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Senhores acionistas,
De acordo com as exigências legais e estatutárias submetemos à 
apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Virginia Surety 
Companhia de Seguros do Brasil, referentes aos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2014 e 2013. A Virginia Surety Companhia de Seguros 
do Brasil, empresa pertencente ao The Warranty Group, apresentou, 
neste exercício de 2014, o montante de R$ 231 milhões de prêmios líquidos 
(R$ 263 milhões em dezembro de 2013), e Prêmios Ganhos de R$ 279 
milhões (R$ 311 milhões no mesmo período de 2013). O lucro líquido antes 
dos impostos e participações, auferido no encerramento deste exercício 
totalizou o montante de R$ 18 milhões (R$ 52 milhões no mesmo período 
de 2013). Os ativos totais da Seguradora representaram R$ 669 milhões 
em 2014 (R$ 687 milhões em dezembro de 2013). A política de

reinvestimento dos lucros e de distribuição de dividendos está definida no 
estatuto da Companhia e é deliberada em Assembleia Geral, o valor total 
do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, 
deduzido o valor alocado na Reserva Legal, será destinado à reserva de 
Retenção de Lucros. A portaria SUSEP nº 6.082 de 18 de novembro de 
2014, aprovou a transferência do controle acionário indireto de Virginia 
Surety Companhia de Seguros do Brasil, para Wolverine Advisors, 
Inc., conforme acordo e plano de incorporação de The Warranty Group, 
Inc., firmado em 20 de março de 2014. Declaração de Capacidade 
Financeira: Em atenção a circular SUSEP nº 464/2013, a Seguradora 
apesar de não possuir títulos classificados na categoria “títulos mantidos 
até o vencimento”, considera ter capacidade financeira para manter até os 
seus respectivos vencimentos, os títulos classificados como “disponível 
para venda”. Infraestrutura: A Seguradora mantém seus investimentos em 
ferramentas que visam à melhoria da qualidade de sistemas e serviços e a 

satisfação dos nossos clientes, contando sempre com o conhecimento e 
apoio de nossa matriz na criação de soluções e produtos adaptados aos 
conceitos de seguros comercializados no Brasil. Governança Corporativa: 
Seguindo as melhores práticas de governança corporativa, a Seguradora 
concentra esforços aperfeiçoando o sistema de controles internos e 
desenvolvendo novas ferramentas para a melhoria de seus processos 
operacionais. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos acionistas, 
corretores e segurados pela confiança com a qual fomos distinguidos, às 
autoridades da Superintendência de Seguros Privados pela orientação e 
atenção dispensadas e aos nossos profissionais pela colaboração e 
dedicação prestadas.

Santo André, 25 de fevereiro de 2015
À Administração

1.Contexto Operacional: A Virginia Surety Companhia de Seguros do Bra-
sil (doravante designada “Seguradora”) é uma sociedade anônima de capi-
tal fechado, constituída em 11 de novembro de 1999, domiciliada no Brasil, 
com sede na Avenida Pereira Barreto, 1395 - 2º ao 5º andares - Torre Sul, 
Bairro Paraíso, Santo André, Estado de São Paulo - e é subsidiária da TWG 
Warranty Group, Inc. A Seguradora opera em seguros de pessoas e ramos 
elementares, especificamente nos ramos Prestamista, Extensão de Garan-
tia Diferenciada e Acidentes Pessoais, operando em todo o território nacio-
nal. Em 21 de março de 2014, a Onex Corporation, empresa controladora 
da The Warranty Group, Inc., anunciou acordo de venda de sua controlada 
para uma empresa afiliada ao grupo TPG Capital, concluída em julho de 
2014. Esta transação foi aprovada pela Portaria SUSEP nº 6.082 de 18 de 
novembro de 2014. Abaixo demostramos a composição acionária da  
Seguradora:

TWG Warranty Group, Inc.
Ações ordinárias 2.085.066

TWG Brasil Participações Ltda.
Ações ordinárias 2.085.081

Virginia Surety Company, Inc.
Ações ordinárias 15

Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil
Ações ordinárias 2.085.081

As demonstrações financeiras da Seguradora para o exercício findo em 31 
dezembro de 2014, foram autorizadas para divulgação de acordo com a 
resolução dos membros da diretoria em 25 de fevereiro de 2015. 2. Apre-
sentação e elaboração das demonstrações financeiras: 2.1 Declara-
ção de conformidade: Em 06 de janeiro de 2014, a SUSEP emitiu a Circu-
lar nº 483 que dispõe sobre as alterações das normas contábeis a serem 
observadas pelas entidades abertas de previdência complementar, socie-
dades de capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais, 
com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2014. Esta Circular ho-
mologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), e revoga a Circular SUSEP nº464/13. Desta for-
ma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os 
dispositivos da circular SUSEP nº 483/14 e os pronunciamentos técnicos, 
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 2.2 Comparabilidade: As 
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações 
comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC nº 26 
e da Circular SUSEP nº 483/14. Efetuamos a comparabilidade das contas 
patrimoniais e do resultado do exercício findo imediatamente precedente, 
ou seja: 31 de dezembro de 2013. 2.3 Base para mensuração: Os valores 
contidos nas demonstrações financeiras são expressos em reais (R$), ar-
redondados em milhares (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma, 
e foram elaborados de acordo com o princípio do custo histórico, com exce-
ção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial:  
• Instrumentos e passivos financeiros mensurados a valor justo por meio do 
resultado; • Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo va-
lor justo; e Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determina-
ções da SUSEP. Conforme permitido pelo CPC 11 - Contratos de Seguro,  
a Seguradora aplicou aos seus contratos de seguro as normas emitidas 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP). A elaboração das demonstrações 

financeiras requer que à Administração use julgamento na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos su-
jeitos a essas estimativas e premissas, envolvem, dentre outros, a avalia-
ção de passivos de contratos de seguros, a determinação do valor justo de 
ativos financeiros e de instrumentos financeiros, o teste de perda do valor 
recuperável de ativos não financeiros, avaliação da obrigação por benefí-
cios de pensão e tributos ativos diferidos. 2.4 Moeda funcional: As de-
monstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional da Seguradora e também a moeda do principal ambiente econô-
mico em que a Seguradora opera. 2.5 Continuidade: À Administração ava-
liou a habilidade da Seguradora em continuar operando normalmente e 
está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar continuida-
de aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, à Administração não tem 
o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. As 
estimativas são estabelecidas a partir de julgamentos e estudos referentes 
a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem di-
vergir das estimativas iniciais em função da subjetividade inerente ao pro-
cesso de sua determinação. As estimativas são revistas pelo menos a cada 
data de balanço. 2.6 Uso de estimativas, julgamentos e as principais 
premissas contábeis: Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação 
de passivos de seguros: O componente onde à Administração mais exerce 
o julgamento e se utiliza de estimativas é na constituição dos passivos de 
seguros que envolvem diversas incertezas. A Seguradora se utiliza de di-
versas formas de avaliação que podem influenciar a tomada de decisão 
sobre a melhor estimativa do valor de liquidação dos sinistros. Os valores 
provisionados podem diferir dos valores a serem pagos posteriormente. 
Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provisões para contin-
gências fiscais, cíveis e trabalhistas: O processo utilizado pela Administra-
ção para a contabilização e constituição das estimativas contábeis leva em 
consideração a assessoria jurídica de especialistas na área, evolução dos 
processos e status ou instância de julgamento de cada caso específico. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: O cálculo 
do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponí-
veis de transações de venda de ativos similares, ou preços de mercado 
menos custos adicionais para descartar o ativo. Se houver ajustes, estes 
são efetuados semestralmente, por ocasião da publicação de balanço. Es-
timativas utilizadas para cálculo dos créditos tributários: Impostos diferidos 
ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros 
tributáveis estejam disponíveis para sua realização. Estimativas de valor 
justo de instrumentos financeiros: O valor justo de instrumentos financeiros 
que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o 
uso de técnicas de avaliação. A Seguradora usa seu julgamento para esco-
lher diversos métodos e definir premissas que se baseiam, principalmente, 
nas condições de mercado existentes na data do balanço. 2.7 Normas, al-
terações e interpretações de normas existentes que ainda não estão 
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Seguradora: As 
revisões da IFRS 7 “Divulgações - Compensação entre Ativos Financeiros 
e Passivos Financeiros” exigem que uma entidade divulgue informações 
sobre os direitos à compensação e acordos relacionados por exemplo, 
acordos de garantia. As divulgações fornecem informações úteis aos usuá-
rios para avaliar o efeito de acordos de compensação sobre a posição  
financeira de uma entidade. As novas divulgações são necessárias para 
todos os intrumentos financeiros reconhecidos que são compensados  
de acordo com a IAS 32 Instrumentos Financeiros: Apresentação. As divul-
gações também se aplicam a instrumentos financeiros reconhecidos  
que estão sujeitos a um contrato principal de compensação ou acordo  

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais - 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)

Nota  
Explicativa 2014 2013

Ativo
Circulante .............................................. 348.018 382.214
Disponível .............................................. 4,5 293 3.385
Caixa e bancos ...................................... 4,5 293 3.385
Aplicações ............................................. 4,6 76.015 111.441
Créditos das operações com seguros ... 4 40.432 35.966
Prêmios a receber ................................. 7b 40.018 35.602
Operações com seguradoras ................ 414 365
Outros créditos operacionais ................. 56 68
Títulos e créditos a receber ................... 4 3.304 1.442
Créditos tributários e previdenciários .... 8 2.958 1.256
Outros créditos ...................................... 346 186
Despesas antecipadas .......................... 15 85.565 67.014
Custos de aquisição diferidos ................ 4,10 142.353 162.898
Seguros ................................................. 142.353 162.898
Ativo não circulante ............................... 321.162 304.842
Realizável a longo prazo ....................... 318.976 301.879
Aplicações ............................................. 4,6 210.977 199.551
Títulos e créditos a receber ................... 4 12.822 10.989
Créditos tributários e previdenciários .... 8 10.645 8.940
Depósitos judiciais e fiscais ................... 13 2.145 2.030
Outros créditos operacionais ................. 32 19
Custos de aquisição diferidos ................ 4,10 95.177 91.338
Seguros ................................................. 95.177 91.338
Imobilizado ............................................ 9 1.820 2.465
Bens móveis .......................................... 1.799 2.400
Outras imobilizações ............................. 21 65
Intangível ............................................... 9 366 498
Outros intangíveis .................................. 366 498
Total do ativo ......................................... 669.180 687.055

Nota  
Explicativa 2014 2013

Passivo
Circulante .............................................. 301.818 330.046
Contas à pagar ...................................... 31.173 19.247
Obrigações à pagar ............................... 14 23.151 10.321
Impostos e encargos sociais a recolher 5.799 6.518
Encargos trabalhistas ............................ 1.206 1.236
Impostos e contribuições ....................... 12 1.017 1.171
Débitos de operações com seguros ...... 4 24.704 20.557
Prêmios a restituir .................................. 772 814
Corretores de seguros ........................... 23.932 19.744
Depósitos de terceiros ........................... 4 4 13
Provisões técnicas - seguros ................. 4,10 245.937 290.229
Danos .................................................... 240.803 285.255
Pessoas ................................................. 5.134 4.974
Passivo não circulante ........................... 156.309 157.327
Contas à pagar ...................................... 26 63
Obrigações à pagar ............................... 26 27
Outras contas à pagar ........................... – 36
Provisões técnicas - seguros ................. 4,10 151.671 153.640
Danos .................................................... 150.811 152.718
Pessoas ................................................. 860 921
Outros débitos ....................................... 4.612 3.625
Provisões judiciais ................................. 13 4.612 3.625
Patrimônio líquido .................................. 15 211.053 199.682
Capital social ......................................... 15 107.996 100.933
Aumento de capital (em aprovação) ...... – 7.063
Reservas de lucros ................................ 106.519 96.054
Ajustes de avaliação patrimonial ........... (3.462) (4.368)
Total do passivo ..................................... 669.180 687.055

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013  

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota  
Explicativa 2014 2013

Prêmios emitidos ................................ 17a 231.191 262.840
(+/–) Variação das provisões técnicas 
 de prêmios ........................................ 17b 47.334 48.609
(=) Prêmios ganhos ............................ 16 278.525 311.449
(–) Sinistros ocorridos......................... 17c (42.819) (50.187)
(–) Custo de aquisição ........................ 17d (162.361) (177.920)
(+/–) Outras receitas e despesas 
 operacionais ..................................... 17e (18.887) (11.062)
(–) Despesas administrativas ............. 17f (41.421) (44.246)
(–) Despesas com tributos .................. 17g (13.769) (15.196)
(+) Resultado financeiro ..................... 17h 18.523 27.027
(=) Resultado operacional .................. 17.791 39.865
(+/–) Ganhos ou perdas com ativos 
 não correntes .................................... (14) 11.827
(=) Resultado antes dos impostos 
 e participações ................................. 18 17.777 51.691
(–) Imposto de renda .......................... 18 (4.322) (12.805)
(–) Contribuição social ........................ 18 (2.615) (7.705)
(–) Participações sobre o lucro ........... 18,21 (375) (389)
(=) Lucro líquido ................................. 15 10.465 30.792
(/) Quantidade de ações ..................... 15 2.085.081 2.013.847
(=) Lucro líquido por ação - R$ ........... 16 5,02 15,29
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Abrangente  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013  

(Em milhares de reais)

