de danos e de pessoas em todo o território 
nacional. Nossa operação local conta com uma equipe experiente e 

especializada e abrange as principais linhas de negócios (Aeronáutico, 
Agribusiness, Affinity, Infraestrutura/Oil&Gas, Property, Liability, Marine, 
Surety), provendo soluções diferenciadas e inovadoras na transferência de 
riscos. Resultado e patrimônio: O prejuízo do exercício de 2014 foi de 
R$ 24.030. O patrimônio líquido totalizou R$ 57.936 em 31 de dezembro de 
2014, e o total de ativos de R$ 920.360 Os prêmios emitidos líquidos 
totalizaram R$ 371.289 no exercício, com aumento de 14,3% em relação ao 

ano anterior. A  Companhia declara possuir capacidade financeira compatível 
com suas operações. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos 
corretores, que mantêm operações com a Fairfax, pelo trabalho conjunto e
pela confiança renovada com a qual fomos distinguidos, aos segurados, às
autoridades da Superintendência de Seguros Privados, e principalmente
aos nossos profissionais pela sua dedicação. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015 A Diretoria
Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação 2014 2013
Prêmios emitidos líquidos (notas 4.1.4 e 19.1) 371.289 324.689
Variação das provisões técnicas de prêmios (65.812) (44.935)
Prêmios ganhos (nota 18) 305.477 279.754
Sinistros ocorridos (notas 18 e 19.2) (260.188) (171.455)
Custos de aquisição (notas 18 e 19.2) (39.414) (42.432)
Outras receitas e despesas operacionais (nota 19.4) (2.795) (1.824)
Resultado com resseguro (nota 19.5) 2.304 (42.918)
 Receita com resseguro 175.862 107.067
 Despesa com resseguro (nota 3.9.1) (173.558) (149.985)
Despesas administrativas (nota 19.6) (33.112) (27.865)
Despesas com tributos (nota 19.7) (9.483) (8.355)
Resultado financeiro (nota 19.8) 17.157 8.175
Resultado operacional (20.054) (6.920)
Ganhos e perdas de ativos não correntes (8) 51
Resultado antes dos impostos e participações (20.062) (6.869)
 Imposto de Renda (nota 3.11) (465) –
 Contribuição Social (nota 3.11) (279) –
 Participações sobre o resultado (nota 20.2) (3.224) (1.841)
Prejuízo do exercício (24.030) (8.710)
Quantidade de ações 129.449.932 129.449.932
Prejuízo por lote de mil ações em R$ (0,19) (0,06)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

Capital Aumento Pre-
social de capital Reser- juízos

(estran- (em apro- vas de acumu-
geiro) vação) lucros lados Total

Em 31/12/2012 110.120 19.330 – (38.774) 90.676
 Homologação do aumento de capital
  Portaria SUSEP nº 5.309 19.330 (19.330) – – –
 Contribuição à controladora – – 1.152 – 1.152
  nota 2.5 – – (1.152) – (1.152)
 Prejuízo do exercício – – – (8.710) (8.710)
Em 31/12/2013 129.450 – – (47.484) 81.966
 Contribuição à controladora – – 2.912 – 2.912
  nota 2.5 – – (2.912) – (2.912)
 Prejuízo do exercício – – – (24.030) (24.030)
Em 31/12/2014 129.450 – – (71.514) 57.936

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Atividades operacionais 2014 2013
 Recebimentos de prêmios de seguros 340.822 283.717
 Recuperações de sinistros e comissões 78.808 56.720
 Outros recebimentos operacionais 
  (salvados, ressarcimentos e outros) 2 3.420
 Pagamentos de sinistros e comissões (159.911) (131.051)
 Repasses de prêmios por cessão de riscos (186.611) (145.566)
 Pagamento de despesas 
  com operações de seguros e resseguros (7.111) (8.303)
 Pagamentos de despesas e obrigações (26.842) (24.530)
 Outros pagamentos operacionais (5.781) (1.586)
 Recebimento de juros 8.616 135
 Pagamentos de participações nos resultados (3.957) (2.622)
Caixa gerado pelas operações 38.035 30.334
 Impostos e contribuições pagos (16.659) (20.210)
 Investimentos financeiros: Aplicações (236.630) (233.406)
  Vendas e resgates 223.918 221.971
Caixa líquido consumido/gerado 
 nas atividades operacionais 8.664 (1.311)
Atividades de investimento
 Recebimento pela venda de ativo permanente: Imobilizado 4 210
 Pagamento pela compra de investimentos e ativo permanente
  Aquisição de ações (2.912) –
  Imobilizado (1.051) (1.497)
  Intangível (11) (42)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimento (3.971) (1.329)
Aumento (diminuição) líquido 
 de caixa e equivalentes de caixa 4.693 (2.640)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício (nota 5) 10.240 12.880
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício (nota 5) 14.933 10.240

Conciliação do Lucro Líquido do Exercício com o Demonstrativo
do Fluxo de Caixa - Exercícios findos em 31/12 - Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2014 2013
Prejuízo do exercício (24.030) (8.710)
 Ajustes dos itens que não afetam o caixa 876 490
  Depreciação e amortização 876 490
 Variação nas contas patrimoniais 31.818 6.909
  Ativos financeiros (62.788) (20.389)
  Créditos das operações de seguros e resseguros (26.093) (40.666)
  Ativos de resseguro (121.495) (49.785)
  Créditos fiscais e previdenciários 379 (622)
  Despesas antecipadas 510 (7.772)
  Custos de aquisição diferidos (8.721) (8.266)
  Outros ativos (1.403) 74
  Obrigações a pagar 2.316 (3.971)
  Impostos e contribuições 2.544 94
  Débito das operações com seguros e resseguros 57.794 30.683
  Depósitos de terceiros 5.140 (1.297)
  Provisões técnicas (seguros e resseguros) 183.520 108.753
  Outras contas a pagar 115 73
Caixa gerado/(consumido) pelas operações 31.818 6.909
Caixa líquido gerado/(consumido) nas 
 atividades operacionais 8.664 (1.311)

Balanço Patrimonial em 31/12 - Em milhares de reais 2014 2013
Ativo/Circulante 815.165 616.422
 Disponível 14.933 10.240
  Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 14.933 10.240
 Aplicações (notas 4.3 e 6) 248.822 220.429
 Créditos das operações com seguros e resseguros 167.195 113.305
  Prêmios a receber (nota 7.1) 144.788 98.106
  Operações com seguradoras (nota 7.2) 8.037 4.181
  Operações com resseguradoras (nota 7.3) 14.370 11.018
 Outros créditos operacionais 1.241 778
 Ativos de resseguro - provisões técnicas (nota 16.2) 339.128 232.402
 Títulos e créditos a receber (nota 8) 669 994
  Créditos tributários e previdenciários 574 953
  Outros créditos 95 41
 Outros valores e bens 20 –
  Bens à venda 20 –
 Despesas antecipadas (nota 9) 19.212 19.721
 Custos de aquisição diferidos (nota 10) 23.945 18.553
  Seguros 23.945 18.553
Não circulante 105.195 79.448
Realizável a longo prazo 102.219 76.658
 Créditos das operações com seguros e resseguros 28.988 22.854
  Prêmios a receber (nota 7.1) 28.988 22.854
 Ativos de resseguro - provisões técnicas (nota 16.2) 56.166 41.397
 Títulos e créditos a receber (nota 8) 5.225 3.896
 Custos de aquisição diferidos (nota 10) 11.840 8.511
  Seguros 11.840 8.511
 Imobilizado (nota 11) 2.806 2.470
  Bens móveis 1.430 1.435
  Outras imobilizações 1.376 1.035
 Intangível (nota 12) 170 320
  Outros intangíveis 170 320
Total do ativo 920.360 695.870

Balanço Patrimonial em 31/12 - Em milhares de reais 2014 2013
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 751.894 531.937
 Contas a pagar (nota 13) 10.762 8.695
  Obrigações a pagar 3.255 3.847
  Impostos e encargos sociais a recolher 5.437 3.837
  Encargos trabalhistas 625 773
  Impostos e contribuições 1.244 151
  Outras contas a pagar 201 87
 Débitos das operações 
  com seguros e resseguros (nota 14) 168.122 110.846
  Prêmios a restituir 154 615
  Operações com seguradoras 28.430 9.754
  Operações com resseguradoras 116.379 85.194
  Corretores de seguros e resseguros 23.159 15.283
 Depósitos de terceiros (nota 15) 9.419 4.279
 Provisões técnicas - seguros e resseguros (nota 16.1) 563.591 408.117
  Danos 563.045 406.025
  Pessoas 546 2.092
Não circulante 110.530 81.967
 Débitos das operações 
  com seguros e resseguros (nota 14) 16.436 15.918
  Operações com resseguradoras 13.532 13.409
  Corretores de seguros e resseguros 2.904 2.509
 Provisões técnicas - seguros e resseguros (nota 16.1) 94.094 66.049
  Danos 94.094 66.049
Patrimônio líquido (nota 17) 57.936 81.966
 Capital social 129.450 129.450
 Prejuízos acumulados (71.514) (47.484)
Total do passivo e patrimônio líquido 920.360 695.870

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
em 31/12/2014-Em milhares de R$, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. (“Se-
guradora”) recebeu autorização pela Superintendência de Seguros Privados 
para operar com seguros de danos e de pessoas em todo território nacional. 
O controle acionário da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. é exercido 
pela Fairfax Financial Holdings Limited, sociedade existente e organizada no 
Canadá. A Seguradora oferece uma ampla linha de produtos voltados para 
atender as necessidades específicas de seus clientes. A sede está localiza-
da na Alameda Santos, 1940 - 4º andar, em São Paulo/SP. A emissão des-
sas demonstrações financeiras da Seguradora foi autorizada pela adminis-
tração, em 20/02/2015. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para entidades 
supervisionadas pela SUSEP, com base nos pronunciamentos, orientações 
e interpretações emitidas pelo CPC, desde que não contrariem normas con-
tábeis dispostas pela Circular SUSEP nº 483/2014. Os valores referentes ao 
ramo DPVAT são constituídos com base no demonstrativo enviado mensal-
mente pela Seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT, com exce-
ção dos valores de ativos garantidores, que em 2014 foram reclassificados 
da rubrica “Outros créditos operacionais” para a rubrica “Aplicações” a pedi-
do da SUSEP. Dessa forma, os saldos do balanço patrimonial de 31/12/2013 
foram reclassificados nos seguintes itens:

Originalmente 
apresentado Reapresentado

Ativo Circulante 31/12/2013 Reclassificação 31/12/2013
Aplicações (notas 4.3 e 6) 186.035 34.394 220.429
Outros créditos operacionais 35.172 (34.394) 778
As Circulares SUSEP nº 462 de 31/12/2013 e nº 469 de 19/06/2013 dis-
põem sobre a forma de cálculo e os procedimentos para a constituição das 
provisões técnicas das sociedades seguradoras. 3. Resumo das principais 
práticas contábeis: 3.1 Base para preparação: As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo his-
tórico, e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo através do 
resultado, uma vez que a Seguradora não possui títulos classificados como 
disponíveis para venda ou outro valor ajustado no patrimônio líquido. A Se-
guradora não está apresentando a demonstração do resultado abrangente, 
tendo em vista que não existem outros itens além do prejuízo do exercício. A 
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimati-
vas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da ad-
ministração da Seguradora no processo de aplicação das políticas contá-
beis conforme notas 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12 e 3.17. As 
demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$). 3.2 Normas e 
interpretações de normas: 3.2.1 Normas e interpretações de normas 
aplicáveis para o período findo em 31/12/2014. • Alteração do CPC 01 - 
Redução ao Valor Recuperável dos Ativos - Essa alteração introduz requeri-
mentos de divulgações da mensuração dos valores recuperáveis dos ativos, 
em decorrência da emissão do CPC 46 - Mensuração do Valor Justo. Os 
impactos identificados estão relacionados à divulgação do valor recuperável 
e da metodologia de mensuração e não geraram impactos relevantes nas 
demonstrações financeiras. • Alteração do CPC 38 - Instrumentos Financei-
ros: Esta alteração permite a continuação de Hedge Accounting, mesmo 
que um derivativo seja novado (transferido) para uma Clearing, dentro de 
certas condições. Não foram identificados impactos relevantes dessa altera-
ção para estas demonstrações financeiras. • Alteração do CPC 39 - Instru-
mentos Financeiros: Apresentação - Essa alteração foi emitida para esclare-
cer os requerimentos de compensação de instrumentos financeiros no 
Balanço Patrimonial. Não foram identificados impactos relevantes dessa al-
teração para estas demonstrações financeiras. 3.2.2 Normas e interpreta-
ções de normas emitidas recentemente e aplicáveis em períodos futu-
ros: • Alteração do CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração - Introduz novos requerimentos para classificar e mensurar 
ativos financeiros. 3.3 Conversão e saldos denominados em moeda es-
trangeira: As transações denominadas em moeda estrangeira são conver-
tidas para reais, utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. 
Ganhos ou perdas de conversão de saldos denominados em moeda estran-
geira, resultantes da liquidação de tais transações e da conversão de saldos 
na data de fechamento de balanço, são reconhecidos no resultado. 3.4 Cai-
xa e equivalente de caixa: Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, 
incluem caixas e contas-correntes em bancos que apresentem risco insigni-
ficante de mudança de valor justo, utilizados pela Seguradora para gerencia-
mento dos seus compromissos de curto prazo. 3.5. Ativos e passivos fi-
nanceiros: 3.5.1 Classificação e mensuração: A Seguradora classifica 
seus ativos e passivos financeiros seguindo as seguintes categorias: “Títu-
los para negociação (ou valor justo por meio de resultado)”. • Títulos para 
negociação. A administração da Seguradora entende que a melhor classifi-
cação para a sua carteira de títulos em 31/12/2014 é a categoria de “Títulos 

