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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método indireto
Atividades Operacionais 2015 2014
Lucro líquido/Prejuízo do exercício 1.369 (6.372)
Ajustes para: Equivalência Patrimonial (416) (63)
Provisão IR e CS do exercício (773) –
Depreciações de ativos imobilizados 300 365
Amortização de ativos intangíveis 89 91
Descontinuação de ativo intangível – 623
(Ganho) ou perda na alienação de imobilizado e intangível 1 347
Variações das contas patrimoniais: Aplicações (3.622) 1.808
Créditos das operações de seguros, incluindo ativos 
oriundos de contratos de seguros 13.018 5.984
Ativos de resseguro e retrocessões - provisões técnicas 1.365 22.343
Créditos fiscais e previdenciários 150 (409)
Outros ativos (759) 5.215
Depósitos judiciais e fiscais (4) (6)
Contas a pagar (3.249) 1.886
Débitos de operações com seguros e resseguros (13.842) (6.350)
Depósitos de terceiros (384) 264
Provisões técnicas - seguros e resseguros 8.250 (24.940)
Provisões judiciais 1.607 240
Caixa gerado pelas operações 3.101 1.026
Impostos e contribuições pagos (595) –
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 2.506 1.026
Atividades de Investimento
Investimento controlada (736) –
Aquisição de imobilizado (316) (549)
Despesas de desenvolvimento (165) (85)
Caixa Líquido Consumido
nas Atividades de Investimento (1.217) (635)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 1.289 391
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 4.269 3.878
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 5.558 4.269
Aumento nas Aplicações Financeiras - 
 Recursos Livres 1.289 391

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Aumento de 
Capital em 
aprovação

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Em 01/01/2014 70.204 8.555 (47.621) 31.138
Aprovação aumento de Capital (Portaria
SUSEP nº 5.856 de 29/04/2014) 8.555 (8.555) – –
Prejuízo do exercício – – (6.372) (6.372)
Em 31/12/2014 78.759 – (53.993) 24.766
Lucro Líquido do exercício – – 1.369 1.369
Em 31/12/2015 78.759 – (52.624) 26.135

Demonstração do Resultado Nota 2015 2014
Prêmios Emitidos  23.1 55.624 47.306
(+/–) Variações das Provisões Técnicas  
 de Prêmios 3.188 22.409
(=) Prêmios Ganhos  23.2 58.812 69.715
(+) Receitas com Emissão de Apólices 
 (DPVAT)  23.3 1.901 1.755
(–) Sinistros Ocorridos  23.4 (52.579) (25.922)
(–) Custos de Aquisição  23.5 (2.911) (3.830)
(+) Outras Receitas
 e Despesas Operacionais  23.6 (3.857) (9.535)
(+/–) Resultado com Resseguro 12.308 (25.023)
 (+) Receita com resseguro  23.7 28.747 1.161
 (–) Despesa com resseguro  23.8 (16.439) (26.184)
(–) Despesas Administrativas  23.9 (14.586) (16.228)
(–) Despesas com Tributos  23.10 (1.410) (820)
(+) Resultado Financeiro  23.11 4.445 4.185
(+) Resultado Patrimonial  23.12 416 63
(=) Resultado Operacional 2.539 (5.641)
(+) Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes – (347)
(=) Resultado antes dos Impostos 
 e  Participações 2.539 (5.988)
 (–) Imposto de renda  24 (398) (127)
 (–) Contribuição social  24 (338) –
(–) Participações sobre o Resultado (434) (257)
(=) Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício 1.369 (6.372)
(/) Quantidade de Ações 190.697.468 190.697.468
(=) Prejuízo/Lucro Por Ação - R$ 0,01 (0,03)

Balanço Patrimonial Nota 2015 2014
Ativo Circulante 139.845 145.005
Disponível 5.558 4.269
 Caixa e bancos 6 5.558 4.269
Aplicações 7.1 70.603 66.981
 Títulos de renda fixa 29.504 33.314
 Quotas de fundos de investimentos 41.099 33.667
Créditos das operações com seguros e resseguros 15.451 12.321
 Prêmios a receber 8.1 9.354 10.879
 Operações com seguradoras 8.3 110 114
 Operações com resseguradoras  8.5.1 5.987 1.329
Outros créditos operacionais  8.6 1.758 17.510
Ativos de resseguro - Provisões técnicas 37.034 34.926
 Prêmio de resseguro diferido 9.1 e 9.1.2 8.220 9.612
 IBNR-Sinistros ocorridos e não avisados  9.1 4.583 1.331
 Sinistros pendentes de pagamento 9.1 e 9.1.1 24.231 23.983
Títulos e créditos a receber 8.116 7.866
 Títulos e créditos a receber  10.1 7.049 6.336
 Créditos tributários e previdenciários  10.2 596 746
 Depósitos judiciais e fiscais  10.3 138 134
 Outros créditos  10.4 333 650
Custo de aquisição diferidos  11 1.325 1.131
Ativo Não Circulante 4.569 5.658
Realizável a Longo Prazo 1.930 3.997
Créditos das operações com seguros e resseguros – 168
 Prêmios a receber 8.1 – 168
Outros Créditos Operacionais 8.6 153 380
Ativos de resseguro - Provisões técnicas 1.338 2.703
 Prêmio de resseguro diferido 9.1 e 9.1.2 1.338 2.703
Títulos e créditos a receber 119 274
 Títulos e créditos a receber 10.1 119 274
Custo de aquisição diferidos 11 320 472
Investimentos 12 e 21.1 1.206 247
 Participações societárias - não financeiras 1.202 243
 Outros investimentos 4 4
Imobilizado 13 1.110 1.150
 Bens móveis 715 657
 Outras imobilizações 395 493
Intangível 14 e 21.1 323 264
 Outros intangíveis 323 264
Total do Ativo 144.414 150.663