2014 2013
Lucro do exercício ......................................................... 10.465 30.792
Ajustes com títulos e valores mobiliários ......................... 1.510 (20.137)
Imposto de renda sobre componentes de outras receitas 
 abrangentes ................................................................... (604) 8.055
Outras receitas abrangentes do exercício, 
 líquidas de impostos ................................................... 906 (12.082)
Total de receitas abrangentes do exercício, 
 líquidas de impostos ................................................... 11.371 18.710
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)

Reserva de Lucros
Capital  
Social

Aumento de capital  
em aprovação Legal Estatutária

Ajuste com títulos e  
valores mobiliários

Lucros  
acumulados Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2012 ................ 94.909 – 3.262 62.000 7.714 – 167.885
Aumento de capital conforme 
 Portaria SUSEP n° 5.498 de 23/08/2013 ......... 6.024 – – – – – 6.024
Aumento de capital em aprovação .................... – 7.063 – – – – 7.063
Títulos e valores mobiliários .............................. – – – – (12.082) – (12.082)
Resultado líquido do exercício ........................... – – – – – 37.855 37.855
Reserva legal..................................................... – – 1.540 – – (1.540) –
Reservas estatutárias ........................................ – – – 29.252 – (29.252) –
Juros sobre capital próprio ................................ – – – – – (7.063) (7.063)
Saldo em 31 de Dezembro de 2013 ................100.933 7.063 4.802 91.252 (4.368) – 199.682
Aumento de capital conforme 
 Portaria SUSEP n° 5.905 de 16/06/2014 ......... 7.063 (7.063) – – – – –
Títulos e valores mobiliários .............................. – – – – 906 – 906
Resultado líquido do exercício ........................... – – – – – 10.465 10.465
Reserva legal..................................................... – – 523 – – (523) –
Reservas estatutárias ........................................ – – – 9.942 – (9.942) –
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 ................107.996 – 5.325 101.194 (3.462) – 211.053

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013  

(Em milhares de reais)

Demonstração do fluxo de caixa - método Indireto 2014 2013
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício .......................................... 10.465 30.792
Ajustes para:
 Depreciação e amortização ......................................... 1.066 270
 Ajuste de avaliação patrimonial ................................... 906 (12.082)
 Outros ajustes .............................................................. – 11.761
Total dos ajustes ......................................................... 1.972 (51)
Variações nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros ......................................................... 24.000 65.711
 Crédito das operações de seguros .............................. (4.454) 12.337
 Créditos fiscais e previdenciários ................................ (3.579) (442)
 Depósitos judiciais e fiscais ......................................... (115) (59)
 Despesas antecipadas ................................................(18.551) (59.471)
 Custos de aquisição diferidos ...................................... 16.706 22.514
 Obrigações à pagar ..................................................... 12.792 (11.551)
 Impostos e contribuições ............................................. (904) (3.809)
 Débitos das operações de seguros ............................. 4.147 (5.171)
 Depósitos de terceiros ................................................. (9) (66)
 Provisões técnicas - seguros .......................................(46.260) (48.989)
 Provisões judiciais ....................................................... 987 344
 Caixa (consumido)/gerado
  nas atividades operacionais ................................... (2.803) 2.089
Atividades de investimento
Aquisição/venda imobilizados ....................................... (289) 1.087
Caixa (consumido)/gerado
 nas Atividades de investimento ............................... (289) 1.087
Atividades de financiamento
Aumento de capital ........................................................ – 6.024
Distribuição de dividendos e juros 
 sobre capital próprio .................................................... – (7.088)
Caixa gerado/(consumido) nas atividades 
 de financiamentos ........................................................ – (1.064)
Aumento/(Redução) líquido (a) de caixa 
 e equivalentes de caixa ............................................... (3.092) 2.112
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .... 3.385 1.273
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ...... 293 3.385
Aumento/(Redução) líquido (a) de caixa 
 e equivalentes de caixa ............................................. (3.092) 2.112
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

semelhante. Independentemente de serem ou não compensados de acor-
do com a IAS 32. O IFRS 9 “Instrumentos Financeiros” (emitido em novem-
bro de 2009) é o primeiro passo no processo para substituir o IAS 39 “Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz 
novas exigências para classificar e mensurar os ativos financeiros e proval-
vemente afetará a contabilização da Companhia para seus ativos financei-
ros no momento de sua adoção. A norma é aplicável a partir de 1º de janei-
ro de 2015. O IFRS 13 “Mensuração do Valor Justo” estabelece uma única 
fonte de orientação nos IFRS para todas as mensurações do valor justo. O 
IFRS 13 não muda a determinação de quando uma entidade é obrigada a 
utilizar o valor justo, mas fornece orientação sobre como mensurar o valor 
justo de acordo com os IFRS, quando o valor justo é exigido ou permitido. 
3. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis dis-
criminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 
demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem cai-
xa, saldos positivos em conta movimento na data do balanço e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financei-
ras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas 
na categoria ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado, resga-
táveis no prazo de até 90 dias entre a data de aquisição e vencimento que 
não afetam a vinculação com ativos garantidores. b) Apuração do resultado 
operacional: Os prêmios de seguros e cosseguros, e os respectivos custos 
de comercialização são registrados quando da emissão da apólice ou fatu-
ra e reconhecidos no resultado de acordo com o transcorrer da vigência do 
risco. Os prêmios a receber e os respectivos custos de aquisição são regis-
trados pelo seu valor futuro, deduzidos dos juros a apropriar, que são reco-
nhecidos pelo regime de competência como receitas financeiras quando 
aplicável. Os saldos relativos aos riscos vigentes e não emitidos foram cal-
culados conforme metodologia definida em Nota Técnica Atuarial (NTA).  
As operações de cosseguro aceito são contabilizadas com base nas in-
formações recebidas das congêneres. A “Provisão para Riscos de Créditos” 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

é o valor calculado pela Administração para cobrir as perdas esperadas na 
realização dos créditos. A provisão é calculada com base em estudo técni-
co, que considera o histórico de perdas e riscos de inadimplência, relativa 
a prêmios de riscos decorridos vencidos e não pagos. c) Ativos financeiros: 
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a finalida-
de para a qual os ativos financeiros foram adquiridos, determinada no reco-
nhecimento inicial. As categorias são as seguintes: i. Títulos mensurados 
ao valor justo por meio do resultado: Ativos financeiros designados no mo-
mento da aquisição, com a intenção de negociação ativa e frequente. Os 
instrumentos financeiros com esta classificação contábil são apresentados 
no ativo circulante da Seguradora, e seus ganhos ou perdas decorrentes de 
variações do valor justo são contabilizados em contrapartida à conta de 
receita ou despesa do período. ii. Títulos mantidos até o vencimento: Ativos 
financeiros designados no momento da aquisição com esta classificação 
não são passíveis de negociação. Os instrumentos financeiros com esta 
classificação contábil são apresentados no ativo circulante e não circulante 
da Seguradora, de acordo com a maturidade do título e são avaliados pelo 
seu valor de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data-ba-
se das demonstrações financeiras, calculados com base na taxa efetiva de 
juros dos respectivos títulos. iii. Títulos disponíveis para venda: Ativos finan-
ceiros que não se enquadram em nenhuma das definições anteriores. Os 
instrumentos financeiros com esta classificação contábil são apresentados 
no ativo circulante e não circulante da Seguradora, de acordo com a matu-
ridade do título. Seus ganhos ou perdas decorrentes de variações do valor 
justo são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio 
líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos para o 
resultado do exercício quando da efetiva realização pela venda dos respec-
tivos títulos e valores mobiliários. d) Redução ao valor recuperável (ativos 
financeiros): Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência 
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros 
(incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamen-
to ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o de-
vedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento 
de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento patri-
monial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo 
do seu custo, é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperá-
vel. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta reduto-
ra do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica rever-
são da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e 
registrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos 
ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassifi-
cação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados 
abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que 
é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a dife-
rença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amorti-
zação de principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução 
por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. To-
davia, qualquer recuperação subsequente no valor justo de um ativo finan-
ceiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes. Os prêmios 
de seguros também são testados quanto a sua recuperabilidade, e uma 
provisão para perda no valor recuperável relativa aos prêmios a receber é 
calculada de acordo com a política específica e estudo técnico, que levam 
em consideração, entre outros fatores, o histórico de perdas incorridas nos 
prêmios a receber oriundos de seguros vencidos há mais de 60 dias, ainda 
que não iniciada a vigência da apólice. e) Despesas antecipadas: A Segu-
radora efetua antecipações de comissões para os estipulantes que comer-
cializam seus produtos no ramo de garantia estendida. Essa antecipação é 
contabilizada pela Seguradora na rubrica de despesas antecipadas. A par-
cela de comissões atribuível à emissão de contratos é amortizada ao longo 
do período em que as respectivas receitas são ganhas. f) Custos de aquisi-
ção diferidos: Os custos diretos e indiretos incorridos durante o período fi-
nanceiro decorrentes da subscrição ou renovação de contratos de seguro 
são diferidos na medida em que esses custos sejam recuperáveis a partir 
de prêmios futuros. Todos os demais custos de aquisição são reconhecidos 
como despesa, quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os cus-
tos de aquisição diferidos são amortizados ao longo do período em que as 
respectivas receitas são ganhas. g) Ativo imobilizado e imóveis destinados 
à renda: Os ativos imobilizados são mensurados ao valor de custo menos 
amortização acumulada, e, quando aplicável, redução pelo seu valor recu-
perável. Custos incorridos após a aquisição são ativados e reconhecidos 
como um ativo, somente quando é provável que benefícios econômicos 
futuros sejam revertidos à Seguradora, e o custo é razoavelmente determi-
nável. Outras despesas com reparos e manutenção de imobilizado são re-
conhecidas no resultado do período. Os ativos imobilizados são deprecia-
dos pelo método linear e os seguintes períodos de vida útil estimada são 
determinados em cada grupo de ativo:

Grupo de ativo Vida útil estimada % por ano
Móveis e utensílios ........................... 10 anos 10% ao ano
Veículos ............................................ 5 anos 20% ao ano
Equipamentos ................................... 5 anos 20% ao ano
À Administração da Seguradora considerou adequada à sua realidade a 
manutenção dos prazos de estimativa de vida útil anterior à aplicação das 
normas contábeis advindas pela lei nº 11.638/07, bem como considerou 
adequado não atribuir valor residual aos bens em virtude do histórico de 
ganhos irrelevantes no momento da alienação, troca ou descarte desses 
bens. h) Ativo intangível: Ativos intangíveis incluem o valor de softwares 
adquiridos de terceiros. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são 
avaliados por ocasião do reconhecimento inicial ao custo. Após o reconhe-
cimento inicial, os ativos são mantidos ao custo, líquidos de amortização e 
perdas pelo valor recuperável acumulados. A amortização é calculada 
usando o método linear, no prazo de cinco anos. i) Operações de arrenda-
mento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil (“leasing”) são 
classificados em dois grandes grupos: “leasing” operacional e “leasing” fi-
nanceiro. O fator determinante para essa classificação, conforme CPC 06 
- Operação de Arrendamento Mercantil, é justamente a transferência dos 
riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem. Arrendamentos opera-
cionais: A Seguradora possui contrato de aluguel de andares na torre sul do 
Centro Empresarial Pereira Barreto em Santo André - SP, onde mantém 
sua sede administrativa. A Seguradora, como arrendatária, determinou 
com base na avaliação dos termos e condições do contrato firmado, que 
não retém todos os riscos e benefícios associados à posse do imóvel e, 
portanto, contabiliza as operações como de arrendamento operacional. Os 
pagamentos referentes aos arrendamentos operacionais são reconhecidos 
como despesa pelo método linear pelo período de vigência do contrato. O 
valor de despesa com operações de “leasing” operacional de imóveis está 
apresentado na demonstração do resultado na rubrica “Despesa Adminis-
trativa - localização e funcionamento” (Vide Nota Explicativa nº 17f). Arren-
damentos financeiros: A Seguradora mantém contratos de arrendamento 
mercantil financeiro relacionados à frota de veículos e equipamentos de 
informática com diversas empresas. Estes contratos têm prazo de 36 me-
ses e 48 meses. O valor do imobilizado, líquido de depreciação, correspon-
dente a esses veículos e equipamentos está demonstrado na nota  
explicativa nº 9. O passivo circulante correspondente a tais contratos está 
contabilizado na rubrica “Obrigações à pagar” (Vide nota explicativa nº 14). 
j) Passivo circulante e não circulante: Representado por passivos financei-
ros, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, 
quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em bases “pró-
-rata die”) incorridas até a data-base das demonstrações financeiras. k) 
Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de 10% sobre a parcela 
do lucro tributável no exercício excedente a R$ 240 e a contribuição social 
sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende aos 
impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto 
diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados 
a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resul-
tados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do período, calculado com base nas alíquotas vigen-
tes na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O im-
posto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 