para negociação”, em função dos títulos e valores mobiliários terem sido 
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, 
avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. 
Não há ativos classificados nas categorias “Disponível para venda” ou “Man-
tidos até o vencimento”. • Ativos e recebíveis. Incluem-se nessa categoria 
os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como os saldos de 
prêmios a receber de segurados, são classificados nesta categoria e são 
mensurados pelo valor de prêmio emitido. Os outros recebíveis da Segura-
dora compreendem as demais contas a receber e caixa e equivalentes de 
caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Todos os recebíveis são ava-
liados para impairment (recuperação) a cada data de balanço. • Determina-
ção de valor justo de ativos e passivos financeiros. O valor justo dos 
ativos financeiros é registrado com base em mercado ativo ou cotações pú-
blicas. Sem mercado ativo, o valor justo é realizado através de técnicas e/ou 
metodologias de valorização apropriadas, tais como: uso de recentes tran-
sações de mercado; referências ao valor justo de outro instrumento que seja 
substancialmente similar; fluxo de caixa descontado; e/ou modelos específi-
cos de precificação utilizados pelo mercado. 3.5.2 Análise de recuperabili-
dade de ativo financeiros (impairment): • Ativos financeiros avaliados 
ao custo amortizado (incluindo prêmios a receber de segurados): 
A Seguradora avalia a cada data de balanço se há evidência de que um 
determinado ativo classificado na categoria de recebíveis (ou se um grupo 
de ativos) esteja deteriorado ou impaired. Caso um ativo financeiro seja con-
siderado como impaired, a Seguradora somente registra a perda no resulta-
do do período se houver evidência objetiva de impairment como resultado 
de um ou mais eventos que ocorram após a data inicial de reconhecimento 
do ativo financeiro nesta categoria e se o valor da perda puder ser mensura-
do com confiabilidade pela administração. As perdas são registradas e con-
troladas em uma conta retificadora do ativo financeiro. Para a análise de 
impairment, a Seguradora utiliza diversos fatores observáveis que incluem: 
.. dificuldades significativas do emissor ou do devedor; .. quebra de termos 
contratuais, tais como default ou não cumprimento dos pagamentos devidos 
pelo devedor; .. é provável que o emissor ou devedor entre em falência ou 
concordata; .. desaparecimento de um determinado ativo de um mercado 
ativo (para títulos e valores mobiliários); .. informações observáveis que indi-
cam que há uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros de um 
grupo de ativos (para o acesso coletivo de impairment), embora esta redu-
ção não possa ser atribuída individualmente para os ativos individualmente 
não significativos. Para avaliação de impairment dos prêmios a receber a 
Seguradora calcula a provisão para riscos de créditos com o intuito de cobrir 
as perdas esperadas na realização dos créditos, apurada com base no 
RO de prêmios pendentes, deduzidas de cosseguro e resseguro, quando 
aplicável. O valor da PDD será apurado multiplicando-se o valor das parce-
las de prêmios a receber em atraso pela probabilidade de default de cada 
faixa de atraso, baseada no estudo técnico sobre redução ao valor recupe-
rável dos ativos de prêmios a receber, conforme artigo 2º do anexo IV da 
Circ ular SUSEP 483/2014. • Ativos financeiros avaliados ao valor justo: 
A Seguradora avalia a cada data de balanço se há evidência objetiva de que 
um ativo classificado como disponível para a venda está individualmente 
impaired. No caso de investimentos em instrumentos de capital (ações) a 
Seguradora avalia se há um declínio significativo ou prolongado no valor de 
mercado do ativo do seu custo. Caso tal evidência existir, a perda acumulada 
(avaliada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado 
atual do ativo, menos quaisquer perdas para impairment registradas previa-
mente) é removida do patrimônio líquido e reconhecida imediatamente no 
resultado do período. Perdas para impairment em instrumentos de capital 
que são registradas no resultado do período não são revertidas. Para instru-
mentos de dívida, as perdas com impairment registradas são revertidas se 
o valor justo do instrumento financeiro aumentar e se o aumento puder ser 
objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após a data que a perda 
por impairment foi inicialmente reconhecida. • Apresentação líquida (com-
pensação) de ativos e passivos financeiros. Ativos e passivos financeiros 

somente são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial quando
há um direito legal irrevogável de compensar ativos e passivos junto à con-
traparte e quando a Seguradora possui a intenção de resgatar os instrumen-
tos em uma forma líquida ou realizar o ativo e liquidar um determinado pas-
sivo financeiro simultaneamente. A Seguradora não vem utilizando essa 
prerrogativa. 3.6 Ativos não financeiros e redução ao valor recuperável 
de ativos não financeiros - impairment: Ativos não financeiros sujeitos à
depreciação são avaliados para impairment quando ocorram eventos ou cir-
cunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. 
Uma perda para impairment é reconhecida no resultado. Para fins de testes 
de impairment de ativos não financeiros os ativos são agrupados no menor
nível para o qual a Seguradora consegue identificar fluxos de caixa indi-
viduais gerados dos ativos, definidos como UGCs. Devido à especialização 
da Seguradora em seguros corporativos, a Seguradora avalia suas ativida-
des como uma única unidade geradora de caixa UGC. Os ativos intangíveis, 
incluindo gastos incorridos com o desenvolvimento de sistemas e softwares 
e ativo imobilizado são alocados à UGC para o teste de impairment. Os ati-
vos registrados como custos de aquisição diferidos de contratos de seguros 
são avaliados, quanto à sua recuperabilidade. O ativo imobilizado e ativo 
intangível são avaliados para impairment a cada data de balanço e quando
a administração identifica evidências objetivas de impairment decorrentes 
de fatores internos ou externos ao negócio da Seguradora. O valor recupe-
rável da UGC é determinado com base no cálculo do valor em uso. 3.7 Ativo
imobilizado de uso próprio: O ativo imobilizado de uso próprio compreen-
de equipamentos, móveis e utensílios, instalações e outros ativos fixos que 
possam fluir futuros benefícios econômicos para a Seguradora, utilizados
para a condução dos negócios da Seguradora. O imobilizado de uso é de-
monstrado ao custo histórico de formação da Seguradora. O custo do ativo 
imobilizado é reduzido por depreciação acumulada do ativo até a data de
preparação das demonstrações financeiras. O custo histórico do ativo imobi-
lizado compreende ainda custos não diretamente atribuíveis, não inerentes 
à aquisição dos itens capitalizáveis, necessários para que o ativo esteja em 
condições de uso, qualificando-se como ativos por permitirem à Seguradora
a garantia de obtenção de benefícios econômicos futuros gerados por este 
ativo. O ativo imobilizado está demonstrado ao custo e a depreciação calcu-
lada individualmente pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens conforme as seguintes taxas 
anuais: móveis, máquinas e utensílios - 10%, equipamentos, veículos e ou-
tras imobilizações - 20%. 3.8 Ativos intangíveis: O ativo intangível é com-
posto por licenças de software adquiridas, capitalizadas com base nos cus-
tos incorridos até o ponto em que esses softwares estejam prontos para ser 
utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável até 
cinco anos, ou período de uso da licença, quando predeterminado pelo for-
necedor. 3.8.1 Contratos de seguro e contratos de investimento - classi-
ficação: Na adoção inicial do CPC 11, a Seguradora efetuou o processo de 
classificação de todos os contratos de seguro e resseguro com base em 
análise de transferência de risco significativo de seguro entre as partes no 
contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância
comercial onde o evento segurado ocorre, comparado com cenários onde o 
evento segurado não ocorre. A Seguradora emite diversos tipos de contratos 
de seguros em diversos ramos que transferem risco de seguro, risco finan-
ceiro ou ambos. Como guia geral, a Seguradora define risco significativo de 
seguro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significativos 
aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância co-
mercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segura-
do não ocorra. Contratos de investimento são aqueles contratos que não 
transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insignificante. Os
contratos de resseguro são classificados segundo os princípios de transfe-
rência de risco de seguro do CPC 11. Os contratos de resseguro que não 
atendem à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 são clas-
sificados como ativos financeiros. Todos os contratos de resseguro foram 
classificados como contratos de seguro por transferirem risco significativo 
de seguro entre as partes no contrato. 3.9 Avaliação de ativos e passivos 
originados de contratos de seguro: 3.9.1 Avaliação de ativos de contra-
tos de resseguro: A Seguradora contratou resseguro com participantes no 
mercado onde a política de risco de crédito da Seguradora prevê ressegura-
dores de primeira linha, ou seja, resseguradores com alto rating de crédito
são considerados no curso normal de seus negócios. No caso dos ressegu-
radores locais que não dispõem de rating de crédito, a Seguradora utiliza 
análise de crédito específica para definição dos parceiros e percentuais de 
alocação, pelo menos a cada renovação de contrato. Os ativos de resseguro
são representados por valores a receber de resseguradores a curto e longo 
prazo, dependendo do prazo esperado de realização (ou recebimento) dos
ativos de resseguro com os resseguradores. Os ativos de resseguro são 
avaliados consistentemente com os saldos associados com os passivos de 
seguro que foram objeto de resseguro e conforme os termos e condições de 
cada contrato. Os passivos a serem pagos a resseguradores são compostos
substancialmente por prêmios pagáveis em contratos de resseguro. 
Quaisquer ganhos ou perdas originados na contratação inicial de resseguro
são amortizados durante o período de expiração do risco dos contratos.
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Despesa com resseguro

Resseguradores Rating S&P/Fitch 2014 2013
Locais Sem rating (82.894) (67.279)
Eventuais A (6.655) (7.005)

A- (6.714) (14.806)
A+ (5.377) (2.122)
A++ (643) (78)
AA (9.099) –
AA- (122) (1.923)
AA+ (904) (320)
Aaa (1.195) –
BBB – (1.575)

Admitidos A (3.869) (3.246)
A- (6.445) (2.850)
A+ (33.468) (40.384)
A++ 326 –
A1 (4.289) –
AA (77) (180)
AA- (10.683) (7.991)
AA+ (1.450) (226)