Balanço Patrimonial Nota 2015 2014
Passivo Circulante e Patrimônio Líquido 112.645 119.684
Contas a pagar 7.383 10.632
 Obrigações a pagar  15 3.230 6.288
 Impostos e encargos sociais a recolher 582 412
 Encargos trabalhistas 476 436
 Impostos e contribuições  16 3.095 3.496
Débitos das operações com seguros e resseguros 15.878 29.586
 Prêmios a Restituir  8.2 1 25
 Operações com seguradoras  8.4 295 344
 Operações com resseguradoras  8.5.2 14.527 13.185
 Corretores de seguros e resseguros  17 859 573
 Outros débitos operacionais  18 196 15.459
Depósito de terceiros  19 123 507
Provisões técnicas - seguros  20 e 20.1 89.261 78.959
 Provisão de prêmios não ganhos 14.142 15.251
 Provisão de sinistros a liquidar 42.726 44.339
 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 31.997 18.879
 Provisão de despesas relacionadas 98 87
 Outras provisões 298 403
Passivo Não Circulante 5.634 6.213
Realizável a Longo Prazo 5.634 6.213
Débitos das operações com seguros e resseguros – 134
 Operações com resseguradoras  8.5.2 – 104
 Corretores de seguros e resseguros  17 – 30
Provisões técnicas - seguros 2.136 4.188
 Provisão de prêmios não ganhos  20 2.136 4.188
Outros débitos  21 3.498 1.891
 Provisões trabalhistas 643 635
 Provisões cíveis 1.583 1.256
 Outras provisões 1.272 –
Patrimônio Líquido  22 e 22.1 26.135 24.766
 Capital social 78.759 78.759
 Prejuízos acumulados (52.624) (53.993)
 Lucros/Prejuízos no exercício 1.369 (6.372)
 Prejuízos acumulados (53.993) (47.621)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 144.414 150.663

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

Demonstrações Financeiras -Exercício Findo em 31/12/2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e societárias, subme-
temos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito 
S.A. relativas ao exercício findo em 31/12/2015, elaborada na forma da legislação societária brasileira e das normas 
expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), acompanhadas das respectivas notas explicativas e parecer elaborado pelos Auditores Externos. 
 Mensagem da administração: A CESCEBRASIL pretende manter-se como referência no mercado de seguros de 
Garantias, Crédito Interno e Crédito à Exportação. Em um mercado com enorme potencial de crescimento, princi-
palmente no ramo de Seguro de Crédito, a Seguradora segue inovando com produtos diferenciados. Lançou em 
2014 novos produtos em consonância com o que já opera nos mercados da Europa, e que tem demonstrado 
grande interesse por parte das empresas brasileiras ao longo do ano de 2015. Com o aumento da inadimplência 
em geral, o seguro de crédito passa a ter uma grande procura pelos empresários, por se tratar de uma ferramenta 
importante de gestão e cobertura dos riscos de crédito. A CESCEBRASIL ao longo dos anos de 2012 a 2014 pas-
sou por processo de reestruturação organizacional e operacional no Brasil, o qual teve como principal objetivo a 
geração de recursos e a manutenção dos limites regulatórios mínimos, bem como a simplificação da estrutura so-
cietária do grupo, resultando em benefícios de ordem operacional, financeira e comercial, refletindo em bons resul-
tados financeiros, obtendo lucro no exercício. No contexto da reestruturação operacional a administração da Segu-
radora contou, inclusive, com a necessidade de aportes de capital de sua controladora na Espanha, com o objetivo 
principal de manter a solvência e os limites de capital mínimos requeridos para a operação dos negócios no Brasil. 
Assim, findo o exercício de 2015, concluímos que os objetivos principais foram alcançados, a situação financeira da 
seguradora está solvente e sua estrutura organizacional está compatível com seu volume de negócios atuais. 
 Cenário econômico e operacional: A economia brasileira apresenta um cenário de recessão técnica, apresentan-
do uma queda de 4,5% do PIB no terceiro trimestre de 2015, comparando com o mesmo período do ano anterior e 
de 1,7% comparando com os três meses antecedentes e sem perspectivas de melhoras no curto prazo. O setor 
industrial também vem apresentando fraco desempenho nos últimos meses. Mesmo com esse cenário, a 

 Seguradora acredita que o mercado de Seguro de Crédito ainda apresenta baixa contratação em relação ao núme-
ro de empresas existentes no país e também em relação a outros países onde esse produto já é comercializado a 
mais tempo, como, por exemplo, o mercado europeu. Assim, apesar da situação econômica desfavorável, acredita-
mos que exista um vasto mercado a ser explorado. Desempenho financeiro e operacional: Apesar do péssimo 
desempenho econômico do país, da adoção de uma política conservadora na aceitação dos riscos por parte da
Seguradora e redução no volume de prêmios ganhos quando comparado com o exercício anterior, atingindo um 
montante no período de R$ 58.812 mil, a companhia encerrou o exercício com um lucro líquido de R$ 1.369 mil. Os
investimentos foram realizados dentro da política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração,
sendo que a capacidade financeira está condizente com as normas legais e regulamentares previstas pela Supe-
rintendência de Seguros Privados (SUSEP). Os projetos na área de tecnologia contemplam a implantação de um
Portal para os corretores realizarem suas operações com o objetivo de tornar o processo mais ágil, integrado com
as demais áreas operacionais da Seguradora e visando sempre a redução dos custos operacionais. Também intro-
duzimos melhorias na nossa estrutura de auditoria interna, controles internos e procedimentos de compliance e,
com isso, nosso processo operacional tem se tornado cada vez mais eficaz e eficiente. Governança Corporativa: 
A instância máxima de governança na Seguradora é o Conselho de Administração, que representa os controla-
dores e determina as diretrizes estratégicas e as orientações principais para a atuação comercial, operacional e 
corporativa da CESCEBRASIL que são executadas pela Diretoria local. Para a gestão das atividades operacionais, 
permanecem estabelecidos os organismos dentro da Seguradora com os seguintes objetivos: 1. Comitê de Riscos 
e de Subscrição - avaliação e aprovação das operações apresentadas pela área comercial e analisadas pelas
áreas de Riscos e de Subscrição da Seguradora. 2. Comitê Financeiro - avaliação do fluxo de caixa e investimentos 
financeiros. 3. Comitê Comercial - avaliação e aprovação das operações de acordo com as alçadas e acompanha-
mento do desempenho das atividades comerciais. Dessa maneira, a condução das atividades operacionais tem
uma gestão mais participativa entre a Diretoria e os respectivos gestores. Por fim, nossos agradecimentos às autori-
dades do mercado segurador e aos clientes, funcionários e colaboradores. São Paulo, 24/02/2016. A  Administração