os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corres-
pondentes valores usados para fins de recolhimento (impostos correntes). 
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem apli-
cadas às diferenças temporárias quando elas se tornarem dedutíveis, ba-
seando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstra-
ções financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição social 
diferido é reconhecido por prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias não dedutíveis quando é provável que lucros futuros sujeitos à 
tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferido são revisados mensalmente 
e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 
l) Provisões técnicas de contratos de seguros: As provisões técnicas são 
constituídas e calculadas em consonância com as determinações e os cri-
térios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, e são assim resumidas:  
i. Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): A PPNG é constituída pela 
parcela de prêmio e das despesas de comercialização, líquidas de  
cosseguros, correspondente ao período de risco a decorrer, calculado pelo 
método “pró-rata die” e atualizada monetariamente, quando aplicável. A 
PPNG passou a considerar como data-base para sua constituição a menor 
data entre a emissão e o início de vigência do risco, seguindo as definições 
contidas nas Circulares SUSEP nº 462/13 e nº 483/2014. ii. Provisão de 
Prêmios não Ganhos para Riscos Vigentes, mas não Emitidos (PPNG - 
RVNE): A PPNG-RVNE, para os ramos 0195 e 0524 é calculada por méto-
do estatístico que se utiliza de triângulos de “run-off” dos prêmios retidos 
dessas carteiras da Seguradora e o intervalo médio de tempo transcorrido 
entre o início de vigência do seguro e a data de emissão da apólice. Para 
os demais ramos a Seguradora utiliza a metodologia estabelecida pela Cir-
cular SUSEP nº 485/14. iii. Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): a PSL é 
constituída por estimativa de pagamentos prováveis determinadas com 
base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. A provisão de 
sinistros a liquidar administrativa é destinada à cobertura dos valores a 
pagar dos sinistros ocorridos e avisados até a data-base das demonstra-
ções financeiras, sendo constituída com base nas notificações de sinistros, 
caso a caso. A provisão de sinistros a liquidar judicial é reavaliada periodi-
camente e contabilizada com base na opinião do departamento jurídico 
sobre o provável resultado dos processos judiciais, e ainda em fatores obti-
dos a partir do histórico da Companhia, calculados levando em considera-
ção a probabilidade de perda do processo, o desembolso financeiro espe-
rado e a natureza do processo judicial. iv. Provisão de Sinistros Ocorridos 
Mas Não Avisados (IBNR): para os ramos de garantia estendida - automó-
veis e extensão de garantia patrimonial a IBNR é calculada de acordo com 
a metodologia prevista em nota técnica atuarial. Para os ramos prestamista, 
acidentes pessoais e riscos diversos o cálculo foi realizado segundo o dis-
posto na Circular SUSEP nº 485/2014. O cálculo para o ramo 93 vida em 
grupo, que é uma carteira em “run-off”, é efetuado através de um estudo 
técnico elaborado por atuário externo, com base no histórico de sinistros 
avisados, até a data das demonstrações financeiras. v. Provisão de Sinis-
tros Ocorridos Mas Não Suficientemente Avisados (IBNER): O IBNER é um 
ajuste agregado dos sinistros avisados e não pagos. Após análise dos flu-
xos de avisos e pagamentos de sinistro realizadas pela Seguradora, reali-
zada através de metodologia estatística de triângulos de “run-off”. A Segu-
radora não identificou a necessidade de constituição desta provisão. vi. 
Custos iniciais de contratação - Conforme Circular nº 485/2014, a Segura-
dora pode constituir em conta redutora da PPNG a recuperação dos custos 
iniciais de contratação (CIC). A Seguradora optou em não constituir essa 
provisão no período. vii. Provisão Complementar de Cobertura (PCC) - 
deve ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões 
técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos, de 
acordo com as determinações especificadas na regulamentação em vigor. 
viii. Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) - deve ser constituída para 
a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a si-
nistros. A Seguradora irá aplicar a metodologia prevista em nota técnica 
atuarial para constituir esta provisão a partir do próximo exercício. m) Teste 
de adequação dos passivos - TAP (LAT - Liability Adequacy Test): Em con-
formidade com as disposições da Circular SUSEP nº 457/2012, a Segura-
dora realizou o teste de adequação dos passivos (TAP) para os contratos 
de seguros vigentes em 31 de dezembro de 2014. O teste foi realizado 
considerando os fluxos de caixa futuros das obrigações oriundas dos con-
tratos e certificados vigentes na data-base de 31 de dezembro de 2014. A 
Seguradora não possui contratos de resseguro e não foram consideradas 
renovações nos contratos vigentes, que seguem até a data de final de vi-
gência dos mesmos. As projeções abrangem as provisões existentes na 
mesma data-base, despesas administrativas e relacionadas aos sinistros, 
além dos impostos. As premissas de sinistralidade, despesas e prêmios 
futuros adotadas no teste tem como base as informações históricas da Se-
guradora. Os percentuais de sinistralidade adotados estão demonstrados 
abaixo:

Ramos Sinistralidade
0171 10%
0195 20%
0524 10%
0977 19%
1377 19%

As estimativas de fluxos de caixa estão em valores nominais e as taxas de 
desconto utilizadas encontram-se na ETTJ livre de risco pré-fixada estabe-
lecida pela SUSEP na posição de 31 de dezembro de 2014. Após análise 
atuarial com referência à data-base, verificou-se que não há necessidade 
de constituição de uma provisão complementar de cobertura (PCC). n) Be-
nefícios a empregados: i. Obrigações de curto prazo: As obrigações de 
benefícios de curto prazo para empregados são reconhecidas pelo valor 
esperado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o serviço 
respectivo é prestado. ii. Obrigações por aposentadorias: Um plano de con-
tribuição definida é um plano de benefícios sob o qual a Seguradora paga 
contribuição fixa para uma entidade separada, no caso a Itaú Previdência 
S.A. e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores 
adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de previdência de 
contribuição definida são reconhecidas no resultado como despesas de 
benefícios a empregados, no período em que esses serviços são prestados 
aos empregados. iii. Benefícios pós-emprego: A Seguradora realizou um 
detalhado estudo, no qual foram projetados os custos do plano de saúde, 
oferecido pela empresa, até sua extinção. A projeção foi dividida em dois 
momentos, sendo eles durante o período de vínculo empregatício e aquele 
após o desligamento da empresa, tanto por desligamento quanto por apo-
sentadoria. Após a realização do estudo foi constatada a necessidade de 
constituição de reserva, que foi registrada na rubrica “passivo não circulan-
te - contas à pagar”. o) Outras provisões e passivos contingentes: Uma 
provisão é reconhecida em função de um evento passado, e se a mesma 
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As contingências passi-
vas são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurí-
dica da Seguradora, com relação às probabilidades de perda. Estas são 
provisionadas quando mensuráveis e quando a probabilidade de perda é 
avaliada como “provável”, conforme critérios estabelecidos no pronuncia-
mento técnico CPC 25. Passivos contingentes são divulgados se existir 
uma possível obrigação futura resultante de eventos passados ou se existir 
uma obrigação presente, resultante de um evento passado, e o seu paga-
mento não for provável ou seu montante não puder ser estimado de forma 
confiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente somente 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre 
as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como pratica-
mente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável 
são apenas divulgados. p) Reconhecimento de receita financeira: As recei-
tas de juros de títulos e valores mobiliários são reconhecidas no resultado 
do período utilizando o método de juros efetivos. q) Reconhecimento de 
despesa: As despesas são reconhecidas quando incorridas, os gastos 
apropriados são para gerar benefícios econômicos futuros. No caso do for-
necimento de produtos, a Seguradora reconhece esse gasto como despe-
sa quando tiver o direito de acessar aqueles produtos. No caso do forneci-
mento de serviços, a Seguradora reconhece o gasto como despesa quando 
recebe os serviços. r) Avaliação de ativos e passivos: Um passivo é reco-
nhecido no balanço quando a Seguradora possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Um ativo é reconhecido 

no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
são gerados em favor da Seguradora e seu custo ou valor puder ser men-
surado com segurança. Os ativos e passivos são classificados como circu-
lantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos pró-
ximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
s) Contratos de seguro: As principais definições das características de um 
contrato de seguro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 - 
Contratos de seguro. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, por meio da Circular nº 483/14, estabeleceu critérios para identi-
ficação de um contrato de seguro. Nesse contexto, à Administração proce-
deu às devidas análises dos contratos emitidos com base nas normas su-
pracitadas e não identificou contratos classificados como contratos de 
investimento. t) Resultado por ação: O Resultado anual de 2014 é de 
R$ 10.465 (R$ 30.792 em dezembro de 2013), e está distribuído em 31 de 
dezembro de 2014 por 2.085.081 ações (2.013.847 ações em dezembro de 
2013), obtendo um lucro líquido por ação de R$ 5,02 (R$ 15,29 em dezem-
bro de 2013). 4. Política de gerenciamento de riscos: A Seguradora está 
exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que pode-
riam afetar os objetivos estratégicos e financeiros: Risco de Seguro; Risco 
de Crédito; Risco de Liquidez e Risco de Mercado. Estrutura de Gerencia-
mento de Riscos: O processo de gerenciamento de riscos conta com a 
participação de todas as áreas da Seguradora, dentro do conceito de go-
vernança corporativa que abrange desde a alta administração até as diver-
sas áreas de negócios na identificação, tratamento e monitoramento des-
ses riscos. O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades é 
abordado dentro de um processo apoiado na estrutura de controles inter-
nos, auditoria interna e compliance que tem o objetivo de assegurar que as 
diretrizes da matriz sejam cumpridas em consonância com a Lei Sarbanes-
-Oxley e os requerimentos do órgão regulador. a) Risco de Seguro: O prin-
cipal risco para a Seguradora nos contratos de seguro é o de que sinistros 
e todos os pagamentos efetivos de despesas relacionadas com sinistros 
não correspondam às expectativas. Isso é influenciado pela taxa de sinis-
tralidade, frequência de sinistros e severidade (custo médio) do sinistro. 
Assim, o objetivo da Seguradora é o de assegurar a disponibilidade de 
provisões suficientes para cobrir esses passivos. Neste contexto, as provi-
sões técnicas são parte integrante e indispensável do mecanismo do segu-
ro, sendo constituídas mensalmente pela Seguradora. Em vista da nature-
za das várias modalidades de operações da Seguradora, as provisões 
técnicas não são todas da mesma natureza, mas têm como principal obje-
tivo a garantia da estabilidade econômico-financeira das seguradoras. Os 
riscos de apólices de seguro dos ramos elementares perduram, em geral, 
por vinte e um meses e os riscos mais significativos referem-se à garantia 
estendida patrimonial, compreendendo o seguro de garantia estendida 
para bens eletroeletrônicos em geral, portáteis e similares. Para contratos 
de seguro de pessoas, os riscos mais significativos resultam de contratos 
de seguro prestamista, onde é garantido o pagamento total ou parcial da 
dívida no caso de ocorrência do evento coberto. A variabilidade de riscos é 
melhorada por meio de seleção criteriosa e implementação de diretrizes 
sobre a estratégia de subscrição, onde o processo de precificação é reali-
zado baseado em análise técnica de rentabilidade, considerando parâme-
tros pré-fixados aplicados à tarifação definida pela Seguradora. Principais 
premissas: A principal premissa relativa às estimativas de passivos toma 
como parâmetro inicial se a evolução de sinistros futuros da Seguradora 
seguirá um padrão semelhante ao dos sinistros passados. Isso posto, são 
abordadas premissas relativas a: • Custo médio de sinistros; • Custo de 
tratamento de sinistros, contemplando todas as despesas relacionadas 
para a regulação e liquidação do sinistro; e • Fatores de inflação sobre o 
valor e número de sinistros para cada período. Julgamentos qualitativos 
adicionais são necessários para avaliar a extensão em que tendências pas-
sadas possam não mais se aplicar no futuro, por exemplo: ocorrência única 
de um evento, mudanças nos fatores de mercado (como comportamento do 
público em relação à reclamação de indenizações), condições econômicas, 
composição de carteira, distribuição regional, perfil de consumidores e pro-
dutos, condições específicas de apólice e procedimentos de tratamento de 
sinistros. Julgamentos técnicos são também empregados para avaliar a 
extensão em que os fatores externos, como decisões judiciais e legislação 
governamental, afetam estas estimativas. Outras importantes circunstân-
cias que afetam a confiabilidade de premissas incluem, por exemplo, a va-
riação nas taxas de juros e os atrasos de liquidação de sinistros. Com es-
sas análises são definidas, sempre que necessário, mudanças na 
metodologia de cálculo das provisões e a revisão dos procedimentos de 
cálculo e na tomada de decisão. Essas medidas contribuem para manter as 
provisões técnicas em níveis adequados. Além desses controles, a Segura-
dora dispõe de modelos atuariais internos para apurar o capital econômico, 
por causa dos riscos de crédito e subscrição. Esses modelos apuram o 
valor em risco para cada ramo de negócio e permitem uma gestão mais 
eficaz do risco, uma vez que possibilitam quantificar os ganhos ou as per-
das na adoção de novos planos de ação para controlar ou mitigar os riscos 
de subscrição. Os modelos atuariais internos produzem resultados para 
avaliar os riscos de subscrição e crédito, e são estruturados de forma a 
mensurar tanto os riscos de precificação quanto o risco de erro na consti-
tuição das provisões técnicas. Concentração de seguros por região: A tabe-
la abaixo demonstra a concentração dos prêmios emitidos* da Seguradora:
Grupo 
 de Ramos ** 2014

Ramo (%) Cart

Patri- 
monial  

94% %

Auto- 
móveis  

3% %

Pes- 
soas  

3% %
Total  
100% %

Região Geográfica
Centro-Oeste ........ 13.038 6% 72 1% – 0% 13.110 5%
Nordeste ............... 69.530 32% 2.463 34% 1.066 16% 73.059 32%
Norte ..................... 6.518 3% 1.159 16% 67 1% 7.744 3%
Sudeste ................115.160 53% 3.405 47% 67 1% 118.632 51%
Sul ........................ 13.037 6% 145 2% 5.464 82% 18.646 8%
Total .....................217.283 7.244 6.664 231.191