Total (173.558) (149.985)
A Seguradora avalia a recuperabilidade (impairment) dos ativos de ressegu-
ro regularmente e no mínimo a cada data de balanço. Quando há evidência 
objetiva de impairment, a Seguradora reduz o valor contábil do ativo de res-
seguro ao seu valor estimado de recuperação e reconhece imediatamente 
qualquer perda no resultado do período. 3.9.2 Passivos de contratos de 
seguro: Na adoção inicial do CPC 11, a Seguradora utilizou a isenção de 
utilizar as suas políticas contábeis anteriores, ou seja, BR GAAP (políticas e 
práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil que estão relacionadas 
abaixo) utilizadas para avaliação dos passivos de contratos de seguro e 
ativos de contratos de resseguro. Dentre as isenções previstas no CPC 11, 
a Seguradora também aplicou outros procedimentos mínimos requeridos 
para uma entidade que aplica o CPC 11 pela primeira vez, tais como: 
(i)  teste de adequação de passivos (ou Liability Adequacy Test), (ii) teste de 
impairment de ativos de resseguro, (iii) avaliação de nível de prudência utili-
zado na avaliação de contratos de seguro. A Seguradora não aplicou os 
princípios de Shadow Accounting (ou Contabilidade Reflexa) já que não 
possui contratos cuja avaliação dos passivos, ou benefícios aos segurados, 
sejam impactados por esta política. A Resolução CNSP nº 281/2013 e a 
Circular SUSEP nº 462/2013, alterada pela Circular SUSEP nº 469/2013, 
instituem regras e procedimentos para a constituição das provisões técnicas 
das sociedades seguradoras. A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) 
foi constituída pela parcela do prêmio de seguro correspondente ao período 
de risco a decorrer com base no critério pro rata dia, representando a res-
ponsabilidade da Seguradora na cobertura de seguros para os contratos 
com período de vigência em aberto na data do balanço. A Provisão de Prê-
mios Não Ganhos de Riscos Vigentes, mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) foi 
apurada com base no histórico de apólices vigentes antes da emissão. A 
PPNG-RVNE foi calculada por método estatístico para apólices com prê-
mios de até R$ 1 milhão, através da estimativa da quantidade de apólices 
RVNE e do valor médio da PPNG-RVNE dessas apólices com base no his-
tórico observado. Para apólices com prêmios superiores a R$ 1 milhão, a 
provisão foi calculada através da relação de apólices vigentes, mas não emi-
tidas informada até a data-base, utilizando-se a fórmula idêntica à fórmula 
de cálculo da PPNG. O registro dessa provisão foi efetuado em conformida-
de com o atual plano de contas previsto pela SUSEP. A Provisão de Sinistros 
a Liquidar (PSL) foi constituída por estimativa de pagamentos prováveis, 
determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do ba-
lanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação. A PSL é cons-
tituída no momento do aviso de sinistro e seu valor é determinado pela aná-
lise de peritos. Um sinistro será classificado como judicial quando existir 
uma ação contra a Seguradora no sinistro. A Provisão para Sinistros Ocorri-
dos e Não Avisados (IBNR) foi constituída utilizando a experiência de aviso 
de sinistros da Seguradora (triângulo de sinistros), combinada com a expec-
tativa de sinistro final (Ultimate Loss) da carteira. O modelo utilizado foi o de 
Bornhuetter-Ferguson. 3.9.3 Custos incorridos na aquisição de contra-
tos de seguros: A Seguradora registra como um custo de aquisição diferido 
(Deferred Acquisition Costs (DAC)) todos os gastos que são diretamente 
incrementais e relacionados à originação ou renovação de contratos de Se-
guro, e que possam ser avaliados com confiabilidade. Os demais gastos são 
registrados como despesa, conforme incorridos. Esse custo é amortizado 
segundo o período do contrato, que equivale substancialmente ao período 
de expiração do risco. 3.9.4 Sinistralidade: A sinistralidade de 2014 atingiu 
85,2%, uma variação de 23,9% sobre 2013 (61,3%). Esse aumento na sinis-
tralidade deve-se ao aumento do aviso de sinistros em Seguros Patrimo-
niais, Responsabilidade Civil e Marítimos. A sinistralidade está apresentada 
na nota 18. 3.9.5 Taxa de juros para ativos e passivos: As obrigações 
decorrentes dos contratos de seguros não são indexadas. O fluxo de caixa, 
portanto, foi projetado em valores nominais. A taxa de desconto utilizada foi 
à taxa de juros livre de risco prefixada, definida pela curva de títulos sem 
risco de crédito disponível no mercado financeiro brasileiro na data-base 
31/12/2014. 3.10 Teste de adequação dos passivos (Liability Adequacy 
Test (LAT)): Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP 
nº 457/2012, em cada data de balanço a Seguradora elabora o teste de 
adequação dos passivos para todos os riscos assumidos até a data-base do 
teste. O objetivo é verificar a suficiência das provisões técnicas constituídas 
face às obrigações de sinistros e despesas relacionadas. Este teste é elabo-
rado considerando-se como valor líquido contábil de todos os passivos de 
contratos de seguro permitidos segundo o CPC 11, deduzidos dos ativos 
intangíveis diretamente relacionados aos contratos de seguros. Para o exer-
cício findo em 31/12/2014, a Seguradora elaborou uma metodologia que 
considera a sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros que 
incluem despesas incrementais e acessórias de liquidação de sinistros utili-
zando-se premissas atuariais. Os contratos de seguros foram agrupados 
conforme a classificação da Circular SUSEP nº 457/2012. Como resultado 
do teste, constatamos que as provisões técnicas constituídas em 
31/12/2014, data-base do teste, são suficientes para honrar o fluxo de paga-
mentos gerados pelos riscos assumidos até 31/12/2014. 3.11 Imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda, quando 
aplicável, é constituída à alíquota-base de 15% acrescido de adicional de 
10% sobre o lucro tributável acima de R$ 240 anuais, na forma da lei, e a 
provisão para contribuição social à alíquota de 15% sobre o lucro para fins 
de tributação nos termos da legislação em vigor. A Seguradora não registrou 
créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL 
em 31/12/2014 por ainda não apresentar os estudos contendo a expectativa 
de lucro tributável para os próximos exercícios. Os valores não registrados 
de créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa de contribuição 
social foram de R$ 12.511 (R$ 7.848 em 31/12/2013) e R$ 7.507 (R$ 4.698 
em 31/12/2013), respectivamente. 3.12 Outras provisões, e passivos con-
tingentes: A Seguradora revisa periodicamente suas contingências. Essas 
contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da admi-
nistração, levando em consideração o parecer dos assessores legais quan-
do houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liqui-
dar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado 
com razoável segurança. Os processos de sinistros em discussão judicial 
são classificados em três categorias (provável, possível e remota) e, apesar 
de haver inerente incerteza com relação a prazos e valores, os valores são 
quantificados com base em sua probabilidade de perda, conforme estabele-
cido em Nota Técnica Atuarial específica. Pleiteamos em juízo o reconheci-
mento do direito de não se sujeitar ao recolhimento do PIS e COFINS sobre 
os prêmios de seguro, bem como sobre a receita financeira, inclusive as 
decorrentes da remuneração de ativos. A probabilidade de êxito é possível. 
Em 31/12/2014 e 2013 não havia processo de natureza cível, e trabalhista. 
3.13 Capital social: As ações emitidas pela Seguradora são classificadas 
como um componente do patrimônio líquido quando não possuir a obriga-
ção de transferir caixa ou outros ativos para terceiros. Custos incrementais, 
diretamente atribuíveis à emissão das ações próprias são registrados no 
patrimônio líquido, deduzidos dos recursos recebidos. 3.14 Políticas contá-
beis para reconhecimento de receita: 3.14.1 Reconhecimento de prê-
mio emitido de contratos de seguro: As receitas de prêmio dos contratos 
de seguro são registradas quando da emissão da apólice ou fatura, ou pelo 
início de vigência do risco para os casos em que o risco se inicia antes da 
emissão conforme Circular SUSEP nº 483/2014. 3.14.2 Receita de juros e 
dividendos recebidos: As receitas de juros de instrumentos financeiros 
(incluindo as receitas de juros de instrumentos avaliados ao valor justo atra-
vés do resultado) são reconhecidas no resultado do exercício segundo o 
método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. Os juros cobra-
dos sobre o parcelamento de prêmios de seguros são diferidos para apro-
priação no resultado no mesmo prazo do parcelamento dos corresponden-
tes prêmios de seguros. 3.15 Distribuição de dividendos e juros sobre 

capital próprio: Não houve reconhecimento de dividendos e juros sobre 
capital próprio por conta do prejuízo do exercício. 3.16 Apuração de resul-
tado operacional: O resultado é apurado pelo regime de competência e 
considera: • os prêmios de seguros e as despesas de comercialização, con-
tabilizados por ocasião da vigência dos riscos das apólices ou faturas e re-
conhecidos nas contas de resultados, pelo valor proporcional no prazo de 
vigência do risco; • as receitas e despesas de prêmios de resseguro deduzi-
das das comissões relativas às responsabilidades repassadas as ressegu-
radoras, pelo regime de competência. As receitas e os custos relacionados 
às apólices com faturamento mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês 
subsequente ao período de cobertura, são reconhecidos por estimativa, cal-
culados com base no histórico de emissão. Os valores estimados são men-
salmente ajustados quando da emissão da fatura/apólice. 3.17 Estimativas 
e julgamentos críticos utilizados na avaliação de passivos de seguros: 
As estimativas utilizadas na constituição dos passivos de seguros da Segu-
radora representam a área onde a Seguradora aplica estimativas contábeis 
mais críticas na preparação das demonstrações financeiras em conformida-
de com os CPCs. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser 
consideradas na estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar em 
última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de informação internas 
e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores que pos-
sam influenciar as tomadas de decisões da administração e atuários da Se-
guradora para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do 
valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha 
ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos 
valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As 
provisões técnicas que são mais impactadas por uso de julgamento e incer-
tezas são aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de gran-
des riscos. A Seguradora divulga análises de sensibilidade para estas pre-
missas na (nota 4.1.3). 4. Gerenciamento de risco: 4.1 Gestão de risco de 
seguro, risco financeiro e risco de capital. 4.1.1 Risco de seguro (subs-
crição): O risco em qualquer contrato de seguro é a possibilidade que um 
evento ocorra e em função deste caracterize-se um sinistro. A natureza de 
um contrato de seguro determina que o risco deve ser aleatório e não pre-
visto. A Seguradora define risco de seguro como o risco transferido por qual-
quer contrato onde haja a possibilidade de que o evento de seguro ocorra e 
onde haja incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de 
sinistro. Os contratos de seguro que transferem risco significativo de seguro 
são aqueles contratos onde a Seguradora possui a obrigação de pagamento 
de um benefício adicional significativo aos seus segurados em cenários com 
substância comercial, classificados através da comparação entre cenários 
nos quais o evento segurado ocorra, afetando os segurados de forma adver-
sa, e cenários onde o evento segurado não ocorra. A Seguradora gerencia 
os contratos de seguros através de políticas internas de subscrição, nesta 
incluem-se limites para cada subscritor conforme sua experiência, política 
de preços para cada tipo de risco, monitoramento do resultado e a escolha 

de resseguradores aprovados pelo comitê de crédito. No momento de definir 
o prêmio de seguros é aplicada a teoria da probabilidade e juntamente com
a experiência histórica determinamos o prêmio necessário para cobrir os 
riscos, bem como os níveis de provisões necessárias (net carring amount). 
O risco principal que a Seguradora possui é de os sinistros superarem as
estimativas realizadas no momento da constituição de provisões, resultando 
em um valor insuficiente para arcar com os custos futuros. Isso pode ocorrer
se a frequência de sinistros ou sua severidade forem maiores do que o esti-
mado. Para reduzir esse risco a Seguradora procura ter uma carteira com 
exposição consistente para reduzir a variabilidade dos resultados esperados 
(frequência e severidade), e fazemos o acompanhamento das taxas aplica-
das, frequência e severidade, e dos resultados. Além disso, trabalha em di-
versas linhas de produtos relacionados aos segmentos de linhas comer-
ciais, diversificando assim a exposição a apenas um tipo de negócio. 
Complementar a isso, temos uma estratégia de subscrição que permite 
identificar o tipo de risco e fatores que o agravam, como a localização, co-
berturas, tipos de indústria, entre outros, no momento da precificação do 
produto. 4.1.2 Política de resseguros: As colocações de resseguro são 
baseadas em contratos de resseguro automáticos e facultativos, junto a res-
seguradores de reconhecida solidez financeira e aprovados para operar no 
mercado brasileiro. Os resseguradores que suportam os contratos da Segu-
radora têm classificação de risco de conforme nota 3.9.1, de acordo com a
classificação da agência Standard & Poors, conforme definição do comitê de 
crédito da Seguradora. Adicionalmente ao rating mínimo, também são ob-
servados critérios de diversificação de riscos entre resseguradores. Os con-
tratos de resseguro são baseados em estruturas proporcionais e não pro-
porcionais, objetivando a redução da volatilidade dos sinistros retidos pela 
Seguradora e consequente mitigação de riscos e preservação da solidez fi-
nanceira. A Seguradora gerencia seus contratos de resseguro para mitigar 
eventuais riscos oriundos de concentrações em regiões geográficas ou car-
teira de produtos específicos, comprando coberturas para eventos catastró-
ficos quando a administração julga haver risco significativo. A política de 
resseguros também tem como objetivo prover a equipe de subscrição com 
ferramentas e capacidades necessárias para atuação nos ramos de linhas 
comerciais de seguros. 4.1.3 Análises de sensibilidade: A Seguradora ela-
bora análises de sensibilidade periodicamente onde são determinadas mu-
danças nas premissas atuariais mais significativas utilizadas em seus mode-
los de avaliação de contratos de seguro, com base na razoável mudança
esperada das premissas atuariais. As análises de sensibilidade apresenta-
das a seguir representam a melhor estimativa da administração da Segura-
dora quanto aos fatores de risco de seguro que impactam nossos contratos 
e são integradas à nossa política e matriz de monitoramento de risco de 
seguro e consequentemente não garantem que os fatores de risco venham
a se comportar conforme previsto onde os resultados reais observados em 
períodos futuros podem divergir significativamente dos resultados apresen-
tados a seguir: 