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédi-
to S.A. é uma Seguradora de capital fechado, pertencente ao Grupo CESCE 
(sediado em Madri, Espanha), devidamente autorizada a atuar nos ramos 
de seguro de garantias, crédito interno e seguros de crédito à exportação, 
em todo território nacional, operando através de sucursais nos principais 
centros econômicos do País e está sediada na Alameda Santos, 787, con-
junto 111, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP. O Grupo CESCE é especializa-
do na gestão integrada de risco comercial e seu principal acionista é o esta-
do espanhol, tendo ainda participação acionária dos principais bancos e 
empresas Seguradoras da Espanha. O seu objeto social é prover seguro às 
empresas contra os riscos de falta de pagamento decorrentes das vendas 
dos seus produtos e da prestação de serviços, tanto no mercado interno 
como no externo, além de garantias de cumprimento de obrigações contra-
tuais. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstra-
ções financeiras da Seguradora foram preparadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades supervisionadas pela 
SUSEP, em conformidade com as normas estabelecidas pela Lei das Socie-
dades por Ações (Lei 6.404 alterada pela 11.638/07) e em conjunto com os 
pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e aprovados pela Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP), bem como dos normativos contábeis requeridos pela Circular 
nº 517/2015, a qual requereu a aplicação das disposições e os critérios 
contidos nos CPC´s com exceção aos que contrariem a referida Circular 
SUSEP, bem como com as normas regulamentadas do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) e da SUSEP. Em 30 de janeiro de 2015, foi 
emitida a Circular SUSEP nº 517 que, embora tenha revogado a Circular 
SUSEP nº 508/2014, não causou mudanças significativas e não gerou efei-
tos relevantes no resultado e no patrimônio de períodos anteriores da Segu-
radora. A Seguradora não está apresentando a demonstração do resultado 
abrangente, tendo em vista que não existem outros itens além do resultado 
do exercício. As áreas que envolvem alto grau de julgamento ou complexida-
de, ou áreas onde as premissas e estimativas são significativas para a pre-
paração das demonstrações financeiras estão divulgadas na Nota 4 destas 
demonstrações financeiras. A Seguradora revisa essas estimativas e pre-
missas periodicamente e, quando necessário, são ajustadas para melhor 
refletir sua situação financeira e patrimonial. 2.1. Normas e interpretações 
de normas que ainda não estão em vigor: A Seguradora avaliou os Pro-
nunciamentos Técnicos do CPC que ainda não foram aprovados pela  
SUSEP que estão em vigor e constatou que nenhum deles tem aplicabilida-
de em seus negócios. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando 
a moeda do principal ambiente econômico no qual a Seguradora atua (“mo-
eda funcional”). A moeda funcional da Seguradora é o real, também utilizada 
na apresentação das demonstrações financeiras. 3. Resumo das princi-
pais políticas contábeis: As principais políticas contábeis utilizadas na 
preparação das demonstrações financeiras da Seguradora estão demons-
tradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas consistentemente em todos 
os períodos apresentados, exceto quanto indicado o contrário. 3.1. Caixa e 
equivalentes de caixa: A Seguradora considera como caixa e equivalentes 
de caixa as disponibilidades, que compreendem o caixa, as contas corren-
tes em bancos e outros ativos de curto prazo (vencimento original de três 
meses ou período menor) de alta liquidez e com baixo risco de variação no 
valor justo de mercado, considerados na rubrica “Disponível”. 3.2. Ativos 
financeiros: As aplicações financeiras são efetuadas em títulos de renda 
fixa públicos e privados, e de acordo com a Circular SUSEP nº 517/15 e 
normas específicas do CMN, os títulos e valores mobiliários são classifica-
dos de acordo com a intenção de sua negociação, em quatro categorias 
específicas, a seguir: (a) Classificação: A classificação depende da finali-
dade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou con-
tratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos finan-
ceiros. (i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: São 
ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para 
esse fim, principalmente no curto prazo. Os ativos dessa categoria são clas-
sificados no ativo circulante. (ii) Empréstimos e recebíveis: São incluídos 
nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos 
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São re-
gistrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com pra-
zo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são 
classificados como ativo não circulante. Os recebíveis originados de contra-
tos de seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segurados, são 
classificados pela Seguradora nesta categoria e são mensurados pelo valor 

pela Seguradora estão divulgadas na Nota 13. O valor residual dos ativos e
a vida útil dos bens são revisados, e ajustados, se necessário, a cada data
de balanço. O valor contábil de um item do ativo imobilizado é baixado ime-
diatamente se o valor recuperável do ativo é inferior ao seu valor contábil. 
3.6. Classificação de contratos de seguro e contratos de investimento:
A Seguradora emite diversas modalidades de contratos de seguro de garan-
tias e de créditos, que transferem riscos financeiros, de investimentos ou
ambos. A Seguradora classifica os contratos emitidos como contratos de 
seguro quando os contratos transferem risco significativo de seguro. Como
guia geral, a Seguradora define risco significativo de seguro como a possibi-
lidade de pagar benefícios adicionais significativos aos segurados na ocor-
rência de um evento de seguro (com substância comercial) que são maiores
do que os benefícios pagos caso o evento segurado não ocorra. Contratos 
de investimento são aqueles contratos que não transferem risco de seguro 
ou transferem risco de seguro insignificante. A Seguradora não considera
contratos de seguro ou resseguro como contratos de investimento, e conse-
quentemente, todos os contratos foram classificados como “contratos de
seguro” por transferir risco significativo de seguro para a Seguradora ou para
as entidades resseguradoras contratadas. 3.7. Passivos oriundos de con-
tratos de seguros: A Seguradora utilizou as diretrizes do CPC 11 para ava-
liação dos contratos de seguro na adoção inicial dos IFRS: (a) teste de ade-
quação de passivos, (b) avaliação de nível de prudência utilizado na 
avaliação de contratos de seguro, dentre outras políticas contábeis previstas 
e permitidas segundo o CPC 11 para uma entidade que adota essas normas 
pela primeira vez. As provisões técnicas são constituídas de acordo com as
determinações do CNSP e da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em  
Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritas a seguir: (i) A Provisão de Prêmios
Não Ganhos (PPNG) é constituída pelas parcelas de riscos assumidos, cor-
respondentes ao exercício de risco não decorrido do prazo de vigência de 
cada apólice, segundo parâmetros e normas determinadas pelo CNSP, atu-
alizada monetariamente no caso de seguros indexados. (ii) A Provisão de 
Prêmios Não Ganhos referente aos Riscos Vigentes e ainda Não Emitidos 
(RVNE) é constituída conforme Nota Técnica Atuarial submetida à SUSEP,
em que são justificadas as metodologias de estimativa, conforme Circular 
SUSEP nº 517/15. (iii) A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída 
com base na estimativa de pagamentos prováveis, avisados até a data das 