2013

Ramo (%) Cart

Patri- 
monial  

94% %

Auto- 
móveis  

4% %

Pes- 
soas  

3% %
Total  
100% %

Região Geográfica
Centro-Oeste ........ 19.897 8% 91 1% 349 5% 20.337 8%
Nordeste ............... 59.328 24% 5.435 56% 1.029 15% 65.792 25%
Norte ..................... 8.633 4% 226 2% 85 1% 8.944 3%
Sudeste ................142.524 58% 3.808 39% 156 2% 146.488 56%
Sul ........................ 15.983 6% 201 2% 5.096 76% 21.279 8%
Total .....................246.365 9.761 6.715 262.840
* A Seguradora não efetua operações de Resseguro; ** Os grupos de 
ramos são compostos por: Patrimonial : 0171 - Riscos Diver sos e 0195 
- Extensão de Garantia Patrimonial, Automóveis: 0542 - Assistência e 
Outras Coberturas; Automóveis e 0524 - Garantia Estendida - Extensão 
de Garantia Automóveis. Pessoas: 0977 - Prestamista e 1377 - Prestamis-
ta Individual. A Seguradora possui concentração no Nordeste e Sudeste, 
regiões nas quais são os principais mercados em que a Seguradora opera, 
especialmen te nos grupos Patrimonial e Danos. b) Teste de sensibilidade: 
Para mensuração de impactos dos riscos de seguro são realizados testes 
de sensibilidade, a partir do Teste de Adequação de Passivos. A tabela 
a seguir apresenta o impacto gerado, pelas análises de sensibilidade do 
modelo, tanto contra o Resultado acumulado do ano, quanto o Patrimônio 
Líquido Ajustado. Os impactos produzidos tanto com o aumento da 
sinistralidade quanto com o aumento da despesa administrativa estão 
demonstrados a seguir:
Grupo de Ramos **
Teste de Sensibilidade 2014

Grupo Passivo
Impacto no  
Resultado

Impacto  
no PLA

Aumento de 5%
 na sinistralidade ...............Danos (2.273) -21,72% -1,08%

Pessoas (24) -0,23% -0,01%
Aumento de 5% DA .............Danos (919) -8,78% -0,44%

Pessoas (7) -0,07% 0,00%
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Para efeito de comparação, reproduzimos abaixo o mesmo teste publicado em dezembro de 2013:
Grupo de Ramos **
Teste de Sensibilidade 2013

Grupo Passivo Impacto no Resultado Impacto no PLA
Aumento de 5% na sinistralidade ................ Danos (3.449) -11,20% -1,73%

Pessoas (28) -0,09% -0,01%
Aumento de 5% DA ........................................ Danos (1.541) -5,00% -0,77%

Pessoas (10) -0,03% 0,00%
** Os grupos de ramos são compostos por: Danos: 0171 - Riscos Diversos, 0195 - Extensão de Garantia Patrimo-
nial, 0542 - Assistência e Outras Coberturas - Automóveis e 0524 - Garantia Estendida - Extensão de Garantia 
Automóveis. Pessoas: 0977 - Prestamista e 1377 - Prestamista Individual. c) Risco financeiro: i. Risco de crédito: 
A Seguradora dispõe de política de redução ao valor recuperável conforme nota 3d, e procedimentos que visam 
mitigar sua exposição ao risco de crédito. O risco de crédito atribuído aos saldos de segurados incorridos a partir 
da falta de pagamento de prêmios somente perdurará durante o prazo de carência especificado na apólice até o 
vencimento, quando a apólice de seguros será paga ou liquidada. A avaliação do risco pelo vencimento das apó-
lices é apresentado na nota explicativa nº 7c. A Seguradora também adota como política de investimentos, a 
concentração de seus investimentos em títulos públicos federais, ou em fundos de renda fixa compostos por 100% 
de títulos públicos federais. Desta forma a única exposição ao risco de crédito nos investimentos é o risco sistêmi-
co do país. Em 31 de dezembro de 2014, de acordo com as avaliações de risco das Agências de Classificação de 
Risco de Crédito, reconhecidas internacionalmente, 100% da carteira de investimento está classificada com o 
“rating BBB” (parâmetros de proteção adequado).

Rating
Classificação do Título 2014 2013
Títulos disponíveis para venda
LTN ................................................................................................................................... BBB+ A-
NTN-B ............................................................................................................................... BBB+ A-
NTN-F ............................................................................................................................... BBB+ A-
Fundos de investimentos - Abertos .................................................................................. BBB+ A-
Títulos de capitalização .................................................................................................... Sem rating Sem rating
ii. Risco de liquidez: A política de risco de liquidez estabelece a avaliação e a determinação do que constitui esse 
tipo de risco para a Seguradora. A conformidade com a política é monitorada, e exposições e transgressões são 
apresentadas para à Administração. A pertinência da política e as mudanças no ambiente de risco são revisadas 
periodicamente.

2014 2013
Ativos financeiros Até um ano 1 - 5 anos Valor contábil Valor contábil
Ativos financeiros disponíveis para venda ................ 76.015 210.977 286.992 310.992
Caixa e equivalentes de caixa .................................. 293 – 293 3.385
Crédito das operações de seguros ........................... 40.432 – 40.432 35.966
Títulos e créditos a receber ...................................... 3.304 12.822 16.125 12.431
Custo de aquisição diferido ...................................... 142.353 95.177 237.530 254.236
Total de ativos financeiros ..................................... 262.397 318.976 581.372 617.010
Passivos financeiros Até um ano 1 - 5 anos Valor contábil Valor contábil
Passivos de contratos de seguros ............................ 245.937 151.671 397.608 443.869
Débitos de operações de seguros ............................ 24.704 – 24.704 20.557
Depósitos de terceiros .............................................. 4 – 4 13
Contas a pagar e outros valores a pagar ................. 31.172 26 31.198 19.310
Total de passivos financeiros ................................ 301.817 151.697 453.515 483.749
A Seguradora adota como política a classificação de seus investimentos como “Disponíveis para venda”, visando 
mitigar sua exposição ao risco de liquidez. iii. Risco de mercado: O risco de mercado compreende duas modalida-
des de risco: taxa de câmbio (risco de moeda) e taxa de juros de mercado (risco de taxa de juros). - Risco de taxa 
de câmbio: as transações da Seguradora são realizadas em Reais, portanto ela não está exposta ao risco de 
moeda. - Risco de taxa de juros de mercado: Os instrumentos de renda fixa expõem a Seguradora ao risco de 
juros a valor justo. A política adotada pela Seguradora considera que os investimentos disponíveis para venda 
serão sacados somente em seus vencimentos, com sua contabilização pela curva, minimizando o efeito de pos-
síveis variações da taxa de juros no resultado. Sensibilidade a taxas de juros: A tabela abaixo demonstra a sensi-
bilidade a uma possível mudança nas taxas de juros, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. Utiliza-
mos como premissa a variação de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, e calculamos o impacto causado 
nos preços dos títulos públicos federais pré-fixados, através das metodologias de cálculo do Preço Unitário de 
cada tipo de ativo. A partir desta simulação de preços ajustados para a nova taxa de juros, foi possível calcular o 
impacto sobre o valor dos ativos da Seguradora e, consequentemente, o impacto no lucro antes dos impostos e 
no patrimônio líquido. Por apontarmos a valorização destes ativos pela curva, não identificamos variações no Lu-
cro Antes dos Impostos, haja vista que as variações de taxa de juros e mercado afetarão somente o cálculo do 
ajuste a variação de mercado, com contrapartida no Patrimônio Líquido.

Impacto sobre o  
patrimônio líquido

Classe de ativo Variação das premissas 2014 2013
Ativos pré-fixados - Públicos .................... Aumento de 1 ponto percentual na taxa SELIC 1.106 927
Ativos pré-fixados - Públicos .................... Redução de 1 ponto percentual na taxa SELIC 4.779 4.311
Ativos pós-fixados - Públicos .................... Aumento de 1 ponto percentual na taxa SELIC 145 (122)
Ativos pós-fixados - Públicos .................... Redução de 1 ponto percentual na taxa SELIC 661 296
5. Disponível

2014 2013
Caixa ................................................................................................................................................. 3 4
Banco ................................................................................................................................................ 290 3.381
Total de caixa e equivalentes de caixa .............................................................................................. 293 3.385
Em 31 de dezembro de 2014 a Seguradora não detinha nenhum item de caixa e equivalentes de caixa classifica-
do como “caixa restrito”, bem como itens de caixa e equivalentes de caixa dados como garantias a terceiros. 

6. Aplicações: a) Composição dos títulos e valores mobiliários: A carteira de aplicações da Seguradora é com-
posta de acordo com a tabela abaixo:

2014
Valor Valor Valor Representatividade Rating

Classificação do Título Mercado Curva MTM (%) Indexador (S&P)*
Títulos disponíveis para venda
LTN ........................................................ 195.979 199.087 (3.108) 68% SELIC BBB+
NTN-B .................................................... 17.406 17.947 (541) 6% IPCA BBB+
NTN-F .................................................... 71.583 73.704 (2.121) 25% SELIC BBB+
Fundos de investimentos - Abertos ....... 2.001 2.001 – 1% SELIC BBB+
Títulos de capitalização ......................... 23 23 – 0% N/A Sem rating
Total ...................................................... 286.992 292.762 (5.770) 100%
Circulante ............................................. 76.015
Não Circulante ..................................... 210.977

2013
Valor Valor Valor Representatividade Rating

Classificação do Título Mercado Curva MTM (%) Indexador (S&P)*
Títulos disponíveis para venda
LTN ........................................................ 157.699 161.793 (4.094) 51% SELIC A-
NTN-B .................................................... 25.461 25.881 (420) 8% IPCA A-
NTN-F .................................................... 123.785 126.551 (2.766) 40% SELIC A-
Fundos de investimentos - Abertos ....... 3.951 3.951 – 1% SELIC A-
Títulos de capitalização ......................... 96 96 – 0% N/A Sem rating
Total ...................................................... 310.992 318.272 (7.280) 100%
Circulante ............................................. 111.441
Não Circulante ..................................... 199.551
*Utilizamos o rating fornecido pela agência Standard & Poors. O valor de mercado das quotas de fundos de inves-
timento financeiro foi apurado com base nos valores de quotas divulgados pelos administradores dos fundos de 
investimentos nos quais a Seguradora aplica seus recursos. O valor de mercado dos títulos classificados para 
negociação ou disponível para venda foi calculado com base no “Preço Unitário de Mercado” em 31 de dezembro 
de 2014 e 2013, informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - 
ANBIMA. b) Estimativa de valor justo: A divulgação por nível, relacionada à mensuração do valor justo, é realizada 
com base nos seguintes critérios: • Nível 1: preços cotados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos 
ou passivos; • Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); • Nível 
3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não obser-
váveis). A tabela a seguir demonstra a mensuração do valor justo dos ativos financeiros por níveis:

2014
Instrumentos financeiros 
 disponíveis para venda Nível

Sem Vencimento/ 
De 01 a 30 dias

De 31 a  
180 dias

Acima de  
365 dias Total

Custos mais  
Rendimentos MTM

LTN .............................................. 1 43.281 30.710 121.988 195.979 199.087 (3.108)
NTN-B .......................................... 1 – – 17.406 17.406 17.947 (541)
NTN-F .......................................... 1 – – 71.583 71.583 73.704 (2.121)
Fundos de Investimento - Abertos 2 2.001 – – 2.001 2.001 –
Titulo de Capitalização ................ N/A 23 – – 23 23 –
Total ............................................ 45.305 30.710 210.977 286.992 292.762 (5.770)

2013
Instrumentos financeiros 
 disponíveis para venda Nível

Sem Vencimento/ 
De 01 a 30 dias

De 181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias Total

Custos mais  
Rendimentos MTM

LTN ............................................. 1 32.188 – 125.511 157.699 161.793 (4.094)
NTN-B ......................................... 1 – 14.738 10.723 25.461 25.881 (420)
NTN-F ......................................... 1 60.469 – 63.316 123.785 126.551 (2.766)
Fundos de investimentos - Abertos 2 3.951 – – 3.951 3.951 –
Títulos de capitalização .............. N/A 96 – – 96 96 –
Total ........................................... 96.704 14.738 199.550 310.992 318.272 (7.280)
c) Movimentação das aplicações financeiras: Apresentamos, abaixo, a movimentação das aplicações financeiras 
entre 31 de dezembro de 2014 e 2013:

Disponíveis para venda
Saldo  

em 2013 Aplicações Resgates
Rendimentos/ 
Atualizações

Ajustes  
TVM

Saldo  
em 2014

LTN ................................................... 157.699 55.485 (35.032) 16.842 985 195.979
NTN-B ............................................... 25.461 5.990 (16.325) 2.401 (121) 17.406
NTN-F ............................................... 123.785 72.855 (135.791) 10.088 646 71.583
Fundos de Investimento - Abertos .... 3.951 – (1.950) – – 2.001
Titulo de Capitalização ..................... 96 – (73) – – 23
Total ................................................. 310.992 134.330 (189.171) 29.331 1.510 286.992
d) Ativos oferecidos em garantia das provisões técnicas: Os ativos garantidores das provisões técnicas estão 
compostos por títulos públicos de renda fixa, conforme demostrado no quadro a seguir:

2014 2013
Total das provisões técnicas ................................................................................................. 397.608 443.869
(–) Despesas de comercialização na modalidade extensão de garantia de seguro - 
 garantia estendida conforme Artigo 6º da Circular SUSEP nº 461/13................................ (212.416) (233.301)
(–) Depósitos judiciais .......................................................................................................... (382) (266)
Total a ser coberto .............................................................................................................. 184.810 210.302
Ativos dados em garantia das provisões técnicas
Títulos de renda fixa - públicos ............................................................................................. 243.719 267.629
Suficiência - $ ..................................................................................................................... 58.909 57.327
Suficiência - % .................................................................................................................... 32% 27%
Circular SUSEP CNSP nº 316/14
Capital Requerido ................................................................................................................. 41.383 –
20% CR ................................................................................................................................ 8.277 –
Ativos Líquidos ..................................................................................................................... 58.909 –
Liquidez em relação CR ....................................................................................................... 50.632 –
e) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 não havia contratos envolvendo 
operações de “swap”, opções ou outros instrumentos financeiros derivativos.