Bruta de resseguro Líquida de resseguro
Variação - % Patrimônio líquido Resultado Patrimônio líquido Resultado

Variável financeira 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Sinistralidade +5% +5% (13.009) (8.573) (13.009) (8.573) (4.231) (3.406) (4.231) (3.406)
Sinistralidade -5% -5% 13.009 8.573 13.009 8.573 4.231 3.406 4.231 3.406
Despesas administrativas +5% +5% (1.688) (1.393) (1.688) (1.393) (1.688) (1.393) (1.688) (1.393)
Despesas administrativas -5% -5% 1.688 1.393 1.688 1.393 1.688 1.393 1.688 1.393
4.1.4. Concentração de risco por região:

Prêmios emitidos líquidos - 2014
Ramos agrupados BA GO MG PR RJ RS SP Outras Total
Aeronáuticos – 3 730 – 1.744 – 10.740 – 13.217
DPVAT 1.491 1.376 4.498 2.850 2.031 2.613 10.147 11.954 36.960
Marítimos – – 112 – 8.668 – 22.646 – 31.426
Patrimonial 132 55 9.704 156 20.685 5 95.578 – 126.315
Pessoas-Coletivo – – – – – – 1 – 1
Responsabilidades 64 – 1.354 – 8.968 – 33.307 – 43.693
Riscos especiais – – – – 30.740 – 277 – 31.017
Riscos financeiros – – 397 – 4.079 – 54.054 – 58.530
Rural – – 16 – – – 11.070 – 11.086
Transportes – – 119 – 2.704 – 16.221 – 19.044
Total 1.687 1.434 16.930 3.006 79.619 2.618 254.041 11.954 371.289

Prêmios emitidos líquidos - 2013
Ramos agrupados BA GO MG PR RJ RS SP Outras Total
Aeronáuticos – 3 856 – 6.282 – 14.923 – 22.064
DPVAT 1.358 1.243 3.977 2.494 1.743 2.432 9.026 10.643 32.916
Marítimos 46 – – 210 9.146 – 20.332 – 29.734
Patrimonial 17 1.562 6.596 303 19.912 5 71.363 100 99.858
Pessoas-Coletivo – 9 117 – 688 – 17.087 – 17.901
Responsabilidade 325 – 429 – 3.469 – 23.533 – 27.756
Riscos especiais – – – – 3.512 – 13.910 – 17.422
Riscos financeiros – – 169 – 7.190 – 32.238 – 39.597
Rural – – – – – – 18.794 – 18.794
Transportes – – 1.243 – 2.431 – 14.973 – 18.647
Total 1.746 2.817 13.387 3.007 54.373 2.437 236.179 10.743 324.689

Prêmios emitidos líquidos por moeda 2014 2013
BRL 288.992 252.478
USD 82.291 72.187
EUR 6 24

371.289 324.689
4.2 Gestão de riscos financeiros de liquidez: A Seguradora considera em 
sua política de gestão de riscos, que o risco de liquidez é o risco onde recur-
sos de caixa possam não estar disponíveis para pagar obrigações futuras 
quando vencidas. A política de gestão de risco da Seguradora não possui 
tolerância ou limites para risco de liquidez e possuímos o compromisso de 
honrar todos os passivos de seguros e passivos financeiros quando venci-
dos em suas datas contratuais ou quando os processos de sinistros atende-
rem todos os critérios exigidos para a pronta liquidação. A Seguradora está 
exposta a uma série de riscos financeiros transferidos por diversos ativos e 
passivos financeiros. Para mitigar os riscos financeiros significativos, a Se-
guradora utiliza uma abordagem ativa de gestão de ativos e passivos e leva 
em consideração a estrutura de Asset & Liability Management (ALM), com 
base em seus fluxos de caixa contratuais (exceto para passivos de contratos 
de seguro e ativos de resseguro onde as datas de liquidação foram estima-
das) e não descontadas, conforme requerido pelo CPC 40 (equivalente ao 
IFRS 7). 4.3 Gestão de risco de mercado: A Seguradora está sujeita a uma 
série de riscos de mercado originados de ativos e passivos financeiros e 
contratos de seguros. Para reduzir a exposição às variações nas taxas de 
juros do mercado brasileiro, a Seguradora se utiliza de uma estratégia de 
gestão de riscos para manutenção da rentabilidade dos seus negócios, mar-
gem de juros e risco de liquidez em níveis determinados conforme sua polí-
tica de gestão de risco e abordagem (bem como limites operacionais) deter-
minados por nossa matriz e por nosso Comitê de Investimentos. 
Adicionalmente, a Seguradora emite certos contratos de seguro cujos pas-
sivos são impactados, ou denominados, em moeda estrangeira, onde os 
fluxos de caixa a serem liquidados (ou pagos) aos segurados são afetados 
pela variabilidade das taxas de câmbio periodicamente e subsequentemen-
te nos períodos de liquidação das obrigações originadas destes contratos. 
Para todos os instrumentos financeiros, o IFRS 7/CPC 40 requer a divulga-
ção por nível relacionada à mensuração do valor justo com base nos seguin-
tes níveis: • Preços quotados (não ajustados) em mercados ativos para ati-
vos ou passivos idênticos (Nível 1). • Informações além dos preços cotados 
incluídos no Nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, 
seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, deriva-
dos de preços) (Nível 2). • Inserções para o ativo ou passivo que não são 
baseadas em dados observáveis do mercado (inserção não observável) (Ní-
vel 3). A Seguradora possui como política de gestão de risco financeiro a 
contratação de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado 
brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, 
visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma polí-
tica prudente de gestão de risco de liquidez. A Seguradora também gerencia 
parte dos seus ativos livres por meio de gestão própria, com base em dire-
trizes oriundas de sua matriz e do Comitê de Investimento, com o intuito de 
proporcionar retorno em longo prazo dos ativos em níveis considerados 
como satisfatórios. As tabelas a seguir apresentam todos os ativos financei-
ros detidos pela Seguradora mensurados ao valor: Ativos em negociação/
avaliados ao valor justo por meio do resultado:

 2014  2013
Renda fixa: Títulos públicos Nível 1 Total Nível 1 Total
 Notas do Tesouro Nacional (NTN-F) 146.559 146.559 74.366 74.366
Quotas de fundos de investimento
 (fundos abertos)
 Itaú Restec TDPI 33.154 33.154 33.986 33.986

2014 2013
Cambial Nível 1 Total Nível 1 Total
 Quotas de fundos de investimento
  Itaú Hedge Cambial FICFI 11.509 11.509 10.276 10.276
Total dos fundos abertos 191.222 191.222 118.628 118.628
Fundos exclusivos: Títulos públicos
 Letras Financeiras do Tesouro (LFT) – – 5.486 5.486
 Ações preferenciais 1.864 1.864 17.414 17.414
 Ações ordinárias 16.214 16.214 45.139 45.139
 Outros valores a receber ou a pagar 298 298 (632) (632)
Total dos fundos exclusivos 18.376 18.376 67.407 67.407
Outros fundos: DPVAT 39.224 39.224 34.394 34.394
Total de outros fundos 39.224 39.224 34.394 34.394
Total dos ativos em negociação/avaliados
 ao valor justo por meio de resultado 248.822 248.822 220.429 220.429
 Circulante 248.822 248.822 220.429 220.429
O valor justo de instrumentos negociados em um mercado ativo é calculado 
com base em preços quotados em mercado na data de balanço. O preço 
quotado usado para ativos financeiros mantido pela Seguradora é o bid pri-
ce atual. Estes instrumentos são incluídos em Nível 1. A Seguradora realiza 
análises de sensibilidade para riscos financeiros sobre todos os seus instru-
mentos financeiros ativos e passivos. Existem diversas limitações quanto às 
linearidades ou não linearidades entre as mudanças esperadas destas pre-
missas e os resultados reais futuros (realizados ou não realizados) podem 
diferir significativamente dos resultados estimados através das análises de
sensibilidade apresentadas nestas demonstrações financeiras. A tabela 
apresentada a seguir leva em consideração a melhor estimativa da adminis-
tração sobre uma razoável mudança esperada destas variáveis e impactos 
potenciais sobre o resultado do exercício e sobre o patrimônio líquido da 
Seguradora em: Impacto

2014 2013
Variável 
 financeira

Variação  
- %

Patrimônio 
líquido Resultado

Patrimônio 
líquido Resultado

Taxa de juros 1 (6.689) (6.689) (2.965) 828
Taxa de juros -1 7.247 7.247 3.243 (828)
IBOVESPA 1 500 500 592 892
IBOVESPA -1 (500) (500) (592) (892)
4.4 Gestão de risco de crédito: A Seguradora possui uma rigorosa política 
de risco de crédito para aquisição de ativos financeiros e contratação de 
resseguro no mercado aberto. Nesse contexto, a Seguradora segue as polí-
ticas da matriz e políticas de seu Comitê de Tesouraria onde existem diver-
sos indicadores impostos para limitar a nossa exposição ao risco de crédito 
caso as contrapartes de nossas operações não possuam rating de crédito 
igual ou superior aqueles estabelecidos em nossa política. A política de apli-
cações financeiras adotada pela administração da Seguradora estabelece
as instituições financeiras com as quais a Seguradora pode operar, os limi-
tes de alocação de recursos e os objetivos. A Seguradora adota o critério de 
aplicar seus recursos em instituições sólidas ou adquire títulos públicos fe-
derais. 4.5 Gestão de risco de capital: Os objetivos principais da Segura-
dora em sua gestão de capital são: manter nível de capital suficiente para
atender os requerimentos regulatórios emanados pela SUSEP, proteger a 
capacidade financeira da Seguradora e otimizar o valor da Seguradora aos 
acionistas e partes interessadas. A Seguradora monitora o nível de capitali-
zação e aderência ao “capital regulatório”, que considera todas as regras 
vigentes emanadas pelos órgãos reguladores responsáveis. Adicionalmen-
te, as decisões de alocação de recursos são parte integrante do planeja-
mento estratégico da Seguradora. As regras de “capital regulatório” exigem 
que a Seguradora tenha capital igual ou superior ao “capital mínimo  
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requerido” e “liquidez em relação ao capital de risco”. Em resumo, o capital 
regulatório e sua liquidez consideram os riscos de subscrição, crédito, ope-
racional, ativos líquidos e necessidade de cobertura das provisões, confor-
me descrito a seguir: • Capital-base - é o montante fixo de capital que a se-
guradora deverá manter, a qualquer tempo, e varia em função da região 
geográfica de atuação. O capital-base para uma seguradora operar em todo 
o País é de R$ 15 milhões. • Capital de risco - é o montante variável de ca-
pital que a Seguradora deverá manter, a qualquer tempo, para a garantia 
dos riscos inerentes à operação considerando os riscos de subscrição, cré-
dito e operacional. • Capital mínimo requerido - é o montante de capital que 
a Seguradora deverá manter a qualquer tempo para garantia de suas opera-
ções e é equivalente ao maior valor entre o capital base, o capital de risco e 
a margem de solvência. • Margem de Solvência - montante mínimo de capi-
tal definido como o maior valor entre 20% dos prêmios retidos dos últimos 
12 meses e 33% dos sinistros retidos anualizados dos últimos 36 meses. • 
Ativos Líquidos - são todos os ativos aceitos pelo Conselho Monetário Na-
cional em até 100% (cem por cento) na cobertura das provisões técnicas. • 
Liquidez em Relação ao Capital Mínimo Requerido - situação caracterizada 
quando a sociedade supervisionada apresentar montante de ativos líquidos, 
em excesso à necessidade de cobertura das provisões, superior a 20% (vin-
te por cento) do Capital de Risco. A Seguradora está aderente a todas as 
regras mencionadas. 5. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa e contas bancárias devedoras incluem a seguinte composição 
para propósitos de reconciliação com a demonstração de fluxo de caixa  
consolidada da Seguradora em: 2014 2013
Numerário 16 6
Depósitos à vista em instituições financeiras 14.917 10.234

14.933 10.240
Em 31/12/2014 e 31/12/2013, a Seguradora não detinha nenhum item de 
caixa e equivalente de caixa classificado como “Caixa restrito”, bem como 
itens de caixa e equivalente de caixa dados como garantias a terceiros.  
6. Aplicações: 6.1 Maturidade das aplicações financeiras: O quadro a 
seguir demonstra a composição e a maturidade do portfólio de investimen-
tos da Seguradora em ativos financeiros em negociação (ao valor justo por 
meio de resultado): 2014