de prêmio emitido. Todos os recebíveis são avaliados para impairment  
a cada data de balanço (vide nota 3.2 (c)). (b) Reconhecimento e mensu-
ração: As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconheci-
das na data da negociação, ou seja, na data em que a Seguradora se com-
promete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por 
meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os cus-
tos de transação são debitados na demonstração do resultado. Os emprés-
timos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Os ganhos ou 
as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros men-
surados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstra-
ção do resultado em “Receita financeira” ou “Despesa financeira”, respecti-
vamente, no período em que ocorrem. (c) Ativos financeiros avaliados ao 
custo amortizado (incluindo prêmios a receber de segurados): A Segu-
radora avalia semestralmente se há evidência de que um determinado ativo 
classificado na categoria, empréstimos ou recebíveis (ou se um grupo de 
ativos) esteja deteriorado ou impaired. Caso um ativo financeiro seja consi-
derado como impaired, a Seguradora somente registra a perda no resultado 
do exercício se houver evidência objetiva de impairment de um ou mais 
eventos que ocorram após a data inicial de reconhecimento do ativo finan-
ceiro nesta categoria e se o valor da perda puder ser mensurado com con-
fiabilidade pela administração. As perdas são registradas e controladas em 
uma conta retificadora do ativo financeiro. Para a análise de impairment, a 
Seguradora utiliza diversos fatores observáveis que incluem: • dificuldades 
significativas do emissor ou do devedor; • quebra de termos contratuais, tais 
como default ou não cumprimento dos pagamentos devidos pelo devedor; 
• é provável que o emissor ou devedor entre em falência ou concordata; 
• desaparecimento de um determinado ativo de um mercado ativo (para títu-
los e valores mobiliários). Para avaliação de impairment de ativos financeiros 
classificados nesta categoria a Seguradora reconhece os valores de perdas 
incorrida decorrentes dos valores a receber há mais de 60 dias, independen-
te de existirem outros valores a receber de determinado devedor, conforme 
orientação da Circular SUSEP nº 517/15 e considera se existe evidência 
objetiva de impairment para ativos individualmente significativos. Para o cál-
culo coletivo de impairment a Seguradora agrupa os ativos em uma base de 
características de risco de crédito (como por exemplo, ratings internos, in-
dústria ou tipos de contrato de seguro para avaliação de prêmios a receber). 
Estas características são relevantes para a determinação dos fluxos de cai-
xa coletivos dos grupos avaliados. 3.3. Ativos não financeiros: Ativos não 
financeiros sujeitos a depreciação ou amortização (incluindo ativos intangí-
veis não originados de contratos de seguros) são avaliados para impairment 
quando ocorram eventos ou circunstâncias que indiquem que o valor contá-
bil do ativo não seja recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida 
no resultado do exercício para o valor pelo qual o valor contábil do ativo ex-
ceda o valor recuperável do ativo. O valor recuperável é definido pelas práti-
cas contábeis adotadas, como o maior valor entre o valor em uso e o valor 
justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ativos). Para fins de testes 
de impairment de ativos não financeiros os ativos são agrupados no menor 
nível para o qual a Seguradora consegue identificar fluxos de caixa individu-
ais gerados dos ativos, definidos como unidades geradoras de caixa.  
3.4. Ativos intangíveis - outros intangíveis: (a) Softwares: Os custos as-
sociados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, con-
forme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribu-
íveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e 
exclusivos, controlados pela Seguradora, são reconhecidos como ativos in-
tangíveis quando elegíveis. Outros gastos de desenvolvimento que não 
atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incor-
ridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como des-
pesa não são reconhecidos como ativo em exercício subsequente. Os cus-
tos durante sua vida útil estimada (vida útil definida), não superior a cinco 
anos e são alocados as suas respectivas unidades geradoras de caixa e 
avaliados para impairment periodicamente pela Seguradora. (b) Licenças 
de uso de software adquiridos: As licenças de software adquiridas são 
capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 
fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são 
amortizados durante sua vida útil estimável de até cinco anos. 3.5. Imobili-
zado: O custo do ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada 
do ativo até a data de preparação das demonstrações financeiras. O custo 
histórico do ativo imobilizado compreende gastos que são diretamente atri-
buíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em 
condições de uso. Gastos subsequentes são capitalizados ao valor contábil 
do ativo imobilizado ou reconhecido como um componente separado do ati-
vo imobilizado somente quando é provável que benefícios futuros econômi-
cos associados com o item do ativo irão fluir para a Seguradora e o custo do 
ativo possa ser avaliado com confiabilidade. A depreciação de outros itens 
do ativo imobilizado é calculada segundo o método linear e conforme o exer-
cício de vida útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação utilizadas 