7. Prêmios a receber: a) Detalhamento dos prêmios a receber por ramo e por prazo de vencimento, brutos da redução ao valor recuperável: 
2014

A Vencer Vencidos

Ramos
0 a 30  
dias*

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
180 dias

1 a  
30 dias

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
180 dias

181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Total  
geral

0171 - Riscos Diversos ...................................................................................................................................... 5 – – – – – – – – – 5
0195 - Extensão Garantia Patrimonial ............................................................................................................... 28.191 – – – 8.306 – 3 1 298 1.129 37.928
0524 - Extensão Garantia Automóvel ................................................................................................................ 975 180 228 74 54 14 17 1 8 451 2.002
0977 - Prestamista ............................................................................................................................................ 421 – – – – – – – 2 – 423
1377 - Prestamista Individual ............................................................................................................................ 611 16 – – 24 – – – – – 651
Total Geral ......................................................................................................................................................... 30.203 196 228 74 8.384 14 20 2 308 1.580 41.009

2013
A Vencer Vencidos

Ramos
0 a 30  
dias*

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
180 dias

Acima de  
365 dias

1 a  
30 dias

31 a  
60 dias

61 a  
120 dias

121 a  
180 dias

181 a  
365 dias

Acima de  
365 dias

Total  
geral

0171 - Riscos diversos ....................................................................................................................... 24 – – – – – – – – – – 24
0195 - Extensão garantia patrimonial ................................................................................................. 26.775 – 108 – – 5.247 11 – 179 – 720 33.040
0524 - Extensão garantia automóvel .................................................................................................. 1.170 228 285 100 2 87 28 3 452 2 1 2.358
0977 - Prestamista ............................................................................................................................. 765 – – – – 20 2 – – – – 787
0542 - Assistência e outras coberturas - Autos .................................................................................. 2 – – – – – – – – – – 2
Total Geral .......................................................................................................................................... 28.736 228 393 100 2 5.354 41 3 631 2 721 36.211
* A faixa de prêmios a vencer de 0 a 30 dias incluem os Prêmios de Riscos Vigentes e Não Emitidos - RVNE, que montam o total de R$ 3.700 (R$ 8.759 em dezembro de 2013). 

b) Movimentação dos prêmios a receber
2014

Saldo em 31 de dezembro 2013 ........................................................................................................ 35.602
(+) Prêmios emitidos ............................................................................................................................ 252.176
(–) Prêmios de Riscos Vigentes Não Emitidos ..................................................................................... (5.059)
(+) IOF .................................................................................................................................................. 61.562
(–) Recebimento ................................................................................................................................... (303.881)
Constituição/Reversão de provisão para perda .................................................................................... (382)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ................................................................................................... 40.018

2013
Saldo incial em 31 de dezembro de 2012 ......................................................................................... 47.118
(+) Prêmios emitidos ............................................................................................................................ 268.572
(+) Prêmios de Riscos Vigentes Não Emitidos ..................................................................................... 319
(+) IOF .................................................................................................................................................. 19.346
(–) Recebimento ................................................................................................................................... (299.942)
Constituição/Reversão de provisão para perda .................................................................................... 189
Saldo em 31 de dezembro 2013 ........................................................................................................ 35.602
c) Provisão para redução ao valor recuperável: A provisão para redução ao valor recuperável é constituída pelo 
valor dos prêmios a receber, inclusive pelas parcelas vincendas, dos estipulantes com parcelas vencidas há mais 
de 60 dias, deduzidas das comissões, dos impostos sobre operações financeiras - IOF e dos acordos  
em parcelamento, em bases consideradas suficientes para fazer face a eventuais perdas dos prêmios a receber, 
de acordo com a Circular SUSEP nº 483/2014. A tabela a seguir apresenta a provisão para redução ao valor re-
cuperável por ramo e vencimento dos créditos de seguros:

2014

Ramos
Entre 61  

a 120 dias
Entre 121  

a 180 dias
Entre 181  

a 365 dias
Acima de  
365 dias Total

Seguros
0195 - Extensão garantia patrimonial ........................ (1) – (129) (487) (617)
0524 - Extensão garantia automóvel ......................... (14) (1) (6) (353) (374)
Total Seguros ........................................................... (15) (1) (135) (840) (991)
Cosseguro
0993 - Vida em grupo ................................................ – – – (123) (123)
Total Operações com seguros ............................... – – – (123) (123)
Total .......................................................................... (15) (1) (135) (963) (1.114)

2013

Ramos
Entre 61  

a 120 dias
Entre 121  

a 180 dias
Entre 181  

a 365 dias
Acima de  
365 dias Total

Seguros
0195 - Extensão garantia patrimonial ........................ (1) (118) (1) (134) (254)
0524 - Extensão garantia automóvel ......................... (1) (166) – (189) (356)
Total Seguros ........................................................... (2) (284) (1) (323) (610)
Cosseguro
0993 - Vida em grupo ................................................ – – – (123) (123)
Total Operações com seguros ............................... – – – (123) (123)
Total .......................................................................... (2) (284) (1) (446) (733)
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8. Créditos tributários e previdenciários

2014 2013
Ativo circulante
Imposto de renda à compensar .................................................................................................... 1.850 786
Contribuição social à compensar ................................................................................................. 1.107 469
Outros créditos tributários e previdenciários ................................................................................ 1 1
Total de créditos tributários e previdenciários ........................................................................ 2.958 1.256
Ativo não circulante
Crédito de imposto de renda sobre adições temporárias ............................................................. 6.653 5.588
Crédito de contribuição social sobre adições temporárias ........................................................... 3.992 3.352
Total créditos tributários e previdenciários - não circulante ................................................. 10.645 8.940
A composição dos impostos diferidos ativos durante os exercícios está apresentada na tabela a seguir:

2014 2013
Provisão para risco de crédito - seguros e cosseguros ................................................................ 1.114 732
Benefícios a empregados ............................................................................................................. 1.417 1.591
Provisão de despesas .................................................................................................................. 13.700 9.123
Provisão de ações cíveis .............................................................................................................. 4.611 3.625
Ajuste do valor ao mercado - Títulos públicos .............................................................................. 5.769 7.280
Base de IR e CS diferidos .......................................................................................................... 26.611 22.351
Imposto de renda - 25% ............................................................................................................... 6.653 5.588
Contribuição social - 15% ............................................................................................................. 3.992 3.352
Total de imposto diferido ........................................................................................................... 10.645 8.940
A movimentação do ativo fiscal diferido líquido está descrita a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2013 .......................................................................................................... 8.940
Receita reconhecida no resultado imposto de renda .................................................................................. 1.443
Receita reconhecida no resultado contribuição social ................................................................................ 866
IR Diferido Circular SUSEP nº 192/02 ......................................................................................................... (378)
CS Diferido Circular SUSEP nº 192/02 ....................................................................................................... (226)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 .......................................................................................................... 10.645

Os orçamentos de resultados futuros elaborados pela Administração da Seguradora incluem a realização dos 
créditos tributários de diferenças temporárias substancialmente, em período superior a doze meses, sendo o 
saldo alocado integralmente no ativo não circulante. Adicionalmente, foram constituídos créditos tributários decor-
rentes da variação do valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda registrados no 
patrimônio líquido do período. Os impostos diferidos, contabilizados no patrimônio líquido referente à variação do 
valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, durante o período foram:

2014 2013
IR Diferido Circular SUSEP nº 192/02 ............................................................................................. (378) 5.034
CS Diferido Circular SUSEP nº 192/02 ........................................................................................... (226) 3.021
Total ................................................................................................................................................ (604) 8.055
9. Imobilizado e intangível: As tabelas abaixo apresentam a conciliação da movimentação do ativo imobilizado 
e intangível por grupo:

Imobilizado

Descrição
Saldo residual  

2013 Aquisições Baixas
Despesa  

depreciação
Saldo residual  

2014
Móveis e utensílios .............................. 265 22 – (34) 253
Veículos ............................................... 857 378 (234) (278) 723
Equipamentos ...................................... 1.278 70 – (525) 823
Outras imobilizações ........................... 13 14 – (7) 21
Imobilizações em curso ....................... 52 – (52) – –
Total .................................................... 2.465 485 (286) (844) 1.820

Intangível

Descrição
Saldo residual  

2013 Aquisições Baixas
Despesa  

amortização
Saldo residual  

2014
Software ............................................. 495 90 – (222) 363
Intangível ............................................ 3 – – – 3
Total ................................................... 498 90 – (222) 366

10. Provisões técnicas de seguros e custos de aquisição diferidos: a) Detalhamento de provisões técnicas e custos de aquisição diferidos por ramo - Seguros e cosseguros:

Ramos
Provisão de Prêmios  
Não Ganhos - PPNG

Provisão de Sinistros 
à Liquidar - PSL

Provisão de  
Despesa Relacionada - PDR

Provisão de Sinistros  
Ocorridos Mas Não Avisados - IBNR

Custos de Aquisição  
Diferidos - DAC

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Danos
0195 - Extensão de garantia ................................ 365.140 407.493 7.143 7.632 39 – 2.566 1.363 228.976 243.693
0524 - Extensão de garantia automóvel ............... 16.382 21.032 241 235 – – 51 14 6.052 8.057
0171 - Riscos diversos ......................................... 46 176 – 15 – – 3 7 3 3
0542 - Assistência e outras coberturas automóvel 3 5 – – – – – 1 – –
Total ..................................................................... 381.571 428.706 7.384 7.882 39 – 2.620 1.385 235.031 251.753
Total curto prazo ................................................. 230.760 275.987 7.384 7.882 39 – 2.620 1.385 140.326 160.834
Total longo prazo ................................................ 150.811 152.718 – – – – – – 94.705 90.919
Pessoas
0977 - Prestamista ............................................... 2.359 4.366 376 185 5 – 348 561 1.310 2.483
0982 - Acidentes pessoais - Coletivo ................... – – 220 201 – – – 17 – –
0993 - Vida em grupo ........................................... – – 549 464 – – 101 101 – –
1377 - Prestamista individual ............................... 1.810 – 71 – – – 155 – 1.189 –
Total ..................................................................... 4.169 4.366 1.216 850 5 – 604 679 2.499 2.483
Total curto prazo ................................................. 3.309 3.446 1.216 850 5 – 604 679 2.027 2.064
Total longo prazo ................................................ 860 921 – – – – – – 472 420
Total ..................................................................... 385.740 433.072 8.600 8.732 44 – 3.224 2.064 237.530 254.236
Total curto prazo ................................................. 234.069 279.433 8.600 8.732 44 – 3.224 2.064 142.353 162.898
Total longo prazo ................................................ 151.671 153.639 – – – – – – 95.177 91.338
Total ..................................................................... 385.740 433.072 8.600 8.732 44 – 3.224 2.064 237.530 254.236
b) As tabelas a seguir apresentam a movimentação das provisões técnicas e dos custos de aquisição diferidos para o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2014 e 2013:

2014 2013
Provisão para  
Prêmios Não  

Ganhos - PPNG

Provisão  
de Sinistros à  
Liquidar - PSL

Provisão de  
Despesa  

Relacionada PDR

Sinistros  
Ocorridos Mas Não  

Avisados - IBNR

Custo de  
Comercialização  

Diferidos - DAC

Provisão para  
Prêmios Não  

Ganhos - PPNG

Provisão  
de Sinistros à  
Liquidar - PSL

Sinistros  
Ocorridos Mas Não  

Avisados - IBNR

Custo de  
Comercialização  

Diferidos - DAC
Saldo no início do período ................................................ 433.072 8.732 – 2.064 254.236 481.681 9.799 1.378 276.750
Constituição/Reversão decorrentes de prêmios/contribuições (278.524) – 227 – (147.690) (311.449) – – (90.794)
Diferimento pelo risco ocorrido ............................................. 231.192 – (183) – 130.984 262.840 – – 68.280
Aviso de sinistro - Constituições e reversões ....................... – 57.580 – 44.308 – – 68.358 35.343 –
Pagamento de sinistro/benefícios......................................... – (41.750) – (43.148) – – (50.395) (34.657) –
Cancelamento de sinistro ..................................................... – (15.962) – – – – (19.030) – –
Saldo final do período ........................................................ 385.740 8.600 44 3.224 237.530 433.072 8.732 2.064 254.236
c) As despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas dos custos na obtenção de contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo 
decorrido. São considerados como custos de aquisição diferidos as comissões de seguros angariados. O prazo de diferimento dos custos de aquisição obedecem ao risco de vigência dos contratos de seguros.