Sem ven- Até 6 Acima de
Ativos em negociação/avaliados ao cimento meses 12 meses Total
 valor justo por meio de resultado
 Renda fixa: Títulos públicos
  Notas do Tesouro Nacional (NTN-F) – – 146.559 146.559
  Fundos abertos
   Quotas de fundos de investimento
    Itaú Restec TDPI 33.154 – – 33.154
  Cambial
   Quotas de fundos de investimento
    Itaú Hedge Cambial FICFI 11.509 – – 11.509
Total dos fundos abertos 44.663 – 146.559 191.222
 Fundos exclusivos: Títulos públicos
  Ações preferenciais 1.864 – – 1.864
  Ações ordinárias 16.214 – – 16.214
  Outros valores a receber ou a pagar – 298 – 298
Total dos fundos exclusivos 18.078 298 – 18.376
Outros fundos: DPVAT – – 39.224 39.224
Total de outros fundos – – 39.224 39.224
Total dos ativos em negociação/avaliados ao
 valor justo por meio de resultado 62.741 298 185.783 248.822

2013
Sem ven- Até 6 Acima de

Ativos em negociação/avaliados ao cimento meses 12 meses Total
 valor justo por meio de resultado
 Renda fixa: Títulos públicos
  Notas do Tesouro Nacional (NTN-F) – – 74.366 74.366
 Fundos abertos
  Quotas de fundos de investimento
   Itaú Restec TDPI 33.986 – – 33.986
 Cambial
  Quotas de fundos de investimento
   Itaú Hedge Cambial FICFI 10.276 – – 10.276
Total dos fundos abertos 44.262 – – 118.628
Fundos exclusivos: Títulos públicos
 Letras Financeiras do Tesouro (LFT) – – 5.486 5.486
 Ações preferenciais 17.414 – – 17.414
 Ações ordinárias 45.139 – – 45.139
 Outros valores a receber ou a pagar – (632) – (632)
Total dos fundos exclusivos 62.553 (632) 5.486 67.407
Outros fundos: DPVAT – – 34.394 34.394
Total de outros fundos – – 34.394 34.394
Total dos ativos em negociação/avaliados ao
 valor justo por meio de resultado 106.815 (632) 79.852 220.429
6.2 Representatividade e classe dos ativos: Os quadros a seguir demons-
tram a composição do portfólio de investimentos da Seguradora em 
31/12/2014 e 2013, detalhada por classe de ativos, taxa de juros contratada 
e percentual de representatividade dos ativos em relação ao total. 

2014

Ativos em negociação/ Reais
Percen- 

tual Classe
Taxa de juros  

contratada
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado
 Renda fixa: Títulos públicos
  Notas do Tesouro 
   Nacional (NTN-F) (ii) 146.559 59

Pré-
Fixado Pré + Juros

 Fundos abertos (iii)
  Quotas de fundos de investimento

   Itaú Restec TDPI 33.154 13
Pós-
Fixado CDI

 Cambial
  Quotas de fundos de investimento
  Itaú Hedge Cambial FICFI 11.509 5 Cambial USD
Total dos fundos abertos 191.222 77
Fundos exclusivos
 Títulos públicos
  Ações preferenciais 1.864 – Ações Renda Variável
  Ações ordinárias 16.214 7 Ações Renda Variável
  Outros valores a receber ou a pagar 298 – N/A N/A
Total dos fundos exclusivos 18.376 7
Outros Fundos: DPVAT 39.224 16 N/A N/A
Total de outros fundos 39.224 16
Total dos ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado 248.822 100

2013

Ativos em negociação/ Reais
Percen- 

tual Classe
Taxa de juros 

 contratada
 avaliados ao valor justo 
  por meio de resultado
 Renda fixa: Títulos públicos
  Notas do Tesouro Nacional 
   (NTN-F) (ii) 74.366 34

Pré-
Fixado Pré + Juros

 Fundos abertos (iii)
  Quotas de fundos de investimento

   Itaú Restec TDPI 33.986 15
Pós-
Fixado CDI

 Cambial
  Quotas de fundos de investimento
   Itaú Hedge Cambial FICFI 10.276 5 Cambial USD
Total dos fundos abertos 118.628 64
Fundos exclusivos: Títulos públicos
 Letras Financeiras do 
  Tesouro (LFT) (i) 5.486 2

Pós-
Fixado SELIC

 Ações preferenciais 17.414 8 Ações Renda Variável
 Ações ordinárias 45.139 20 Ações Renda Variável
  Outros valores a receber ou a pagar(632) – N/A N/A
Total dos fundos exclusivos 67.407 30
Outros fundos: DPVAT 34.394 16 N/A N/A
Total de outros fundos 34.394 16
Total dos ativos em negociação/
 avaliados ao valor justo
  por meio de resultado 220.429 100
A carteira de investimentos é administrada pelos bancos Itaú e Citibank.  

(i) Letras do Tesouro Nacional contratada com taxa prefixada de 8,185% ao 
ano Aplicação em título prefixado é feita preferencialmente em títulos com 
duration curto para reduzir volatividade a mudanças na taxa de juros.  
(ii) Notas do Tesouro Nacional contratadas com taxas entre 12,05% e 
13,40% ao ano Aplicação também em títulos pré/pós, garantindo a 

diversificação do portfólio de investimentos e pela frequente queda na taxa 
de juros. (iii) As cotas de fundos abertos são constituídas substancialmente 
por fundos com aplicações em títulos públicos com baixa volatilidade e 
retorno aderente ao CDI e por fundo cambial utilizado para fazer frente a 
obrigações contratadas em moeda estrangeira.

Títulos públicos Quotas de fundos abertos Quotas de fundos exclusivos DPVAT Total
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Saldo inicial 74.366 69.613 44.262 31.700 67.407 64.334 34.394 29.225 220.429 194.872
(+) Aplicações 67.082 88.496 169.548 144.910 – – 7.402 5.785 244.032 239.191
(–) Resgates – 85.377 173.881 136.594 50.037 – 9.289 3.661 233.207 225.632
(+) Rendimentos 2.474 1.634 4.734 4.246 1.006 3.073 6.717 3.045 14.931 11.998
(+) Ajuste a mercado 2.637 – – – – – – – 2.637 –
(=) Saldo final 146.559 74.366 44.663 44.262 18.376 67.407 39.224 34.394 248.822 220.429
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, não existiam posições em aberto com instrumentos financeiros derivativos.
7. Operações com seguros e resseguros: 7.1 Prêmios a receber de segurados/provisão para riscos de crédito:

Ativos vencidos em 31/12/2014

Ramos agrupados
Ativos a 
 vencer

1 a  
30 dias

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
365 dias

Acima de 
365 dias

Redução ao  
valor recuperável Saldo

Parcelamento médio 
 (número de meses)

Aeronáuticos 3.449 245 54 74 59 – (19) 3.862 7
Marítimos 15.723 374 – – 65 – (36) 16.126 3
Patrimonial 69.732 3.909 43 61 202 – (86) 73.861 3
Responsabilidades 19.743 393 26 128 7 1 (51) 20.247 3
Riscos especiais 3.221 285 6 6 – – (6) 3.512 3
Riscos financeiros 45.689 781 1.528 39 110 41 (170) 48.018 2
Rural 4.560 141 11 8 2 – (5) 4.717 4
Transportes 2.800 405 61 25 4 241 (102) 3.434 2
Total 164.917 6.533 1.729 341 449 283 (475) 173.777

Ativos vencidos em 31/12/2013

Ramos agrupados
Ativos a 
 vencer

1 a  
30 dias

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
365 dias

Acima de 
365 dias

Redução ao  
valor recuperável Saldo

Parcelamento médio 
 (número de meses)

Aeronáuticos 4.530 203 54 10 9 – (7) 4.799 8
Marítimos 4.953 322 445 350 – – (45) 6.025 6
Patrimonial 45.249 689 123 13 11 8 (10) 46.083 3
Pessoas coletivo 1.621 – – – – – – 1.621 –
Responsabilidades 13.308 490 94 48 – 1 (70) 13.871 4
Riscos especiais 3.518 102 – 12 – – (2) 3.630 2
Riscos financeiros 30.587 744 79 263 25 38 (106) 31.630 3
Rural 9.476 87 9 9 22 – (11) 9.592 5
Transportes 2.801 569 109 98 60 203 (131) 3.709 1
Total 116.043 3.206 913 803 127 250 (382) 120.960

7.2 Operações com seguradoras: 2014 2013
Prêmio de cosseguro aceito 3.936 2.765
Provisão para perdas - cosseguro aceito (302) (245)
Prêmios e sinistros a recuperar de cosseguro cedido 1.805 829
Comissão de cosseguro cedido 2.598 832

8.037 4.181
7.3 Operações com resseguradora: 2014 2013
Recuperação de sinistro 17.544 11.576
Provisão para perdas - sinistro (3.174) (558)

14.370 11.018
8. Títulos e créditos a receber: 2014 2013
Créditos tributários e previdenciários 574 953
 Imposto de renda 195 564
 Contribuição social 82 343
 PIS/COFINS 297 46
Outros créditos 95 41
 Adiantamento a funcionários 95 41
Títulos e créditos a receber - longo prazo 5.225 3.896
 Custo de aquisição de ações (nota 20.5) 5.225 3.896

5.894 4.890
9. Despesas antecipadas: 2014 2013
Ressegurador local 9.251 9.620
Ressegurador admitido 7.729 8.454
Ressegurador eventual 2.042 1.514
Despesas antecipadas administrativas 190 133

19.212 19.721
10. Custo de aquisição diferido: Seguros
Ramos agrupados 2014 2013
Aeronáuticos 993 769
Marítimos 1.418 1.243
Patrimonial 11.721 8.552
Responsabilidades 4.963 3.451
Riscos especiais 1.620 2.044
Riscos financeiros 13.372 9.670
Rural 1.229 1.017
Transportes 469 318

35.785 27.064
Seguros

Movimentação do custo de aquisição diferido 2014 2013
Saldo anterior 27.064 18.797
 Constituição 32.925 19.391
 Reversão (24.204) (11.124)
Saldo final 35.785 27.064
11. Imobilizado:

Equipa- 
mentos

Móveis,  
máquinas 

 e utensílios Veículos

Outras  
imobili- 
zações

Imobili- 
zado 
 total

Saldo em 31/12/2012 337 425 594 275 1.631
 Aquisição 86 315 224 872 1.497
 Baixas – – (325) – (325)
 Depreciação/amortização (129) (71) (21) (112) (333)
Saldo em 31/12/2013 294 669 472 1.035 2.470
 Aquisição 107 215 65 664 1.051
 Depreciação/amortização (142) (94) (156) (323) (715)
Saldo em 31/12/2014 259 790 381 1.376 2.806
Custo histórico 787 1.079 788 1.938 4.592
Depreciação/amortização
 acumulada (528) (289) (407) (562) (1.786)
Taxas anuais de 
 depreciação - % 20 10 20 20
O saldo da conta outras imobilizações refere-se a reformas efetuadas nos 
imóveis locados pela Seguradora. Estes imóveis possuem opção de renova-
ção do contrato de aluguel por mais cinco anos, sem opção de compra.  
A Seguradora não possui contratos de aluguel classificados como leasing 
financeiro.