38 – São Paulo, 126 (34) Diário Ofi cial Empresarial quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
demonstrações financeiras bruto de recuperações, resseguros e cossegu-
ros cedidos e determinada com base nas notificações de sinistros avisadas. 
(iv) A Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) é constitu-
ída para todos os ramos de atuação da Seguradora, com base na Circular 
nº 485/2014 emitida pela SUSEP, considerando percentuais específicos 
para cada ramo de seguro, haja vista que, não possuímos metodologia pró-
pria. (v) As receitas de comercialização de contratos de resseguro e custos 
de originação dos contratos (DAC) são amortizados no decorrer do prazo de 
vigência das apólices. (vi) A Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015 
e resolução CNSP 321/2015 dispõem sobre a forma de cálculo e os proce-
dimentos para a constituição das provisões técnicas das sociedades segu-
radoras. Os principais aspectos considerados pela adoção da Circular pela 
Seguradora são: • adoção do cálculo do IBNeR (Sinistros Ocorridos e Não 
Suficientemente Avisados) para o desenvolvimento agregado dos sinistros 
avisados e ainda não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo 
do processo até a sua liquidação final. A Seguradora realizou o teste de 
cálculo no IBNeR para o exercício de 2015, onde, foi constatado que não há 
necessidade de constituição da provisão; • possibilidade de calcular a PPNG 
reduzindo os custos iniciais de contratação. A Seguradora optou não adotar 
essa prática; • a Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) deve ser cons-
tituída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacio-
nadas a sinistros. (vii) A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) deve 
ser constituída, quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, 
conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP), de acor-
do com o disposto na Circular SUSEP nº 457/12. 3.7.1. Teste de adequação 
dos passivos: Conforme Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, 
que instituiu o teste de adequação de passivos para fins de elaboração das 
demonstrações financeiras e definiu regras e procedimentos para a sua re-
alização, a seguradora deve avaliar se o seu passivo está adequado, utili-
zando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos de 
seguro. Se a diferença entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de 
caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na data-base, de-
duzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamen-
te relacionados às provisões técnicas resultar em valor positivo, caberá à 
sociedade supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar 
de Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente das provisões 
de PPNG, PMBaC e PMBC, as quais possuem regras de cálculos rígidas, 
que não podem ser alteradas em decorrência de insuficiências. Os ajustes 
decorrentes de insuficiências nas demais provisões técnicas apuradas no 
TAP devem ser efetuados nas próprias provisões. Nesse caso, a Companhia 
deverá recalcular o resultado do TAP com base nas provisões ajustadas, e 
registrar na PCC apenas a insuficiência remanescente. O TAP foi elaborado 
bruto de resseguro, e para a sua realização a seguradora considerou a seg-
mentação estabelecida pela Circular SUSEP nº 517/2015, ou seja, entre 
Eventos a Ocorrer e Eventos Ocorridos do grupo de danos, excluindo-se as 
operações com seguro DPVAT. Para a elaboração dos fluxos de caixa consi-
derou-se as estimativas de prêmios, sinistros, despesas e impostos, mensu-
rados na data-base de 31/12/2015, descontados pela relevante estrutura a 
termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia pro-
posta pela SUSEP, usando o modelo de Svensson para interpolação e extra-
polação das curvas de juros e o uso de algoritmos genéricos em comple-
mento aos algoritmos tradicionais de otimização não-linear, para a estimação 
dos parâmetros do modelo. A taxa de sinistralidade aplicada para o grupo de 
Danos no Teste de Adequação de Passivos de 31/12/2015 foi, em média, de 
27,00%. Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos 
da seguradora, data-base de 31/12/2015, concluiu-se que o seu passivo por 
contrato de seguro está adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer e 
de Eventos Ocorridos, não sendo necessário o ajuste das provisões consti-
tuídas, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
diretamente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostra-
ram superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram 
elaborados em conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos 
pela Circular SUSEP nº 517/2015. 3.8. Contas a pagar: As obrigações a 
pagar são inicialmente reconhecidas ao valor de custo e quaisquer efeitos 
significativos de ajuste a valor presente são reconhecidos segundo o méto-
do da taxa efetiva de juros até a data de liquidação. 3.9. Benefícios a em-
pregados: A Seguradora possui participação nos lucros de acordo com o 
disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcionários 
e outros benefícios de curto prazo. 3.10. Imposto de renda e contribuição 
social corrente e diferido: A contribuição social foi constituída pela alíquo-
ta de 15%, até agosto de 2015 e de 20% de setembro a dezembro de 2015. 
O imposto de renda foi constituído pela alíquota de 15%, acrescido do adi-
cional de 10% para os lucros que excedem R$ 240 mil no exercício. As 
contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a 
COFINS pela alíquota de 4%, na forma da legislação vigente. A despesa de 
imposto de renda e contribuição social dos períodos reportados inclui as 
despesas de impostos correntes e os efeitos de tributos diferidos. A Segura-
dora reconhece no resultado do período os efeitos dos impostos de renda e 
contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efei-
tos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos 
diferidos, quando aplicável, são reconhecidos utilizando-se o método dos 
passivos (ou liability method), sobre diferenças temporárias e prejuízos fis-
cais originadas entre as bases tributárias de ativos e passivos e valores 
contábeis respectivos destes ativos e passivos. As taxas utilizadas para 
constituição de impostos diferidos são as taxas vigentes na data de prepa-
ração do balanço patrimonial. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no 
limite de que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. 
Em função da Seguradora ter apurado prejuízos fiscais nos últimos exercí-
cios, não foram constituídos créditos tributários sobre prejuízo fiscal e dife-
renças temporárias, conforme prevê norma SUSEP Circular nº 517/2015. 
3.11. Outras provisões, ativos e passivos contingentes: A Seguradora 
reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente 
como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento 
de recursos deverá ser requerido para liquidar a obrigação e quando a esti-
mativa pode ser feita de forma confiável para a provisão, de acordo com as 
regras estabelecidas no CPC 25 - “Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes”. Quando alguma destas características não é atendida a 
Seguradora não reconhece uma provisão. A Seguradora constitui provisões 
face a desembolsos futuros que possam decorrer de ações judiciais em cur-
so de natureza cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas a 
partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos 
da Seguradora e de sua Controlada, dos processos judiciais em curso e das 
perspectivas de resultado desfavorável implicando num desembolso futuro. 
Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a 
administração dispõe de adequado controle da situação de um evento futuro 
certo, apesar de não ocorrido, e depende apenas dela, ou quando há garan-
tias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais 
recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os tributos cuja 
exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial são registrados le-
vando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relaciona-
dos a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da proba-
bilidade de sucesso, têm seus montantes reconhecidos integralmente nas 
demonstrações financeiras e são atualizadas monetariamente de acordo 
com a legislação fiscal (taxa SELIC mais juros). 3.12. Capital social: As 
ações emitidas pela Seguradora são classificadas como um componente do 
patrimônio líquido quando a Seguradora não possuir a obrigação de transfe-
rir caixa ou outros ativos para terceiros. Custos incrementais, diretamente 
atribuíveis à emissão das ações próprias são registrados no patrimônio líqui-
do, deduzidos dos recursos recebidos. 3.13. Reconhecimento da receita: 
3.13.1. Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de 
competência e considera: (a) os prêmios de seguros e as despesas de co-
mercialização, contabilizados por ocasião da emissão das apólices ou fatu-
ras e reconhecidos nas contas de resultados, pelo valor proporcional no 
prazo de vigência do risco; (b) as receitas e despesas de prêmios e comis-
sões relativas a responsabilidades repassadas a outros resseguradores, 
pelo regime de competência. As receitas e os custos relacionados às apóli-
ces com faturamento mensal, cuja emissão ocorre no mês subsequente ao 
período de cobertura, são reconhecidos por estimativa, calculados com 
base no histórico de emissão. Os valores estimados são mensalmente ajus-
tados quando da emissão da fatura/apólice. 3.13.2. Receitas de juros: As 
receitas de juros de instrumentos financeiros (incluindo as receitas de juros 
de instrumentos avaliados ao valor justo através do resultado) são reconhe-
cidas no resultado do exercício segundo o método do custo amortizado e 
pela taxa efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é reduzido como 
resultado de perda por impairment, a Seguradora reduz o valor contábil do 
ativo ao seu valor recuperável, correspondente ao valor estimado dos fluxos 
de caixa futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e continua reconhe-
cendo juros sobre estes ativos financeiros como receita de juros no  resultado 