11. Desenvolvimento de sinistros: As tabelas de desenvolvimento de sinistros têm a finalidade de avaliar o 
comportamento dos sinistros pagos e pendentes, para cada ano de aviso, até a data-base de 31 de dezembro de 
2014. A Seguradora não tem operações de resseguro:
Tabela I - Desenvolvimento de sinistros administrativos

Ano de Ocorrência: Incorridos + IBNR Até 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Até a data-base ............................................. 18.805 25.214 37.971 40.928 44.051 38.937 205.906

Um ano mais tarde ........................................ 19.722 26.326 39.247 45.525 48.980 – 179.800

Dois anos mais tarde ..................................... 19.729 26.338 39.379 45.899 – – 131.345

Três anos mais tarde ..................................... 19.729 26.352 39.419 – – – 85.500

Quatro anos mais tarde ................................. 19.734 26.369 – – – – 46.103

Cinco anos mais tarde ................................... 19.757 – – – – – 19.757

Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............ 19.757 26.369 39.419 45.899 48.980 38.940 219.361

Ano de ocorrência: Pagos Acumulados

Até a data-base ............................................. (18.621) (25.071) (37.586) (40.612) (43.750) (30.842) (196.481)

Um ano mais tarde ........................................ (19.536) (26.157) (38.834) (45.173) (48.462) – (178.163)

Dois anos mais tarde ..................................... (19.542) (26.169) (38.951) (45.547) – – (130.209)

Três anos mais tarde ..................................... (19.543) (26.183) (38.991) – – (84.716)

Quatro anos mais tarde ................................. (19.547) (26.200) – – – – (45.748)

Cinco anos mais tarde ................................... (19.570) – – – – – (19.570)

Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............ (19.570) (26.200) (38.991) (45.547) (48.462) (30.842) (209.612)

Provisão sinistros 31 de dezembro de 2014 187 169 428 352 518 8.095 9.749

Falta acumulada........................................... (952) (1.156) (1.448) (4.971) (4.928) – –

% Falta acumulada ...................................... 4,9% 4,4% 3,7% 10,9% 10,2%
Tabela II - Desenvolvimento dos Sinistros Judiciais

Ano de ocorrência: Incorridos + IBNR Até 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Até a data-base ............................................. 2 7 68 262 563 1.051 1.953
Um ano mais tarde ........................................ 2 15 121 512 1.348 – 1.999
Dois anos mais tarde ..................................... 4 33 155 623 – – 815
Três anos mais tarde ..................................... 7 38 175 – – – 221
Quatro anos mais tarde ................................. 8 42 – – – – 50
Cinco anos mais tarde ................................... 8 – – – – – 8
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............ 8 42 175 623 1.348 1.051 3.247
Ano de ocorrência: Pagos acumulados
Até a data-base ............................................. (2) (5) (26) (123) (226) (353) (735)
Um ano mais tarde ........................................ (2) (9) (62) (343) (884) – (1.299)
Dois anos mais tarde ..................................... (4) (13) (82) (445) – – (543)
Três anos mais tarde ..................................... (4) (18) (102) – – – (123)
Quatro anos mais tarde ................................. (4) (21) – – – – (26)
Cinco anos mais tarde ................................... (4) – – – – – (4)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............ (4) (21) (102) (445) (884) (353) (1.809)
Provisão sinistros 31 de dezembro de 2014 4 21 73 179 463 698 1.436
Falta acumulada........................................... (6) (35) (107) (361) (785) – –
% Falta acumulada ...................................... 139,5% 164,9% 105,2% 81,1% 88,8%
Total Administrativos e Judiciais

Ano de ocorrência: Incorridos + IBNR Até 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Até a data-base ............................................. 18.807 25.220 38.038 41.190 44.614 39.992 207.862
Um ano mais tarde ........................................ 19.725 26.341 39.368 46.037 50.327 – 181.799
Dois anos mais tarde ..................................... 19.733 26.371 39.534 46.522 – – 132.160
Três anos mais tarde ..................................... 19.737 26.390 39.594 – – – 85.720
Quatro anos mais tarde ................................. 19.742 26.411 – – – – 46.153
Cinco anos mais tarde ................................... 19.765 – – – – – 19.765
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............ 19.765 26.411 39.594 46.522 50.327 39.992 222.611

Ano de ocorrência: Pagos acumulados Até 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Até a data-base ............................................. (18.623) (25.076) (37.612) (40.735) (43.976) (31.195) (197.216)
Um ano mais tarde ........................................ (19.538) (26.166) (38.896) (45.516) (49.347) – (179.462)
Dois anos mais tarde ..................................... (19.546) (26.182) (39.034) (45.992) – – (130.753)
Três anos mais tarde ..................................... (19.546) (26.201) (39.093) – – – (84.840)
Quatro anos mais tarde ................................. (19.552) (26.222) – – – – (45.773)
Cinco anos mais tarde ................................... (19.575) – – – – – (19.575)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............ (19.575) (26.222) (39.093) (45.992) (49.347) (31.195) (211.424)
Provisão sinistros 31 de dezembro de 2014 191 189 501 531 980 8.797 11.187
Falta acumulada........................................... (958) (1.191) (1.555) (5.332) (5.713) – –
% Falta acumulada ...................................... 4,90% 4,50% 4,00% 11,60% 11,60%
Estimativa sinistros incorridos - 
 31 de dezembro de 2014 ........................... 19.765 26.411 39.594 46.522 50.327 39.992 222.611
Pagamentos efetuados -
 31 de dezembro de 2014 ........................... (19.575) (26.222) (39.093) (45.992) (49.347) (31.195) (211.424)
PSL no período de análise .......................... 191 189 501 531 980 8.797 11.187
Provisão agregada....................................... – – – – – – 637
PSL + IBNR ................................................... – – – – – – 11.824
12. Impostos e contribuições: a) Demonstramos abaixo a conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas
apuradas em 31 de dezembro de 2014 e 2013: 2014 2013
Lucro antes dos impostos e participações  ........................................................................... 17.402 51.302
Alíquota nominal ......................................................................................................................... 40% 40%
Imposto nominal ......................................................................................................................... 6.961 20.521
Despesa efetiva de Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................. 6.937 20.510
% Taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social ......................................................... 39,86% 39,98%
b) A descrição dos impostos e contribuições da Seguradora a recolher está a seguir:

2014 2013
PIS e COFINS à pagar ............................................................................................................... 994 1.169
Contribuições retidas na fonte .................................................................................................... 23 2
Total de impostos e contribuições.......................................................................................... 1.017 1.171
13. Provisões judiciais: O quadro dos processos em curso pela avaliação do advogado externo, quanto  
à probabilidade de perda, é assim sumarizado:

2014 2013
Valor Valor

Quanti- 
dade

Recla- 
mado

Provi- 
sionado

Cos- 
seguro

Quanti- 
dade

Recla- 
mado

Provi- 
sionado

Cos- 
seguro

Sinistros (a) Sinistros (a)
Provável ........................... 801 1.959 1.959 13 Provável ......... 254 751 751 27
Possível ........................... 193 664 332 64 Possível ......... 531 1.136 568 95
Remoto ............................ 260 1.064 264 46 Remoto .......... 144 1.125 281 72
Total ................................. 1.254 3.688 2.555 123 Total ............... 929 3.012 1.600 194
Total processos 
 relativo a sinistro ............ 1.254 3.688 2.555 123 929 3.012 1.600 194
Fiscais (b) Fiscais (b)
Provável ........................... 3 819 398 N/A Provável ......... 3 664 248 N/A
Possível ........................... – – – N/A Possível ......... 1 137 137 N/A
Remoto ............................ 1 9 – N/A Remoto .......... – – – N/A
Total ................................. 4 828 398 N/A Total ............... 4 801 385 N/A 
Cíveis (c) Cíveis (c)
Provável ........................... 1.376 10.920 4.073 N/A Provável ......... 353 3.266 2.153 N/A
Possível ........................... 234 2.068 – N/A Possível ......... 719 7.993 950 N/A
Remoto ............................ 463 4.904 – N/A Remoto .......... 164 2.190 137 N/A
Total ................................. 2.073 17.892 4.073 N/A Total ............... 1.236 13.449 3.240 N/A 
Trabalhistas (d) Trabalhistas (d)
Provável ........................... – – – N/A Provável ......... 1 173 – N/A
Possível ........................... 1 32 – N/A Possível ......... 1 29 – N/A
Remoto ............................ 5 2.115 – N/A Remoto .......... 3 4.413 – N/A
Total ................................. 6 2.147 – N/A Total ............... 5 4.615 – N/A 
* Processos administrativos 
 de pequena causa ......... – – 141 N/A – – – N/A
Total de Provisões
 Judiciais ......................... 3.337 24.555 7.167 N/A 2.174 21.877 5.225 N/A
* Os processos administrativos de pequenas causas são discussões em Procon com consumidores, ainda não 
está efetivado a designação para processo de danos cível ou material.
a) Contingências relacionadas a sinistros: A Seguradora possui processos de sinistros em demanda judicial regis-
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

trados na conta “Sinistros à Liquidar” no montante de R$ 2.555 (R$ 1.600 em 31 de dezembro de 2013), que são 
registrados pelo valor da importância segurada, líquidas de cosseguros. Os valores são provisionados mediante a 
análise da probabilidade de perda de cada ação, com base no histórico de perdas e na avaliação dos advogados 
da Seguradora. A Seguradora segue as estimativas de reserva conforme previsto no CPC 11 e Circular SUSEP 
nº 462/13. b) Contingências fiscais: As contingências fiscais são provisionadas considerando o estágio atual do 
processo, e são classificadas no exigível a longo prazo. São realizados acompanhamentos periódicos para cada 
ação e à Administração, com base na opinião de seus advogados, classifica a probabilidade de cada processo. c) 
Contingências cíveis: As contingências cíveis são provisionadas na rubrica de “provisões judiciais” considerando 
o estágio atual do processo. A Seguradora possui provisão para os processos cíveis operacionais no valor de R$ 
4.073 (R$ 3.240 em 31 de dezembro de 2013). d) Contingências trabalhistas: As contingências trabalhistas refe-
rem-se a ações movidas por ex-funcionários pleiteando direitos trabalhistas que entendem a serem devidos. Os 
processos são classificados e provisionados de acordo com a avaliação dos advogados. e) Movimentação das 
contingências: Abaixo apresentamos a movimentação das provisões de contingências:

Fiscais Sinistros Cíveis
Saldos em 31 de dezembro de 2013 ...................................................................... 385 1.601 3.240
(–) Total pago no período........................................................................................... – 595 1.137
Quantidade de ações pagas no período ................................................................... – 432 3.675
(+) Novas constituições no período ........................................................................... – 1.157 2.618
Quantidade de ações referentes às novas constituições no período ........................ – 845 1.027
Novas constituições referentes a citação de exercício .............................................. – 81 111
(+/–) Alteração da provisão por alteração de estimativas ou probabilidade .............. – 392 (648)
(+)Alteração da provisão por atualização monetária e juros ..................................... 13 – –
(=) Saldos em 31 de dezembro de 2014 ................................................................. 398 2.555 4.073
Depósitos judiciais .................................................................................................. – 382 1.763
Processos administrativos de Pequenas causas ................................................. – – 141
14. Obrigações a pagar: Detalhamos abaixo a composição das obrigações a pagar na Seguradora em 31 de 
dezembro de 2014 e 2013:

2014 2013
Despesas comerciais ................................................................................................................... 4.500 3.620
Fornecedores ............................................................................................................................... 172 145
Participação nos lucros partes beneficiárias ................................................................................ 1.786 1.990
Juros sobre capital próprio ........................................................................................................... 8.672 –
Arrendamento mercantil ............................................................................................................... 46 307
Provisões administrativas ............................................................................................................. 7.469 3.533
Outras obrigações à pagar ........................................................................................................... 506 726
Total de obrigações à pagar ...................................................................................................... 23.151 10.321
Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, à Administração da Seguradora decidiu pelo pagamento aos seus acio-
nistas de juros sobre capital próprio, com base na taxa de juros de longo prazo - TJLP, calculada sobre o patrimô-
nio líquido ajustado da reserva, no montante de R$ 10.202. O montante creditado reduziu a base de cálculo  
do imposto de renda e contribuição social, o que proporcionou uma redução de carga tributária no montante  
de R$ 1.246.
Patrimônio líquido base .......................................................................................................................... 204.050
Juros sobre o capital próprio - bruto .......................................................................................................... 10.202
Imposto de renda - 15% ............................................................................................................................ (1.530)
Juros sobre o capital próprio - líquido .................................................................................................. 8.672
15. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 107.996 em 31 de 
dezembro de 2014 (R$ 100.933 em dezembro de 2013) representado por 2.085.081 ações ordinárias, sem valor 
nominal. b) Reserva de lucros: Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais 
e a constituição da reserva legal, efetuada ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital 
social, estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral. Em 31 de dezembro de 2014, a Seguradora possui 
saldo de reserva de lucros no montante de R$ 106.519 (R$ 96.054 em dezembro de 2013), sendo reserva legal 
R$ 5.326 e reserva estatutária R$ 101.193. A Companhia constitui sua reserva legal baseado no que determina a 
lei da sociedade anônima (5% legal). E o valor restante é constituído como reserva estatutária conforme estatuto 
da empresa. c) Dividendos: É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercí-
cio anual, conforme estabelecido no estatuto social. Não foram propostos dividendos por inexistir intenção de 
distribuição. d) Lucro por ação: O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo 
dos lucros básico e diluído por ação:

2014 2013
Numerador:
Resultado líquido do período.............................................................................................. 10.465 30.792
Denominador:
Média ponderada de ações ordinárias do período ............................................................. 2.085.081 2.013.847
Lucro básico e diluído por ação (expresso em R$)....................................................... 5,02 15,29
e) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência: 