12. Intangível - licenças de software: 2014 2013
Saldo anterior 320 434
 Aquisição 11 42
 Amortização (161) (156)
Saldo atual 170 320
Custo histórico 809 798
Amortização acumulada (639) (478)
Taxas anuais de amortização em - % 20 20
As licenças de software possuem opção de renovação anual automática.
13. Contas a pagar: 2014 2013
Obrigações a pagar 3.255 3.847
 Aluguel 181 133
 Fornecedores 365 204
 Participação sobre o resultado 2.616 3.474
 Outras obrigações 93 36
Impostos e encargos sociais a recolher 5.437 3.837
 Contribuição para o FGTS 63 82
 Contribuições previdenciárias 246 397
 Imposto de Renda Retido na Fonte 267 248
 Imposto sobre operações financeiras 4.707 3.068
 Imposto sobre serviço retido na fonte 119 11
 Outros impostos e encargos a recolher 35 31
Encargos trabalhistas 625 773
 Férias a pagar 467 576
 INSS e FGTS a pagar 158 197
Impostos e contribuições 1.244 151
 PIS/COFINS 501 151
 Imposto sobre aplicação financeira 743 –
Outras contas a pagar 201 87
 Outras contas a pagar 201 87

10.762 8.695
14. Débito das operações com seguros e resseguros: 2014 2013
Prêmios a restituir 154 615
 Prêmios a restituir seguros 154 615
Operações com seguradora 28.430 9.754
 Prêmios a restituir cosseguro aceito 204 204
 Prêmios de cosseguro cedido 15.177 6.574
 Prêmios de cosseguro cedido a liquidar 12.795 2.729
 Repasse de salvados e ressarcimentos cosseguro cedido 254 247
Operações com resseguradora 129.911 98.603
 Prêmios de resseguro cedido 95.552 67.514
 Prêmios de resseguro RVNE 23.369 17.186
 Prêmios de resseguro a liquidar 10.998 13.901
 Repasse de salvados e ressarcimentos resseguro (8) 2
Corretores de seguros e resseguros 26.063 17.792
 Comissões de riscos emitidos 15.800 11.867
 Comissões a pagar 3.628 919
 Comissões riscos vigentes e não emitidos 5.000 4.236
 Comissões sobre cosseguro aceito 1.635 770

184.558 126.764
Circulante 168.122 110.846
Não circulante 16.436 15.918
15. Depósito de terceiros: O montante de R$ 9.419 (R$ 4.279 em 
31/12/2014) refere-se ao recebimento antecipado dos prêmios relativos a
documentos em fase de emissão e créditos de prêmios e emolumentos 
de seguros e cosseguros aceitos, quando não identificados no ato do 
recebimento.
Aging 2014 2013
1 a 30 dias 6.537 1.869
31 a 60 dias 669 715
61 a 120 dias 999 854
121 a 180 dias 419 –
181 a 365 dias 474 157
Superior a 365 dias 321 684

9.419 4.279
16. Provisões técnicas de seguros: 16.1 A composição das Provisões Técnicas de Seguros, registradas no passivo circulante e não circulante,
está assim representada por agrupamento de ramos:

PPNG PSL IBNR IBNER PDR

Estimativa 
salvados/ 

ressarcimentos Total
Grupo 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Aeronáuticos 7.501 6.346 5.014 3.309 3.764 6.551 492 46 165 341 – – 16.936 16.593
DPVAT 470 154 19.112 18.782 19.642 15.459 – – – – – – 39.224 34.395
Marítimos 18.669 14.240 27.816 41.884 5.968 1.719 2.235 2 436 91 (88) – 55.036 57.936
Patrimonial 114.317 93.915 143.611 103.747 11.892 6.878 15.377 2.275 1.015 482 (1.621) – 284.591 207.297
Pessoas coletivo – – 257 37 93 1.793 196 161 – 101 – – 546 2.092
Responsabilidades 28.389 21.653 61.406 20.914 11.321 9.158 6.987 3.602 620 672 (19) – 108.704 55.999
Riscos especiais 26.102 14.561 1.834 41 2.172 1.341 300 8 100 71 (110) – 30.398 16.022
Riscos financeiros 80.645 57.210 2.884 205 1.621 1.020 388 328 81 71 (90) – 85.529 58.834
Rural 6.951 8.832 716 421 4.771 3.012 1.250 – 96 159 – – 13.784 12.424
Transportes 2.377 2.103 13.575 8.487 3.797 1.412 4.004 467 436 105 (1.252) – 22.937 12.574

285.421 219.014 276.225 197.827 65.041 48.343 31.229 6.889 2.949 2.093 (3.180) – 657.685 474.166
A movimentação das Provisões Técnicas de Seguros, registradas no passivo circulante e não circulante, está assim representada:

PPNG PSL IBNR IBNER PDR

Estimativa 
salvados/ 

ressarcimentos Total
Grupo 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Saldo anterior 219.014 170.353 197.827 130.999 48.343 60.555 6.889 – 2.093 – – – 474.166 361.907
Constituição 284.847 159.120 – – 48.322 43.751 31.229 6.889 2.949 2.093 (3.180) – 364.167 211.853
Aviso – – 135.185 139.883 – – – – – – – – 135.185 139.883
Cancelamento – – (64.948) (57.399) – – – – – – – – (64.948) (57.399)
Reavaliação – – 106.196 56.230 – – – – – – – – 106.196 56.230
Reabertura – – 17.601 17.418 – – – – – – – – 17.601 17.418
Pagamento – – (129.443) (98.363) – – – – – – – – (129.443) (98.363)
Oscilação cambial – 374 13.807 9.059 – – – – – – – – 13.807 9.433
Reversão (218.440) (110.833) – – (31.624) (55.963) (6.889) – (2.093) – – – (259.046) (166.796)
Saldo atual 285.421 219.014 276.225 197.827 65.041 48.343 31.229 6.889 2.949 2.093 (3.180) – 657.685 474.166
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16.2 A composição dos ativos de resseguros - provisões técnicas estão assim representados, por agrupamento de ramos:

PPNG PSL IBNR IBNER PDR

Estimativa 
salvados/ 

ressarcimentos Total
Grupo 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Aeronáuticos 3.479 3.570 3.740 2.518 3.053 5.716 451 41 139 303 – – 10.862 12.148
DPVAT – – – – – – – – – – – – – –
Marítimos 11.119 8.619 19.034 36.601 4.258 1.093 1.467 1 306 58 (62) – 36.122 46.372
Patrimonial 81.254 62.207 122.329 85.207 9.320 4.195 13.649 1.424 855 295 (1.366) – 226.041 153.328
Pessoas Coletivo – – – – – – – – – – – – – –
Responsabilidades 8.820 2.559 27.513 2.497 1.680 2.671 584 1.084 76 198 (2) – 38.671 9.009
Riscos Especiais 20.849 8.852 1.556 – 1.593 804 111 5 69 43 (76) – 24.102 9.704
Riscos Financeiros 30.712 24.189 2.100 143 934 703 318 226 50 49 (56) – 34.058 25.310
Rural 2.934 6.952 396 379 4.751 3.009 1.222 – 95 158 – – 9.398 10.498
Transportes 671 744 9.493 6.165 2.909 397 3.563 98 364 26 (960) – 16.040 7.430

159.838 117.692 186.161 133.510 28.498 18.588 21.365 2.879 1.954 1.130 (2.522) – 395.294 273.799

A movimentação dos ativos de resseguros - provisões técnicas estão assim representados:
PPNG PSL IBNR IBNER PDR

Estimativa 
salvados/ 

ressarcimentos Total
Grupo 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Saldo anterior 117.692 99.356 133.510 91.758 18.588 13.787 2.879 – 1.130 – – – 273.799 204.901
Constituição 154.625 105.066 – – 28.498 23.839 21.364 2.879 1.954 1.130 (2.522) – 203.919 132.914
Aviso – – 81.164 105.819 – – – – – – – – 81.164 105.819
Cancelamento – – (40.256) (43.129) – – – – – – – – (40.256) (43.129)
Reavaliação – – 100.169 40.115 – – – – – – – – 100.169 40.115
Reabertura – – 8.376 12.294 – – – – – – – – 8.376 12.294
Pagamento – – (108.930) (81.491) – – – – – – – – (108.930) (81.491)
Oscilação Cambial – – 12.128 8.144 – – – – – – – – 12.128 8.144
Reversão (112.479) (86.730) – – (18.588) (19.038) (2.878) – (1.130) – – – (135.075) (105.768)
Saldo atual 159.838 117.692 186.161 133.510 28.498 18.588 21.365 2.879 1.954 1.130 (2.522) – 395.294 273.799
16.3 Comportamento da provisão de sinistros em anos posteriores aos anos de constituição: A tabela abaixo mostra o desenvolvimento de  
pagamentos de sinistros. A linha “Total de passivo no balanço” reflete o valor da provisão de sinistros a liquidar. O objetivo dessa tabela é demonstrar a
consistência da política de provisionamento para sinistros da Seguradora. 2014

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Data de aviso de sinistros 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2010 2011 2012 2013 2014 Total
 Ao final do ano de aviso 5.964 50.913 113.273 172.764 189.938 459 9.397 23.684 37.363 41.739
 Um ano depois 2.285 51.783 101.658 186.991 569 9.955 24.407 38.444
 Dois anos depois 2.521 47.551 104.443 618 9.442 26.990
 Três anos depois 2.414 48.402 305 10.496
 Quatro anos depois 2.114 304
 Estimativa corrente 2.114 48.402 104.443 186.991 189.938 531.888 304 10.496 26.990 38.444 41.739 117.972
 Pagamentos acumulados até data-base 638 41.075 70.149 119.631 43.280 274.773 132 6.825 13.291 16.503 10.269 47.020
 Passivo reconhecido no balanço 1.476 7.327 34.293 67.360 146.658 257.114 172 3.670 13.699 21.941 31.469 70.951
 Passivos de DPVAT 19.112 19.112
Total de passivo no balanço 276.226 90.063

2013
Bruto de resseguro Líquido de resseguro

Data de aviso de sinistros 2010 2011 2012 2013 Total 2010 2011 2012 2013 Total
 Ao final do ano de aviso 5.964 50.913 113.273 172.764 459 9.397 23.684 37.363
 Um ano depois 2.285 51.783 101.658 569 9.955 24.407
 Dois anos depois 2.521 47.551 618 9.442
 Três anos depois 2.414 305
 Estimativa corrente 2.414 47.551 101.658 172.765 324.388 305 9.442 24.407 37.363 71.517
 Pagamentos acumulados até data-base 637 39.964 37.338 67.403 145.342 131 6.562 10.016 9.273 25.981
 Passivo reconhecido no balanço 1.777 7.588 64.319 105.362 179.046 174 2.880 14.391 28.090 45.536
Passivos de DPVAT 18.781 18.781
Total de passivo no balanço 197.827 64.317
16.4 Provisão para sinistros em discussão judicial: A Seguradora tem 
registro de processos de sinistros em discussão judicial incluídos na rubrica 
“Provisão de Sinistros a Liquidar”, em 31/12/2014 no montante de R$ 
41.544, dos quais R$ 14.086 refere-se ao Convênio DPVAT, R$ 27.458 aos 
demais ramos e R$ 10.351 a “Provisão de Sinistros a Liquidar - Resseguro”. 
A contingência em 31/12/2014 e 2013 está assim representada:

Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
2014 2013 2014 2013 2014 2013

Provável 520 546 39.884 10.321 3.502 4.173
Possível 2.338 1.729 71.122 43.184 18.957 12.785
Remota 484 361 58.035 14.713 19.085 3.360

3.342 2.636 169.041 68.218 41.544 20.318
Aging 2014 2013
De 0 a 1 ano 24.416 6.307
De 1 a 2 anos 9.478 4.810
De 2 a 3 anos 3.643 5.058
De 3 a 4 anos 1.678 2.071
De 4 a 5 anos 1.002 1.254
Acima de 5 anos 1.327 818

41.544 20.318
16.5 Cobertura das provisões técnicas: 2014 2013
Ramos elementares 657.685 474.166
Total das provisões técnicas 657.685 474.166
 (–) Operações com resseguradoras (327.688) (273.799)
 (–) Direitos creditórios (121.176) (43.903)
 (–) Provisões do Convênio DPVAT (39.224) (34.394)
 (–) Custo de aquisição diferido redutores da PPNG (13.583) (8.946)
Montante a ser garantido 156.014 113.124
 Títulos de renda fixa - públicos 146.559 74.366
 Fundos exclusivos 5.021 6.741
 Quotas de fundos de investimento 44.663 44.262
Total Garantia das provisões técnicas 196.243 125.369
 Ativos excedentes 40.229 12.245
17. Patrimônio líquido: 17.1 Capital social: O capital social está represen-
tado pelo valor de R$ 129.450 (R$ 129.450 em 31/12/2013), composto por 
129.449.932 (129.449.932 em 31/12/2013) ações ordinárias, nominativas, e 
sem valor nominal. 17.2 Patrimônio líquido ajustado: O Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) da Seguradora, nas datas-bases de 31/12/2014 e 2013, 
apresenta-se superior ao valor exigido pela regra de capital mínimo requeri-
do instituído pelas Resoluções CNSP nº 316/2014 (Capital Mínimo Requeri-
do e Plano de Regularização de Solvência), CNSP 280/2013 (Capital de 
Risco de Subscrição) alterada pela Resolução CNSP nº 302/2013 (Capital 
Mínimo Requerido), CNSP 228/2010 alterada pelas resoluções CNSP 
241/2011 (Capital de Risco de Crédito) e CNSP nº 302/2013 (Capital Míni-
mo Requerido), CNSP 283/2013 (Capital de Risco Operacional). De forma 
que a Seguradora encontra-se adequada quanto ao capital mínimo requeri-
do. 17.3 Exigência de capital: A Resolução CNSP nº 316/2014 (Capital 
Mínimo Requerido e Plano de Regularização de Solvência) estabelece os 
critérios de exigência de capital e plano de recuperação de solvência a se-
rem observados para operação de seguros. O critério estabelecido define 
que o PLA da seguradora deverá ser maior ou igual ao capital mínimo reque-
rido (CMR) e apresentar liquidez em relação ao capital de risco no fecha-
mento mensal de seus balancetes. O CMR é definido pelo maior valor entre 
o capital-base e o capital de risco. A liquidez em relação ao capital de risco 
é definida como o excedente de ativos líquidos em relação à necessidade de 
cobertura das provisões e, esse excedente, deve ser superior a 20% (vinte 
por cento) do capital de risco. 