do exercício. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de segu-
ros são diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parce-
lamento dos correspondentes prêmios de seguros. 3.14. Resseguro: Os 
processos de resseguros são registrados no sistema operacional da Segu-
radora, de acordo com cada contrato negociado, para cada uma das linhas 
de coberturas. No processo de resseguro facultativo, executado pela área 
Técnica da Seguradora, as operações devem ser aprovadas através do con-
trole de aceitação de risco. Além disso, toda a documentação do processo 
de resseguros é devidamente verificada pela gerência de resseguros da 
Seguradora. Para evitar o risco de crédito com corretores de resseguros e 
resseguradoras, foram estabelecidos procedimentos e políticas que visam a 
manutenção da liquidez das operações. Para tratar tais questões, foi criado 
um comitê, o qual decide sobre as operações novas e em curso. Todas as 
alterações nos termos e condições de resseguros estão de acordo com os 
manuais e políticas de subscrição. Toda e qualquer mudança ocorrida nos 
termos e condições dos tratados de resseguro são comunicadas para os 
subscritores pela superintendência de resseguros da Seguradora. Antes 
desta comunicação as áreas subscrição/produto executam as alterações no 
sistema de acordo com as novas condições da apólice. 4. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos utilizados pela administração na prepa-
ração das demonstrações financeiras: (a) Estimativas e julgamentos 
utilizados na avaliação de passivos de seguros: As estimativas utilizadas 
na constituição dos passivos de seguros da Seguradora representam a área 
onde a Seguradora aplica estimativas contábeis mais críticas na preparação 
das demonstrações financeiras. Existem diversas fontes de incertezas que 
precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que a Seguradora irá 
liquidar em última instância. A Seguradora utiliza todas as fontes de informa-
ção internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indicado-
res que possam influenciar as tomadas de decisões da administração e 
atuários da Seguradora para a definição de premissas atuariais e da melhor 
estimativa do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento se-
gurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados po-
dem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais 
obrigações. A Seguradora divulga análises de sensibilidade para estas pre-
missas [Nota 5.2 (a)]. (b) Estimativas e julgamentos utilizados na avalia-
ção de provisões para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas: A 
Seguradora possui processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em aber-
to na data de preparação das demonstrações financeiras. Consequente-
mente, o processo utilizado pela administração para a contabilização e 
construção das estimativas contábeis levam em consideração a assessoria 
jurídica de especialistas na área, evolução dos processos e status (ou ins-
tância) de julgamento de cada caso específico. Adicionalmente, a Segurado-
ra utiliza seu melhor julgamento sobre estes casos, informações históricas 
de perdas onde existe alto grau de julgamento aplicado para a constituição 
destas provisões. (c) Cálculo de valor justo de ativos financeiros: A Se-
guradora aplica as regras para avaliação de valor justo de instrumentos fi-
nanceiros designados na categoria “disponíveis para a venda” e ativos “ao 
valor justo através do resultado”. Nesse processo a Seguradora estabelece 
metodologias de avaliação de valor justo com base em inputs diretamente 
observáveis no mercado. (d) Estimativas utilizadas para avaliação de cré-
ditos tributários: Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de 
que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Esta é 
uma área que requer a utilização de alto grau de julgamento da administra-
ção da Seguradora na determinação das estimativas futuras quanto à capa-
cidade e determinação de horizonte de geração de lucros futuros tributáveis. 
5. Gerenciamento de riscos: 5.1. Resumo da estrutura de gerenciamen-
to de risco: A Seguradora detém em sua estrutura política e procedimento 
que visam o gerenciamento de riscos. A estrutura existente é adequada aos 
riscos a que a Seguradora encontra-se exposta e é compatível com a natu-
reza e a complexidade das operações e dos produtos comercializados. A 
Seguradora mantém em sua estrutura um Comitê de Gerenciamento de ris-
co que mantém reporte imediato junto à Diretoria da Seguradora assim 
como o Conselho de Administração e que tem como objetivo auxiliar a admi-
nistração na revisão e na discussão de informações acerca do gerencia-
mento dos riscos empresariais, incluindo as políticas, procedimentos, práti-
cas e reportes com relação aos riscos de subscrição, crédito, investimento, 
operacional e de liquidez, assim como a aderência da Seguradora com os 
requerimentos legais e regulatórios. 5.2. Risco de seguro: Os fatores que 
agravam o risco de seguro incluem a habilidade de diversificação de risco, 
tipo do risco, questões geográficas e o tipo de indústria. A Seguradora pos-
sui diversos mecanismos que tem como principal objetivo a minimização do 
risco de seguro ou redução de custos operacionais na liquidação de sinis-
tros ou pagamento de benefícios aos segurados. • Segmento de risco de 
seguros de garantias - o seguro garante a indenização, até o valor da garan-
tia fixada na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das 
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, 
adiantamentos, inexecução dentro do prazo acordado, fornecimento e pres-
tação de serviços, até o valor da garantia fixado na apólice. Encontram-se 