2014 2013
Patrimônio Líquido ............................................................................................................... 211.053 199.682
(–) Despesas Antecipadas .................................................................................................. (85.565) (67.014)
(–) Intangíveis ...................................................................................................................... (366) (498)
(=) Patrimônio Líquido Ajustado (a) ..................................................................................... 125.122 132.170
Patrimônio Mínimo necessário - por Prêmio ....................................................................... – 52.568
Patrimônio Mínimo necessário - por Sinistro ....................................................................... – 14.293
Margem de solvência (b) (*) ................................................................................................ – 52.568
Capital-Base - (CNSP 282/13) (c) ....................................................................................... 15.000 15.000
Capital Adicional de Subscrição - CAS (1) .......................................................................... 36.559 42.026
Capital Risco de Crédito - CRCS (2) ................................................................................... 5.359 4.127
Benefícios da correlação de risco ....................................................................................... (2.406) (1.919)
Capital Risco Operacional ................................................................................................... 1.871 2.063
Capital de Risco (d) ............................................................................................................. 41.383 46.297
Patrimônio Líquido Ajustado ................................................................................................ 125.122 132.170
(–) Exigência de Capital - EC Maior entre (a) ou (b) ou (d) ................................................. 41.383 52.568
Suficiência de Capital .......................................................................................................... 83.739 79.602
Suficiência de Capital (% da EC) ........................................................................................ 202,4% 151,4%
(*) Conforme Circular SUSEP nº 316/14, a Margem de Solvência deixou de compor o cálculo de Capital Requerido.
16. Ramos de atuação: Os principais ramos de atuação e seus índices de sinistralidade e comissionamento são:

Prêmios ganhos
Índice de  

sinistralidade (%)
Índice de  

comissionamento (%)
2014 2013 2014 2013 2014 2013

Danos
95 - Extensão de garantia - patrimonial .......... 259.480 292.150 15,69% 16,56% 59,17% 58,11%
24 - Extensão de garantia - automóvel ........... 11.886 13.325 9,21% 7,06% 37,53% 35,59%
42 - Assistência e outras coberturas .............. 12 1 0,66% 10,15% 0,01% 0,01%
71 - Riscos diversos ....................................... 286 388 8,10% 13,42% 0,31% 0,15%

271.664 305.865 15,39% 16,15% 58,15% 57,05%
Pessoas
77 - Prestamista ............................................. 6.212 5.282 8,54% 9,35% 63,48% 61,51%
77 - Prestamista - Individual ........................... 649 – 39,14% 0,00% 67,09% 0,00%
82 - Acidentes Pessoais ................................. – 304 0,00% 2,91% 0,00% 57,61%

6.861 5.586 14,58% 14,33% 63,82% 61,30%
Total ............................................................... 278.525 311.449 15,37% 16,11% 58,29% 57,13%
17. Detalhamento das principais contas da demonstração do resultado:
a) Prêmios emitidos 2014 2013
Prêmios emitidos ...................................................................................................................... 252.176 268.572
Prêmios restituídos ................................................................................................................... (15.848) (6.051)
Prêmios Cancelados ................................................................................................................ (78) –
Prêmios - Riscos Vigentes Não Emitidos (RVNE) .................................................................... (5.059) 319
Total - Prêmios emitidos ........................................................................................................ 231.191 262.840
b) Variação das provisões técnicas de prêmios
Provisão de Prêmio Não Ganhos ............................................................................................. 43.376 48.500
Provisão de Prêmio Não Ganhos (RVNE) ................................................................................ 3.958 108
Outras provisões ...................................................................................................................... – 1
Total - Variação das provisões técnicas de prêmios ........................................................... 47.334 48.609

c) Sinistros ocorridos 2014 2013
Indenizações avisadas ................................................................................................... (41.551) (49.369)
Despesas com sinistros .................................................................................................. (719) (440)
Recuperação sinistros .................................................................................................... (26) 52
Recuperação de salvados .............................................................................................. 17 –
Recuperação de ressarcimento ...................................................................................... 665 257
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ..................................... (1.160) (687)
Variação de despesas relacionadas ............................................................................... (44) –
Total - Sinistros ocorridos ........................................................................................... (42.819) (50.187)
d) Custos de aquisição
Comissões ...................................................................................................................... (145.858) (155.406)
Variação das despesas de comercialização diferidas .................................................... (16.503) (22.514)
Total - Custos de aquisição ......................................................................................... (162.361) (177.920)
e) Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas operacionais ...................................................................................... 13 426
Taxa de cancelamento de certificados ........................................................................... 13 426
Outras despesas operacionais ................................................................................... (18.900) (11.488)
Despesas com apólices e/ou contratos .......................................................................... – (470)
Despesas com cobranças .............................................................................................. (85) (86)
Administração de apólices e/ou contratos ...................................................................... (16.030) (9.126)
Provisão sobre riscos de créditos ................................................................................... (382) 189
Despesas com encargos sociais .................................................................................... – (352)
Outras despesas com operações de seguros ................................................................ (433) (300)
Despesas cíveis ............................................................................................................. (1.970) (1.341)
Total de outras receitas e despesas operacionais .................................................... (18.887) (11.062)
f) Despesas administrativas
Pessoal próprio ............................................................................................................... (14.860) (15.909)
Serviços de terceiros ...................................................................................................... (18.438) (18.926)
Localização e funcionamento ......................................................................................... (5.374) (6.002)
Publicidade e propaganda .............................................................................................. (25) (358)
Publicações .................................................................................................................... (7) (130)
Donativos e contribuições .............................................................................................. (45) (43)
Outras despesas administrativas.................................................................................... (2.672) (2.878)
Total ............................................................................................................................... (41.421) (44.246)
g) Despesas com tributos
COFINS .......................................................................................................................... (10.696) (11.944)
PIS .................................................................................................................................. (1.738) (1.943)
Taxa de fiscalização ....................................................................................................... (1.195) (1.196)
Impostos municipais ....................................................................................................... (23) (18)
Outros ............................................................................................................................. (116) (95)
Total ............................................................................................................................... (13.769) (15.196)
h) Resultado financeiro
Receitas financeiras ..................................................................................................... 30.239 35.900
Fundos de investimentos ................................................................................................ 511 1.966
Receitas com títulos de renda fixa públicos ................................................................... 29.331 32.450
Outras receitas financeiras ............................................................................................. 397 1.484
Despesas financeiras ................................................................................................... (11.642) (8.873)
Despesa juros sobre o capital ........................................................................................ (10.202) (8.310)
Impostos sobre operações financeiras ........................................................................... (32) (30)
Outras despesas financeiras .......................................................................................... (1.407) (533)
Total do resultado financeiro....................................................................................... 18.597 27.027
18. Imposto de renda e contribuição social:

2014 2013
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro líquido antes dos impostos ...................................................... 7.575 7.575 43.382 43.382
(+) Juros sobre o capital próprio ............................................................. 10.202 10.202 8.310 8.310
(–) Participações sobre o resultado ........................................................ (375) (375) (389) (389)
Lucro ajustado ...................................................................................... 17.402 17.402 51.302 51.302
(+) Adições ............................................................................................. 20.875 20.875 15.137 15.137
(–) Exclusões .......................................................................................... (15.071) (15.071) (19.162) (19.162)
(=) Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social ...... 23.206 23.206 47.278 47.278
Aliquota de 15% de IRPJ mais 10% de adicional ................................... (5.778) – (11.795) –
Incentivos fiscais ( PAT) (a)..................................................................... 13 – 13 –
Alíquota de 15% CSLL ........................................................................... – (3.481) – (7.092)
(=) Subtotal do imposto de renda e contribuição social ................... (5.765) (3.481) (11.783) (7.092)
(–) Constituição/Reversão do imposto diferido ....................................... 1.443 866 (1.023) (614)
(=) Total do imposto de renda e contribuição social ......................... (4.322) (2.615) (12.805) (7.705)
(a) A Seguradora possui incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado auferido referente ao PAT  
(Programa de Alimentação do Trabalhador) estabelecido pela Lei nº 6.321 de 14 de abril de 1976. 19. Plano de 
aposentadoria complementar: A Seguradora proporciona um plano de previdência privada complementar aos 
seus diretores e funcionários que é administrado pela Itaú Previdência S.A., cujos benefícios compreendem pen-
são e complemento de aposentadoria. O regime do plano é de contribuição definida, sendo que as contribuições 
efetuadas durante o exercício totalizaram R$ 197 (R$ 192 em dezembro de 2013). 20. Partes relacionadas e 
remuneração da Administração: À Administração identificou como partes relacionadas à Seguradora, as se-
guintes empresas do Grupo: “TWG Warranty Serviços do Brasil Ltda.” e “The Warranty Group, Inc.”, além de seus 
administradores, conselheiros e demais membros do pessoal chave da Administração e seus familiares, conforme 
definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05. a) Os saldos a pagar e despesas por transações com 
partes relacionadas estão demonstrados a seguir: 

Despesas
2014 2013

Despesas administrativas - TWG Warranty Serviços do Brasil Ltda.
Despesas serviços terceiros .................................................................................................... (15.747) (17.686)
Despesas de comunicação ...................................................................................................... (679) (648)
Despesas com locomoção ....................................................................................................... (405) (719)
Total ......................................................................................................................................... (16.831) (19.053)
b) Remuneração do pessoal chave da Administração: É estabelecido anualmente por meio da Assembleia Geral 
Ordinária o montante global anual da remuneração dos administradores, que é distribuído em reunião do Conse-
lho de Administração aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina o Estatuto Social da 
Seguradora. A remuneração a pagar em 31 de dezembro de 2014 totalizou R$ 2.295 (R$ 2.319 em 31 de dezem-
bro de 2013). c) Outras informações: Conforme legislação em vigor, sociedades seguradoras não podem conceder 
empréstimos ou adiantamentos para: • Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais 
e semelhantes, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; • Pessoas físicas ou jurídicas que 
participem de seu capital, com mais de 10%; • Pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% da 
própria Seguradora, quaisquer diretores ou administradores da própria Seguradora, bem como seus cônjuges e 
respectivos parentes até o 2º grau. Dessa forma, não são efetuados pela Seguradora empréstimos ou adianta-
mentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e seus familiares.  
21. Participações nos lucros: A Seguradora utiliza uma política interna para o programa de participação do re-
sultado em conformidade com a Lei nº 10.101/00. Anualmente é formada uma Comissão PPLR que tem por obje-
tivo representar todos os funcionários da Seguradora, assistidos pela área de Recursos Humanos e pelo Sindica-
to dos Securitários, nas reuniões de negociação do PPLR. Em 31 de dezembro de 2014 o impacto no resultado 
decorrente da provisão para participação nos resultados da Seguradora totalizou R$ 375 (R$ 389 em dezembro 
de 2013). 22. Eventos subsequentes: A SUSEP publicou em 24 de dezembro de 2014 a Resolução CNSP nº 
317/2014 que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2015, a qual dispõe sobre os critérios para apuração do capital 
de risco baseado no risco de mercado das sociedades supervisionadas. De acordo com parágrafo 4º do artigo 3º 
desta Resolução, o montante efetivamente exigido do capital de risco baseado no risco de mercado corresponde-
rá a 0% até 31 de dezembro de 2016, não havendo impactos para a Companhia para esta demonstração finan-
ceira. A SUSEP publicou a Circular nº 508/2015 que entra em vigor em 2015, a qual dispõe sobre alterações das 
normas contábeis a serem observadas pelas sociedades supervisionadas, não havendo impactos significativos na 
Companhia pela adoção desta Circular.
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Parecer dos Atuários Auditores Independentes

Aos Conselheiros e Diretores da
Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil
São Paulo - SP
CNPJ: 03.505.295/0001-46
Examinamos as provisões técnicas registradas 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 Virginia Surety Companhia de 
Seguros do Brasil, 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 Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil é 
responsável pelas provisões técnicas registradas 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 registradas 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 registradas 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.
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Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil
CNPJ nº 03.505.295/0001-46

Parecer dos Atuários Auditores Independentes

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos
Diretores e Acionistas da
Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Virginia Surety Companhia 
de Seguros do Brasil (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
financeiras: À Administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de  
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres  
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou  
erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa 

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma 
auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações 
apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da 
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação 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. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, acima referidas, 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil 
em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Patrícia di Paula da Silva Paz
CRC-2SP015199/O-6 Contadora CRC-1SP198827/O-3

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 capital de risco 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 tanto das provisões 
técnicas, líquidas de ativos redutores, como 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 
registradas 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 
registradas 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 Virginia Surety 
Companhia de Seguros do Brasil 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 385.740
Provisão de Sinistros à Liquidar 8.600
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 3.224
Provisão Complementar de Cobertura –
Provisão de Despesas Relacionadas 44
Total de Provisões Técnicas 397.608
Valores Redutores de Cobertura
 Financeira de Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Custos de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG 212.416
Depósitos Judiciais Redutores 382
Total de Valores Redutores
 de Cobertura Financeira de Provisões Técnicas 212.798
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital
 Mínimo Requerido Em R$ Milhares
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA* (a) 125.122
Capital Base (b) 15.000
Capital de Risco - Subscrição (c) 36.559
Capital de Risco - Crédito (d) 5.359
Capital de Risco - Operacional (e) 1.871
Redução por Correlação dos Riscos (f) (2.406)
Capital de Risco (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 41.383
Capital Mínimo Requerido (h) =
 Maior entre (b) e (g) 41.383
Suficiência do PLA (a) - (h) 83.739

*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 
auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção da Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil 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 Brasileiro de Atuária - IBA. 
Finalmente, manifestamos que consideramos adequada e suficiente a 
qualidade dos dados fornecidos pela Virginia Surety Companhia de 
Seguros do Brasil que serviram de base para a elaboração de nossa 
auditoria atuarial independente. 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015
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Ultrapar Participações S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001-39 - NIRE 35.300.109.724
Ata da Reunião do Conselho de Administração (01/2015)