2014 2013
Patrimônio líquido 57.936 81.966
 (–) Despesas antecipadas (191) (133)
 (–) Ativos intangíveis (170) (320)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 57.575 81.513
 20% do prêmio retido anual médio (12 meses) 32.558 32.706
 33% do sinistro retido anual médio (36 meses) 23.169 15.549
Margem de solvência (a) 32.558 32.706
Suficiência de margem de solvência 25.017 48.807
Capital-base (b) 15.000 15.000
 Capital adicional de risco de subscrição 19.551 17.615
 Capital adicional de risco de crédito 17.329 24.920
 (–) Benefício da diversificação (4.922) (5.518)
 Capital adicional de risco operacional 2.695 2.272
Capital adicional (c) 34.653 39.289
Capital-base + capital adicional (d) 49.653 54.289
Capital Mínimo Requerido (CMR) 34.653 39.289
 2014 - maior valor entre (b) e (c) 34.653 –
 2013 - maior valor entre (a), (b) e (c) – 39.289
Suficiência de capital (PLA - CMR) 22.922 42.224
18. Composição prêmios ganhos, sinistros ocorridos e custo de aqui-
sição: Os principais ramos em que a Seguradora opera e seus principais
indicadores de desempenho são: 2014

Prêmios  
ganhos

Sinistros 
ocorridos

Índice de  
sinistra- 

lidade - %

Custo 
de aqui- 

sição

Índice de  
comissio- 

namento - %
Aeronáuticos 12.187 (1.300) 11 (1.683) 14
DPVAT 36.635 (31.994) 87 (525) 1
Marítimos 27.158 (19.207) 71 (2.730) 10
Patrimonial 106.031 (114.315) 108 (13.352) 13
Pessoas 1 172 – (65) –
Responsabilidades 36.891 (48.989) 133 (7.085) 19
Riscos especiais 19.734 (2.789) 14 (1.415) 7
Riscos financeiros 35.071 (3.827) 11 (6.361) 18
Rural 12.968 (18.361) 142 (1.976) 15
Transportes 18.801 (19.578) 104 (4.222) 22

305.477 (260.188) 85 (39.414) 13
2013

Prêmios  
ganhos

Sinistros 
ocorridos

Índice de  
sinistra- 

lidade - %

Custo 
de aqui- 

sição

Índice de  
comissio- 

namento - %
Aeronáuticos 11.610 (619) 5 (1.407) 12
DPVAT 32.998 (28.805) 87 (473) 1
Marítimos 28.156 (3.862) 14 (2.117) 8
Patrimonial 97.980 (82.116) 84 (10.816) 11
Pessoas 19.444 (3.559) 18 (12.314) 63
Responsabilidades 29.707 (21.981) 74 (5.731) 19
Riscos especiais 8.741 502 (6) (1.179) 13
Riscos financeiros 25.113 11.351 (45) (4.414) 18
Rural 12.510 (31.315) 250 (981) 8
Transportes 13.495 (11.051) 82 (3.000) 22

279.754 (171.455) 61 (42.432) 15
19. Detalhamento de contas demonstração de resultado: 19.1 Prêmios
emitidos líquidos: 2014 2013
Prêmios direto 285.640 235.209
Prêmios DPVAT 36.959 32.914
Prêmios de cosseguro aceito 86.505 63.550
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Parecer Atuarial
Examinamos as provisões técnicas declaradas no balanço patrimonial da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. de 31 de dezembro de 2014 com o objetivo de avaliar sua adequação às obrigações assumidas até aquela data
relativas aos contratos de seguros. Certificamos que as referidas provisões técnicas encontram-se adequadas e que não há necessidade de constituição da Provisão Complementar de Cobertura. São Paulo, 31 de janeiro de 2015.

Taro Nishimoto - Atuário - MIBA 2249 João Pedro O. Nunes - Diretor Técnico
Parecer dos atuários auditores independentes

Aos Conselheiros e Diretores da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. 
- São Paulo - SP - CNPJ: 10.793.428/0001-92. Examinamos as provisões 
técnicas, exceto aquelas relativas aos consórcios DPVAT, e os ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações financeiras bem como os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da 
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., em 31 de dezembro de 2014, 
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade 
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - 
IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e 
do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Responsabilidade da 
Administração: A Administração da Fairfax Brasil Seguros Corporativos 
S.A. é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro 
registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 

provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados de 
acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem como 
pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou serem 
necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos 
atuários auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião estritamente 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 
nossos procedimentos de auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os 
princípios atuariais gerais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA 
e também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados 

sobre práticas atuariais adequadas. Esses princípios atuariais requerem 
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança 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 particular quanto ao aspecto de solvência da entidade, nossa 
responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente à adequação 
da constituição das provisões técnicas e de seus ativos redutores de 
cobertura financeira relacionados, segundo normativos e princípios 
supracitados, e ao atendimento pela entidade auditada dos requerimentos 
de capital base e adicional e margem de solvência conforme limites mínimos 
estipulados pelas normas vigentes da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e
não se refere à qualidade e à valoração da cobertura financeira das 

2014 2013
Prêmios cedidos em cosseguros (48.492) (20.541)
Prêmios - riscos vigentes, mas não emitidos 10.677 13.557

371.289 324.689
19.2 Sinistros ocorridos: 2014 2013
Sinistros diretos 254.858 199.522
Recuperação de sinistros (26.620) (20.367)
Salvados e ressarcimentos (371) (4.834)
Variação da provisão de IBNR, IBNER e PDR 32.321 (2.866)

260.188 171.455
19.3 Custos de aquisição: 2014 2013
Comissão sobre prêmio emitido (51.540) (53.269)
Recuperação de comissão 5.601 2.570
Análise e inspeção de riscos (2.195) –
Variação das despesas de comercialização 8.720 8.267

(39.414) (42.432)
19.4 Outras receitas e despesas operacionais: 2014 2013
Receitas 2.905 2.133
 Recuperação de despesas com sinistro 37 9
 Restituição emissão de apólice 573 4
 Outras operacionais - convênio DPVAT 2.295 2.120
Despesas (5.700) (3.957)
 Despesas operacionais - convênio DPVAT (2.837) (2.576)
 Despesas com tarifa bancária (28) (16)
 Serviços Seguro - Affinity (44) (1.013)
 Provisão para risco sobre crédito (2.766) (278)
 Outras despesas operacionais (25) (74)

(2.795) (1.824)
19.5 Resultado com resseguro: 2014 2013
Indenização de sinistros - recuperação 144.968 111.918
Variação IBNER resseguro 18.485 2.879
Variação PDR resseguro 826 1.130
Despesas com sinistros - recuperação 4.195 3.922
Variação IBNR resseguro 9.910 (12.062)
Variação salvados/ressarcimentos IBNR resseguro (2.522) –
Prêmios de resseguro - cessão (215.413) (162.322)
Variação das despesas de resseguro - provisões 42.145 18.314
Provisão complementar de prêmios – (2.249)
Salvados e ressarcidos (290) (3.728)

2.304 (42.918)
19.6 Despesas administrativas: 2014 2013
Administração/pessoal (18.778) (16.014)
Serviços técnicos de terceiros (5.342) (3.982)
Localização e funcionamento (5.199) (4.009)
Publicidade e propaganda (414) (311)
Convênio DPVAT (1.618) (2.047)
Despesas administrativas diversas (1.761) (1.502)

(33.112) (27.865)
19.7 Despesas com tributos: 2014 2013
PIS (1.053) (1.025)
COFINS (6.104) (5.935)
Taxa de fiscalização (806) (669)
Outras (1.520) (726)

(9.483) (8.355)
19.8 Resultado financeiro: 2014 2013
Títulos de renda fixa 13.727 1.453
Operações de seguros (2.582) (1.979)
Atualização de crédito tributário 65 6
Fundos de investimentos 5.755 7.472
Convênio DPVAT 163 96
Outras 29 1.127

17.157 8.175
20. Outras informações: 20.1 Cobertura de seguros: A Seguradora adota 
política de seguros que consideram, principalmente, a concentração de
riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes
pela administração, levando-se em consideração a natureza de suas 
atividades. Importância segurada
Itens Tipos de cobertura 2014 2013

Edifícios

Quaisquer danos materiais a 
edificações, instalações de 
máquinas e equipamentos 2.992 2.992

Veículos

Incêndio, roubo e colisão - 
responsabilidade civil facultativa 
(danos materiais + danos corporais) 3.060 2.500

RC 
 profissional

Responsabilidade civil 
profissional dos administradores 10.000 10.000

20.2 Benefícios a funcionários: Além dos salários e participação nos re-
sultados, reconhecido no resultado, do exercício no montante de R$ 3.224
(R$ 1.841 em 30/12/2013) que se baseia no termo de acordo de participa-
ção no resultado firmado com o Sindicato dos Securitários do Estado de São 
Paulo, a Seguradora oferece os seguintes benefícios a seus funcionários:

2014 2013
Plano de previdência privada (PGBL) 654 775
Vale-alimentação e refeição 1.130 857
Seguro de vida e assistência médica e odontológica 560 325
Auxílio instrução 68 252
Outros 55 35

2.467 2.244
20.3 Benefícios pós-emprego: A Seguradora não possui obrigações de
benefícios pós-emprego relativos aos planos de saúde, planos odontológi-
cos e planos de aposentadoria. - Planos de saúde e odontológicos: não
existem passivos de planos de saúde e odontológicos uma vez que a Segu-
radora custeia integralmente esses planos não havendo nenhuma participa-
ção do funcionário no pagamento de contraprestação pecuniária. - Planos 
de aposentadoria: não existem passivos aos planos de aposentadoria, já
que a Seguradora não oferece planos de benefício definido, apenas de con-
tribuição definida. 20.4 Partes relacionadas: A remuneração atribuída ao
pessoal-chave da administração totalizou no exercício o montante de R$ 
3.890. A Seguradora possui contratos de resseguro com empresas do grupo 
Fairfax (Odyssey América Reinsurance Corporation e Advent Underwriting 
Limited). Os saldos referentes aos prêmios de resseguro a pagar são res-
pectivamente de R$ 507 e R$ 2.094. A Seguradora não possui outros saldos 
com partes relacionadas. 20.5 Pagamento baseado em ações: Os saldos 
registrados em títulos e créditos a receber longo prazo no valor de R$ 5.225 
(R$ 3.896 em 31/12/2013) referem-se ao ressarcimento do custo de aquisi-
ção de ações referente à adesão dos executivos da Seguradora ao “plano de 
retenção de executivo” estabelecido pela empresa matriz, com contrapartida 
no patrimônio líquido. Durante o exercício de 2014 a Seguradora recebeu o
ressarcimento do custo de aquisição das ações à sua matriz no valor de R$ 
2.912, e reconheceu em despesa administrativa o valor de R$ 2.224 como
competência do exercício.