também garantidos por este contrato de seguro, os valores das multas e in-
denizações devidos à Administração Pública, tendo em vista o disposto no
inciso III do artigo 8º da Lei nº 8.666/93. A avaliação dos riscos no seguro 
garantia consiste na avaliação do tomador, exigindo que esse não apresente 
problemas financeiros no presente e no futuro para cumprir com suas obri-
gações de execução ou pagamento. Em todas avaliações são observadas 
capacidade patrimonial e de geração de lucros a liquidez e solvência dos
tomadores. A avaliação é realizada com base nos dados mantidos pela Se-
guradora os quais foram obtidas através de diferentes fontes de informa-
ções, tais como agências de informações, bancos, câmaras de comércio, 
informações gerais do mercado, etc. • Segmento de risco seguros de crédito 
- a gestão dos limites de crédito concedidos é realizada através da análise
das informações constantes em base de dados e informações da Segurado-
ra, sendo que os principais focos da avaliação são: liquidez, solvência, mo-
ralidade e capacidade de geração de resultado. As informações são obtidas 
através de agências de informações, câmaras de comércio e informações 
gerais, sendo que a Seguradora monitora a posição desses devedores e
tomadores com certa periodicidade, a fim de verificar se sua posição finan-
ceira atualizada está adequada para a manutenção dos limites concedidos.
A capacidade financeira dos tomadores é reavaliada periodicamente, a fim 
de verificar se sua posição financeira não se deteriorou de forma significati-
va desde a emissão dos limites de créditos vigentes. A concentração de 
riscos Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) para os produtos de segu-
ro garantias e créditos em 31 de dezembro estão distribuídos por região da
seguinte forma:
• Provisão de Prêmios Não Ganhos - (PPNG) Bruta

Provisão de Prêmios não 
Ganhos - PPNG Bruta

2015
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à Exportação – 2.975 141 3.116
Crédito Interno 126 4.258 700 5.084
Garantia Judicial (2) 456 (7) 447
Garantia de Obrigações Privadas (16) 3.368 198 3.550
Garantia de Obrigações Públicas (43) 3.780 344 4.081
Total geral 65 14.837 1.376 16.278

Provisão de Prêmios não 
Ganhos - PPNG Bruta

2014
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à Exportação – 2.488 75 2.563
Crédito Interno 103 1.721 520 2.344
Garantia Judicial – 1.501 – 1.501
Garantia de Obrigações Privadas – 5.656 – 5.656
Garantia de Obrigações Públicas – 7.375 – 7.375
Total geral 103 18.741 595 19.439

Provisão de Prêmios não 2015
Ganhos - PPNG Resseguro Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à Exportação – (1.689) – (1.689)
Crédito Interno (66) (2.231) (370) (2.667)
Garantia Judicial – (349) – (349)
Garantia de Obrigações Privadas – (2.388) – (2.388)
Garantia de Obrigações Públicas – (2.465) – (2.465)
Total geral (66) (9.122) (370) (9.558)

Provisão de Prêmios não 
Ganhos - PPNG Resseguro

2014
Região

Produto Nordeste Sudeste Sul Total geral
Crédito à Exportação – (1.961) (59) (2.020)
Crédito Interno (81) (1.346) (414) (1.841)
Garantia Judicial – – – –
Garantia de Obrigações Privadas – (5.081) – (5.081)
Garantia de Obrigações Públicas – (6.591) – (6.591)
Total geral (81) (14.979) (473) (15.533)
(a) Análise de sensibilidade: Há incertezas inerentes ao processo de esti-
mativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas através de meto-
dologias estatístico-atuariais. Por exemplo, o atual montante de sinistros 
estimados será confirmado apenas quando todos os sinistros forem efetiva-
mente liquidados pela seguradora. Isto posto, acrescenta-se que o Teste de
Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante es-
timado de sinistros declarados no Passivo da seguradora, bem como no 
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e no Resultado, quando alterada alguma 
das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída
numa determinada data-base. Neste contexto, o Teste de Sensibilidade 
realizado para a CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A.,  
na data-base de 31/12/2015, foi aplicado sobre a Provisão de Sinistros
Ocorridos e Não Avisados (IBNR), a Provisão de Despesas Relacionadas e
a Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL), declaradas para todos os ramos 
operacionalizados pela Seguradora, sendo que os resultados poderão ser 
vistos a seguir:

Premissas Atuariais

Impacto causado no:
Data Base: 31/12/2015 Data Base: 31/12/2014

Passivo 
(9)

Ativo 
(10) PLA

Resultado 
(11)

Passivo 
(9)

Ativo 
(10) PLA

Resultado 
(11)