Data, Hora e Local: 25 de fevereiro de 2015, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. Presença: Membros do Conselho de Administração,
membros do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3° do artigo 163 da Lei das Sociedades
Anônimas, todos abaixo assinados, e o Sr. Edimar Facco da Deloitte Touche Tohmatsu (“DTT”). Deliberações: 1.
Depois de examinadas e discutidas, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o balanço
patrimonial e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
bem como a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, instruídas com o parecer dos
auditores independentes. 2. Aprovar, “ad referendum” da assembleia geral ordinária, a seguinte destinação do lu-
cro líquido do período findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de  R$ 1.241.562.440,96 (um bilhão, duzen-
tos e quarenta e um milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta Reais e noventa e seis
centavos), conforme abaixo:  a) R$ 62.078.122,05 (sessenta e dois milhões, setenta e oito mil, cento e vinte e dois
Reais e cinco centavos) serão destinados à reserva legal; b) R$ 400.767.196,11 (quatrocentos milhões, setecen-
tos e sessenta e sete mil, cento e noventa e seis Reais e onze centavos) serão destinados à reserva estatutária
para investimentos; e c) R$ 778.717.122,80 (setecentos e setenta e oito milhões, setecentos e dezessete mil, cen-
to e vinte e dois Reais e oitenta centavos) serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas deten-
tores de ações ordinárias, dos quais R$ 389.553.527,40 (trezentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e
cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e sete Reais e quarenta centavos) foram pagos como dividendos interme-
diários de acordo com a deliberação deste Conselho de 06 de agosto de 2014. O saldo remanescente dos dividen-
dos ora aprovados, equivalente a R$ 389.163.595,40 (trezentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e três
mil, quinhentos e noventa e cinco Reais e quarenta centavos), será pago aos acionistas a partir do dia 13 de mar-
ço de 2015, sem remuneração ou atualização monetária, cabendo aos acionistas o pagamento de dividendos
equivalentes a R$ 0,71 (setenta e um centavos) por ação. A data base para o recebimento dos dividendos ora
aprovados (record date) será o dia 04 de março de 2015 no Brasil e o dia 09 de março de 2015 nos Estados
Unidos da América. As ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” na BM&FBOVESPA e na
Bolsa de Valores de Nova York a partir do dia 05 de março de 2015. 3. Os Conselheiros analisaram e aprovaram,
em consonância com a Política de Aprovação de Investimentos da Ultrapar, proposta de investimentos em uma
base de distribuição de combustíveis da Ipiranga, divisão de negócios da Companhia no segmento distribuição de
combustíveis.  4. Aprovar, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a emissão pela Companhia,
para distribuição pública, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Emissão”
e “Debêntures”, respectivamente), nos termos e condições abaixo: 4.1 Valor Total da Emissão - 4.1.1 O valor total
da Emissão é de até R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de Reais), na Data de Emissão (conforme abaixo
definida). 4.2 Número da Emissão - 4.2.1 A presente Emissão constituirá a 5ª (quinta) emissão de Debêntures da
Companhia. 4.3 Quantidade e Valor Nominal Unitário das Debêntures - 4.3.1 Serão emitidas 80.000 (oitenta
mil) Debêntures, no valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão
(conforme abaixo definido). 4.4 Série - 4.4.1 A Emissão é composta de 1 (uma) única série. 4.5 Colocação - 4.5.1
As Debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM
nº 476/09, sob o regime de garantia firme de subscrição da totalidade das Debêntures, nos termos do contrato de
distribuição a ser celebrado no âmbito da Emissão, com a intermediação de instituições financeiras, tendo como
público-alvo exclusivamente investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 4º da Instrução CVM
nº 476/09 (“Investidores Qualificados”). 4.6 Data de Emissão, Prazo e Vencimento - 4.6.1 A data de emissão
será a data da efetiva subscrição das Debêntures (“Data de Emissão”). 4.6.2 As Debêntures terão prazo de venci-
mento de 3 (três) anos, contados a partir da Data de Emissão.  4.7 Conversibilidade e Forma - 4.7.1 As Debên-
tures serão simples, da forma nominativa e escritural, e não serão conversíveis em ações de emissão da Compa-
nhia. 4.8. Espécie - 4.8.1 As Debêntures serão da espécie quirografária. 4.9 Regime de Colocação e Negocia-
ção no Mercado Primário - 4.9.1 As Debêntures serão distribuídas sob o regime de garantia firme de subscrição,
com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e se-
rão registradas para distribuição no mercado primário por meio (i) do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos,
administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição liqui-
dada por meio da CETIP; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do SND – Módulo Nacional de
Debêntures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures
custodiadas eletronicamente na CETIP. 4.9.2 A negociação das Debêntures será feita nos termos da Instrução
CVM nº 476/09 e demais leis e regulamentos aplicáveis. 4.10 Remuneração - 4.10.1 O Valor Nominal Unitário da
Debênture não será atualizado. 4.10.2 Cada Debênture renderá juros correspondentes a 108,25% (cento e oito
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, incidente sobre o valor nominal unitário das De-
bêntures ainda não amortizado, nos termos da escritura de emissão das Debêntures (“Remuneração” e “Escritu-
ra”, respectivamente). 4.11 Pagamento da Remuneração - 4.11.1 A remuneração das Debêntures deverá ser
paga semestralmente, a partir da Data de Emissão. 4.12 Amortização - 4.12.1 As Debêntures da presente Emis-
são serão amortizadas em uma única parcela, na data de vencimento final das Debêntures. 4.13 Encargos
Moratórios - 4.13.1 Em caso de impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida sob as Debêntures, os
débitos em atraso ficarão sujeitos às penalidades previstas na Escritura. 4.14 Repactuação - 4.14.1 Não haverá

repactuação das Debêntures. 4.15 Resgate Antecipado Facultativo - 4.15.1 A Companhia poderá, a partir do
12º mês a contar da Data de Emissão, resgatar as Debêntures antecipadamente, total ou parcialmente, observado
o pagamento do prêmio de resgate, equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) sobre o saldo do Valor No-
minal Unitário não amortizado de cada Debênture objeto do resgate, acrescido da Remuneração calculada pro
rata temporis desde a respectiva Data da Emissão ou da data de Pagamento de Remuneração, o que ocorrer por
último, até a data do efetivo resgate, e observado o procedimento a ser previsto na Escritura. 4.16 Aquisição
Facultativa - 4.16.1 A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação observado o dis-
posto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76.  As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério
da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado.  As Debên-
tures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão
jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures em circulação. 4.17 Vencimento Antecipado - 4.17.1
O agente fiduciário dos titulares de Debêntures (“Agente Fiduciário”) poderá declarar antecipadamente vencidas e
imediatamente exigíveis todas as obrigações da Companhia sob as Debêntures, previstas na Escritura, e exigir da
Companhia o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário ainda não amortizado, acrescido
da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios,
se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura, na data
em que tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas abaixo, sem prejuízo das demais
hipóteses que venham a ser pactuadas na Escritura: i) não pagamento do principal e/ou da Remuneração devida
às Debêntures nas respectivas datas de vencimento; ii) apresentação de pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial pela Companhia a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido obtida a
homologação judicial ou o deferimento do processamento ou a sua concessão; iii) liquidação, dissolução ou de-
cretação de falência da Companhia e controladas; iv) apresentação de pedido de autofalência da Companhia; v)
ocorrência de qualquer alteração do poder de controle da Companhia, conforme venha a ser definido na Escritura.
4.18 Destinação de Recursos - 4.18.1 Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente
utilizados para alongamento do perfil da dívida da Companhia, de modo a atender à gestão ordinária da Compa-
nhia. 4.19 Prazo de Subscrição - 4.19.1 As Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de
início de distribuição das Debêntures, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 476/
09. 4.20 Participação nos Lucros - 4.20.1 As Debêntures não farão jus à participação nos lucros da Companhia.
- 4.21 Colocação de Lote Adicional e de Lote Suplementar - 4.21.1 Não haverá a colocação de lote adicional e
de lote suplementar de Debêntures. 4.22 Local de Pagamento - 4.22.1 Os pagamentos referentes às Debêntures,
especificamente a Remuneração e o Valor Nominal Unitário, serão efetuados (a) utilizando-se os procedimentos
adotados pela CETIP para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; ou (b) na hipótese de as De-
bêntures não estarem custodiadas eletronicamente na CETIP: (1) na sede da Companhia ou da instituição contra-
tada para a prestação de serviço de banco mandatário no âmbito da Emissão; ou (2) conforme o caso, pela insti-
tuição financeira contratada para este fim. 5. O Conselho de Administração deliberou autorizar a Diretoria da Com-
panhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclu-
sive, tomar todas as medidas cabíveis para efetivar a Emissão, tais como a prática dos atos necessários à assina-
tura da Escritura, à contratação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobili-
ários como instituições intermediárias da oferta pública das Debêntures, à contratação do agente fiduciário, do ban-
co mandatário, da instituição escrituradora e das demais instituições que eventualmente se façam necessárias para
a realização da Emissão, fixando-lhes os respectivos honorários, bem como a publicação e o registro dos documen-
tos de natureza societária perante os órgãos competentes, incluindo providências junto à CETIP, à CVM e quaisquer
outras autarquias ou órgãos junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação
e divulgação da Emissão, bem como elaborar, em conjunto com as instituições financeiras intermediárias da Oferta,
o plano de distribuição das Debêntures. 6. Os Conselheiros ratificaram a renovação, pelo prazo de 3 (três) anos, de
parte de financiamento contratado junto ao Banco do Brasil S.A., pela sua subsidiária integral Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A., com valor do principal de R$ 333.333.333,33 (trezentos e trinta e três milhões, trezentos e trinta e três
mil, trezentos e trinta e três Reais e trinta e três centavos), com amortização do principal em duas parcelas com
vencimento em 21 de julho de 2017 e 21 de janeiro de 2018, e juros correspondentes à variação acumulada de 106%
(cento e seis por cento) das taxas médias dos DI – Depósito Interfinanceiros, calculadas e divulgadas diariamente
pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”). 7. Por fim, considerando a renúncia ao cargo de membro do
Conselho de Administração do Sr. Ivan de Souza Monteiro recebida, em 11 de fevereiro de 2015 e dada a proximida-
de da assembleia geral ordinária, prevista para o dia 15 de abril de 2015, o Conselho de Administração decide man-
ter o cargo vago até a realização de referida assembleia, ocasião em que se deliberará sobre a composição do Con-
selho de Administração com mandato até a assembleia geral ordinária que apreciar as contas do exercício encerra-
do em 2016.  Observação: As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos mem-
bros do Conselho de Administração presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros, bem como pelos membros do Conselho
Fiscal. aa) Paulo Guilherme Aguiar Cunha – Presidente; Lucio de Castro Andrade – Vice Presidente; Nildemar
Secches; Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Paulo Vieira Belotti; Pedro Wongtschowski – Conselheiros; Fla-
vio César Maia Luz; Mario Probst – Membros do Conselho Fiscal. Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavra-
da no livro próprio. Paulo Guilherme Aguiar Cunha - Presidente do Conselho.

PRUDENCO COMPANHIA 
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO 

C.N.P.J.(M.F.) Nº. 48.812.648/0001-99 
EXTRATO DE CONTRATO/DISPENSA 

Contratada: Campag Informática Ltda. EPP, Objeto: sistema de 
informática, Prazo: 15 meses; Convite 2/15; Valor: 71.940,00, Data: 
20/02/15. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/15: Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel-Funap e Centro de Ressocialização de 
Presidente Prudente “ASP Glaucio Reinaldo Mendes Pereira; Objeto: 
contratação de mão-de-obra carcerária; Prazo: 12 meses; Valor: 
570.024,00; Data: 23/02/15.Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Presidente Prudente/SP, 24.02.15-Mateus Martins Godoi-Diretor 
Presidente. 

BANCO J.P. MORGAN S.A.
CNPJ/MF nº 33.172.537/0001-98 - NIRE: 35.300.129.792

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas do Banco J.P. Morgan S.A. a
reunirem-se na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
09 de março de 2015, às 09:00 horas em primeira convocação e às 10:00
horas em segunda convocação. A reunião realizar-se-á na sede social,
situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.729, 6º (parte), 7º, 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte),
14º e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-905, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (a) eleição de novos membros da Diretoria da
Sociedade; e (b) outros assuntos de interesse dos acionistas.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2015. BANCO J.P. MORGAN S.A.
(25, 26 e 27.02.2015)

Comércio de Ar Condicionado 
Ribeirão Preto Ltda.

CNPJ (MF) nº 16.936.594/0001-87 - NIRE nº 35.226.869.759
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Ficam os sócios convocados para reunião em Ribeirão Preto/SP, no dia 
09/04/2015, às 13:30 horas. Ordem do dia: 1) Exclusão da sócia Meirilana 
Borges da Silveira Martins. Para cumprimento do disposto no artigo 1085, 
§ único do Código Civil, torna-se público que os motivos para exclusão da 
sócia incluem: i) quebra do dever de cooperação; ii) colocar em risco a 
continuidade da empresa em razão de atos de inegável gravidade. 2) Alte-
ração do contrato social, objetivando a mudança da sede da empresa para 
São Sebastião do Paraíso/MG e adequação do nome social. Ribeirão Pre-
to, 26/02/2015. Naif Calil Junior - Sócio Administrador.   (27 e 28/2 e 3/3)
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