  Contador Atuário
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provisões técnicas líquidas de ativos redutores e dos requisitos regulatórios 
de capital. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados 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. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro 
registrados 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 entidade auditada para 
planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a 
efetividade desses controles internos da entidade auditada.
Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria Atuarial em 31/12/2014
Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Provisão de Prêmios Não Ganhos 284.951
Provisão de Sinistros a Liquidar 304.274
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 65.041
Provisão de Despesas Relacionadas 3.419
Provisão Complementar de Cobertura –
Total de Provisões Técnicas 657.685

Valores Redutores de Cobertura Financeira de 
  Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Direitos Creditórios 121.176
Custos de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG 13.583
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PPNG 92.232
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PSL 205.003
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de IBNR 28.498
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PDR 1.956
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PCC –
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores - Outros –
Depósitos Judiciais Redutores –
Provisões dos Consórcios DPVAT* 39.224
Total de Valores Redutores de Cobertura Financeira 
 de Provisões Técnicas 501.672
*Valores não auditados conforme estabelecido pelas normas que definem o 
alcance da auditoria atuarial.
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo  
  Requerido Em R$ Milhares
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA* (a) 57.575
Capital Base (b) 15.0 00
Capital de Risco - Subscrição (c) 19.551
Capital de Risco - Crédito (d) 17.329
Capital de Risco - Operacional (e) 2.695
Redução por Correlação dos Riscos (f) (4.922)
Capital de Risco (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 34.653
Capital Mínimo Requerido (h) = Maior entre (b) e (g) 34.653
Suficiência do PLA (a) - (h) 22.922

*Apenas os acréscimos e deduções normativos em relação ao Patrimônio 
Líquido foram auditados e não o próprio Patrimônio Líquido, dado que o 
Patrimônio Líquido é uma conta que resulta de todas as posições ativas e 
passivas da entidade, inclusive aquelas além da abrangência de nossa au-
ditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ati-
vos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demons-
trativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da 
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. em 31 de dezembro de 2014 foram
elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e
orientações emitidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pelo Instituto Brasi-
leiro de Atuária - IBA. Finalmente, manifestamos que consideramos adequa-
da e suficiente a qualidade dos dados fornecidos pela Fairfax Brasil Seguros 
Corporativos S.A. que serviram de base para a elaboração de nossa audito-
ria atuarial independente. Nossa opinião não abrange as provisões técnicas 
dos consórcios DPVAT, conforme estabelecido pelas normas que definem o 
alcance da auditoria atuarial independente.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015

EY Serviços Atuariais SS Ricardo Pacheco
CNPJ 03.801.998/0001-11 - CIBA 57 MIBA 2.679

Aos Administradores e Acionistas - Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Fairfax Brasil Se-
guros Corporativos S.A. (“Seguradora”) que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exer-
cício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contá-
beis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração 
sobre as demonstrações financeiras: A administração da Seguradora é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por 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 brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financei-
ras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Segura-
dora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia des-
ses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui também a avalia-
ção da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras referidas anteriormente apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fairfax Brasil 
Seguros Corporativos S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa do exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 23 de fevereiro de 2015

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP000160/O-5 Contadora CRC 1SP192785/O-4

Parecer dos atuários auditores independentes

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Ativo 31/12/2014 31/12/2013
Circulante 1.259 2.994
Caixa e equivalentes de caixa 1.117 2.901
Tributos a compensar e a recuperar 11 11
Despesas antecipadas 27 26
Outros contas a receber 104 56
Não Circulante 6.438 7.400
Aplicações financeiras 2.455 3.095
imobilizado 3.939 4.241
Intangivel 44 64

Total do Ativo 7.697 10.394

Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí
Cnpj Nº 50.780.931/0001-28

Prestação de Contas
Balanço Patrimonial  - Valores expressos em milhares e Reais

Resumo de Indicadores e Metas - Resultados 2014
Cursos Regulares

Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Cordas N.° de alunos 367 305 83%
Sopros Metais N.° de alunos 198 182 92%
Sopros Madeiras N.° de alunos 192 204 106%
Regência N.° de alunos 21 26 124%
Piano e Harpa N.° de alunos 225 220 98%
Violão N.° de alunos 185 173 94%
Percussão N.° de alunos 60 62 103%
Canto N.° de alunos 100 117 117%
Performance Historica N.° de alunos 65 58 89%
MPB & JAZZ N.° de alunos 308 308 100%
Choro N.° de alunos 33 37 112%
Artes Cênicas N.° de alunos 90 98 109%
Educação Musical N.° de alunos 305 274 90%
Pólo Avançado São
José do Rio Pardo N.° de alunos 192 179 93%

Cursos Regulares em Atividades Correlatas à Música e Teatro
Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Luteria N.º Total de Vagas 16 22 138%
Cenografia N.º Total de Vagas 10 17 170%

Cursos de Capacitação Complementar
Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Curso de Educação
Musical para Educadores Matriculados 24 30 125%
Concertos Didáticos/ Público 6250 5085 81%
aulas espetáculos** Concertos 25 30 120%

Oferecimento de Formação Cultural Voltada à Comunidade
Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Musicografia Braile N.º Alunos 5 8 160%
Coral nas Escolas Escola (Quantidade) 3 4 133%

Participantes por Escola 300 228 76%
Público 300 375 125%

Atividades Complementares a Formação Cultural
Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Semana Música de Quantidade de Eventos 3 5 167%
Câmera e Pratica Grupos de Participantes 150 388 259%
de Conjunto Alunos Participantes 500 866 173%

Público 1800 7676 426%
Apresentação dos Resultados do Aprendizado dos Alunos

Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Semana de Música Quantidade de Eventos 3 5 167%
de Cãmara Grupos de Participantes 150 388 259%

Alunos Participantes 500 866 173%
Público 1800 7676 426%

Mostras Internas Quantidade 3 4 133%
Alunos Abrangidos 400 759 190%

Recitais de Alunos Quantidade 40 81 203%
Grupos Pedagógicos Total de Apresentações 40 65 163%

Bolsas de Estudo Remuneradas
Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Bolsa-ofício N.° de bolsas concedidas 14 34 243%
Bolsa-performance N.° de bolsas concedidas 153 401 262%
Bolsa-auxílio N.° de bolsas concedidas 10 27 270%

Area de Difusão Cultural
Ação Indicador Meta 2014 Realizado %Meta
Orquestra Sinfônica N.° mínimo de

apresentações 20 21 105%
Banda Sinfônica N.° mínimo de

apresentações 20 25 125%
Coro Sinfônico N.° mínimo de

apresentações 20 20 100%

Passivo 31/12/2014 31/12/2013
Circulante 3.762 3.614
Fornecedores 52 33
Obrigações e provisões trabalhistas 3.633 3.507
Obrigações tributárias 8 8
Outras contas a pagar 69 66
Não Circulante 8.071 7.193
Provisão para Contingêncoas trabalhistas 5.582 1.626
Subvenções a realizar 2.489 5.567
Patrimônio Liquido -4.136 -413
Patrimônio Social -2.001 -717
Déficit do exercício -3.723 -1.427
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.588 1.731
Total do Passivo e Patrimônio Liquido 7.697 10.394

Receitas 31/12/2014 31/12/2013
Receitas do contrato de gestão 27.652 23.252
Outras receitas 388 633
Total das receitas 28.040 23.885
Despesas) / receitas da atividade
Pessoal -23.391 -22.344
Gerais e administrativas -8.164 -2.678
Impostos, taxas e contribuições -219 -117
Resultado financeiro Líquido 409 220

-398 -393
Total das Despesas -31.763 -25.312
Déficit do Exercício -3.723 -1.427

Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Intérpretes 16 18 113%
Participantes 20 61 305%
Inscritos 16 18 113%
Público 750 2300 307%
Contemplados 8 12 150%

Núcleo de Ópera
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Montagens 1 1 100%
Récitas 4 3 75%
Público 2000 1.932 97%

Coreto Paulista – Curso de Férias
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Aulas 25 56 224%
Apresentações 7 16 229%
Alunos Envolvidos 150 134 89%
Alunos Abrangidos 150 221 147%
Público Presente 1050 2204 210%

Coreto Paulista – Oficinas Técnicas Itinerantes
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Aulas/Atividades em cada oficina 8 8 100%
Alunos Envolvidos 150 348 232%
Alunos Abrangidos 150 348 232%

Coreto Paulista – Semana da Composição para
Bandas e Seminário de Regência

Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Aulas/Atividades 5 38 760%
N° de Inscrições 15 224 1493%
N° de Beneficiados - Compositores 3 9 300%
N° de Beneficiados - Arranjadores 3 3 100%
Bandas Selecionadas 1 1 100%

Semana da Música
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Dias de Eventos 5 5 100%
Apresentações 1 1 100%
Total de Publico 1000 1.144 114%

FETESP
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Espetáculos Participantes 6 16 267%
Dias de Eventos 7 10 143%
Atividades Por Dia 2 2 100%
Total de Alunos Participantes 200 332 166%
Apresentações Externas Por Dia 1 1 100%
Total de Público 3000 2.912 97%

Comemoração dos 60 Anos - Concertos Sala São Paulo
e Concertos em Franca - Concertos na Sala São Paulo

Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Concertos de Grupos Pedagógicos
-Artísticos na Sala São Paulo 2 2 100%

Concertos na Sala São Paulo
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Concertos em Franca 2 2 100%
Finanças
Índices de Equilíbrio Financeiro Meta 2014 Realizado % Meta
Indicadores
Recursos captados (em R$) 485.925 390.454 80%
Índice de liquidez corrente e” 1 0,34 0,34
Receitas Totais - Despesas Totais e” 1 N/A 1%
Despesa funcionário área meio /
DespesaTotal funcionário < 0,3 N/A 0,15
Limite remuneração de pessoal 0,85 N/A 85,00%
Limite remuneração da diretoria 0,04 N/A 3,00%

Soraia Batista Pinto da Silva - Contadora - CRC 1SP/189233/O-9

Demonstração do Resultado - Valores expressos em milhares e Reais

Grupo de Percussão N.° mínimo de
 apresentações 12 13 108%

Camerata de Violões N.° mínimo de
apresentações 12 12 100%

Grupo de Performance N.° mínimo de
Historica apresentações 12 12 100%
Big Band N.° mínimo de

 apresentações 20 23 115%
Jazz Combo N.° mínimo de

apresentações 20 24 120%
Grupo de Choro N.° mínimo de

apresentações 20 20 100%
Cia. de Teatro N.° mínimo de

apresentações 12 12 100%
Total de Apresentações 168 201 120%
Total de Público 25.000 34.271 137%

Programação Anual dos Espaços Culturais do CDMCC
Ação IndicadorMeta 2014 Realizado %Meta
Teatro Procópio Ferreira Total de

apresentações 140 329 235%
total de público 25000 51.743 207%

Salão Vila-lobos Total de apresentações 50 231 462%
total de público 2000 13.959 698%

Outros Espaços
Culturais do CDMCC Total de apresentações 30 70 233%

total de público 1000 3063 306%
Atividades Complementares a Formação Cultural

Ação IndicadorMeta 2014 Realizado%Meta
Série Concursos Quantidade de Eventos 6 8 133%

Alunos Abrangidos 600 988 165%
Alunos Contemplados 29 158 545%

Série Extra Atividades 20 28 140%
Alunos Abrangidos 700 764 109%

Professores Convidados 5 10 200%
Série Acesso Apre-
sentação do SPM Apresentações Visitadas 5 7 140%

Alunos Envolvidos 120 212 177%
Apresentações Visitadas 4 7 175%

Séries Encontros
Nacionais e
Internacionais Quantidade de Eventos 10 10 100%

Alunos Abrangidos 1000 2305 231%
Produção e Realização de Eventos

Pensando na Criança
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Vagas 220 145 66%
N.º de Atividades 2 24 1200%
Alunos Atendidos 450 1090 242%

Festival de MPB - Certame da Canção
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Intérpretes 20 20 100%
Participantes 100 118 118%
Inscritos 100 484 484%
Público 750 536 71%
Contemplados 5 5 100%

Festival de MPB: Painel Instrumental
Indicador Meta 2014 Realizado % Meta
Intérpretes 10 13 130%
Participantes 140 184 131%
Inscritos 140 184 131%
Público 800 3357 420%

Festival de MPB: Raiz e Tradição

rec:7844447

INTERCEMENT BRASIL S/A, torna público que torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 49000661 , válida até 11/02/2018, 
para fabricação de Cimento portland, sito à à RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT 
(BR-116), KM 488,5, CIC CAJATI/SP.

rec:7844448

CERAMICA BARROBELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., torna público que recebeu 
da CETESB a Lic. Prévia e de Instalação N° 65000643 e requereu a Licença de Operação 
p/ fab. de Tijolos cerâmicos ou de barro cozido - exceto refratário, sito à ESTRADA GU-
MERCINDO BRULL, S/N, KM 01 - ZONA RURAL, SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP.

rec:7844449

SIDNEY DE OLIVEIRA VEIGA EPP EPP, torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 21001521 e requereu a Licença de Operação para 
Embalagens de plástico fabricação de , sito à AVENIDA DOS IMIGRANTES, 1052, 
VALE DO SOL, SÃO PEDRO/SP.

rec:7844450

A MARMORARIA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME, torna público que Requereu na 
CETESB a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para Produtos de marmoraria 
,Fabricação de , sito à Av Luiz Brambatti, 2352 Distrito Industrial III Fernandópolis/SP.

rec:7844451

AUTO POSTO BOQUEIRÃO LTDA EPP, torna público que requereu na CETESB a 
Licença de Operação para (Comércio Varejista de Combustíveis para veículos Auto-
motores), sito à Avenida Presidente Costa e Silva, Nº 1088, Bairro Boqueirão, CEP 
11.701-000 Praia Grande/SP.

rec:7844452

DURATEX S/A, torna público que requereu na CETESB a renovação da Licença de 
Operação para a sua linha de produção BP3, sito à Rodovia Raposo Tavares km 
172 Itapetininga/SP.
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