Aumento de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à Provisão de IBNR (1) 181 102 79 79 134 122 12 12
Redução de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à Provisão de IBNR (2) (181) (102) (43) (43) (134) (122) (7) (7)
Aumento de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à PDR (referente à IBNR) (3) 1 1 – – – – – –
Redução de 5,0% na Sinistralidade, aplicada à PDR (referente à IBNR) (4) (1) (1) – – – – – –
Aumento de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PSL (5) 140 121 19 19 140 120 20 20
Redução de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PSL (6) (140) (121) (10) (10) (140) (120) (12) (12)
Aumento de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PDR (referente à PSL) (7) – – – – – – – –
Redução de 0,5% no Índice de Inflação, aplicado sobre a PDR (referente à PSL) (8) – – – – – – – –
Observações: (1) Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de 
sinistralidade verificada da Provisão de IBNR e mantendo as demais variá-
veis aplicadas às respectivas datas base analisadas. (2) Reduzindo em 5,0 
(cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade verificada da Provisão de 
IBNR e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas datas base 
analisadas. (3) Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de si-
nistralidade da PDR (referente à Provisão de IBNR) e mantendo as demais 
variáveis aplicadas às respectivas datas base analisadas. (4) Reduzindo em 
5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade da PDR (referente à 
Provisão de IBNR) e mantendo as demais variáveis aplicadas às respectivas 
datas-base analisadas. (5) Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice 
de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, cons-
tantes da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respectivas 
datas-base analisadas, e mantendo as demais variáveis. (6) Redução de 0,5 
(meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros 
pendentes de pagamento, constantes da Provisão de Sinistros a Liquidar 
(PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as de-
mais variáveis. (7) Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atu-
alização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes 
da PDR (referente à PSL) declarada nas respectivas datas-base analisadas, 
e mantendo as demais variáveis. (8) Redução de 0,5 (meio) ponto percentual 
no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamen-
to, constantes da PDR (referente à PSL) declarada nas respectivas datas-
-base analisadas, e mantendo as demais variáveis. (9) Valores que deverão 
ser adicionados ao passivo da seguradora, para apurar o impacto causado 
no Patrimônio Líquido e no Resultado. (10) Valores que deverão ser adiciona-
dos ao ativo da seguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio 
Líquido e no Resultado. (11) Valores obtidos após a dedução do Imposto de 
Renda e Contribuição Social. (b) Riscos financeiros: A carteira de investi-
mentos está substancialmente protegida de riscos financeiros, os riscos são 
monitorados através de instrumentos e modelos de análise de risco, pela 
BRAM Bradesco Asset Management, que leva em consideração o cenário 
econômico e os requerimentos regulatórios que norteiam os negócios e ati-
vos financeiros da Seguradora. Com o objetivo de promover uma melhor 
gestão e controle da carteira e dos riscos financeiros existentes, é realizado 
o estudo de gestão de ativos e passivos a fim de adequar os parâmetros da 
carteira de ativos à do passivo, garantindo assim a solvência e os recursos 
de caixa necessários à operação. Os principais fatores de risco que afetam 
o negócio da Seguradora são: 
Títulos de Renda Fixa e Quotas de Fundos: 2015

Aumento taxa juros
Saldo 

contábil
Variação 

resultado
Novo 
saldo

Aplicações Financeiras 1,50% 70.603 1.059 71.662

Aplicações Financeiras
Redução taxa juros 

1,50% 70.603 (1.059) 69.544
2014

Aumento taxa juros
Saldo 

contábil
Variação 

resultado
Novo 
saldo

Aplicações Financeiras 1,50% 66.981 1.005 67.986

Aplicações Financeiras
Redução taxa juros 

1,50% 66.981 (1.005) 65.976

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

31/12/2015 31/12/2014
Nível 

I
Nível 

II
Valor de 
mercado

Nível 
I

Nível 
II

Valor de 
mercado

Quotas de fundo
 de investimentos – 41.099 41.099 – 33.667 33.667
Letras Financeiras
 do Tesouro (LFTs) 27.271 – 27.271 27.143 – 27.143
Certificado de Depósitos 
 Bancários (CDBs) – 16 16 – 5.518 5.518
Letra Financeira
 Pós (LFs) – 2.217 2.217 – 653 653

27.271 43.332 70.603 27.143 39.838 66.981
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco onde recursos de caixa 
possam não estar disponíveis para pagar obrigações futuras quando venci-
das. A política de gestão de risco da Seguradora não possui tolerância ou 
limites para risco de liquidez e possuímos o compromisso de honrar todos 
os passivos de seguros e passivos financeiros quando vencidos em suas
datas contratuais ou quando os processos de sinistros atenderem todos os 
critérios exigidos para a pronta liquidação. (e) Risco de crédito: Para o 
controle e avaliação do risco de crédito, a Seguradora utiliza a classificação 
de risco de crédito das emissões não bancárias e bancárias das agências
classificadoras de risco em funcionamento no País. Se duas ou mais agên-
cias classificarem o mesmo papel, a Seguradora adotará, para fins de clas-
sificação de risco de crédito, aquela mais conservadora. A política de gestão
de riscos da Seguradora visa assegurar que a carteira de investimentos 
esteja adequada ao perfil e limites de risco apropriados ao negócio da em-
presa e alinhados à política de investimento definida. A Seguradora busca
realizar a gestão dos ativos financeiros através da diversificação das aplica-
ções quanto ao nível de exposição e limites de alocação dos ativos, visando
mitigar os riscos e garantir retornos sustentáveis. Para os empréstimos e 
recebíveis a seguradora adota o critério estabelecido pela circular SUSEP n.
517/15, para constituição da provisão para redução ao valor recuperável e 
ativos. A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros, distribuídos por
ratings de crédito fornecidos pelas agências classificadoras de risco, dispo-
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nibilizado de forma consolidada pela BRAM (Bradesco Asset Management) 
à seguradora. • Composição da carteira por classe e por categoria  
contábil em 30 de dezembro de 2015:
Classificação AAA

Sem 
rating

Valor de 
mercado

Caixa e bancos 5.546 12 5.558
Empréstimos e recebíveis - prêmios a receber – 10.363 10.363
Operações com resseguradoras 5.987 – 5.987
Disponíveis para negociação
Ativos pós-fixados 70.603 – 70.603
Públicos 27.271 – 27.271
Letras do Tesouro Nacional 27.271 – 27.271
Privados 43.332 – 43.332
Letras financeiras 2.217 – 2.217
Certificado de Depósitos Bancários 16 – 16
Quotas de Fundos de Investimentos (DPVAT) 41.099 – 41.099
Exposição máxima ao risco de crédito 82.136 10.375 92.511
• Composição da carteira por classe e por categoria contábil em
31 de dezembro de 2014:
Classificação AAA

Sem 
rating

Valor de  
mercado

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

AAA
Sem 

rating
Valor de  
mercado

Privados 39.838 – 39.838
Letras financeiras 653 – 653
Certificado de Depósitos Bancários 5.518 – 5.518
Quotas de Fundos de Investimentos (DPVAT) 33.667 – 33.667
Exposição máxima ao risco de crédito 72.571 11.398 83.969
(f) Risco de capital - capital adicional para risco de subscrição, de cré-
dito e operacional: No Brasil, acompanhando a tendência mundial de forta-
lecimento do mercado segurador, a SUSEP divulgou normas que alteraram, 
a partir de janeiro de 2008, as regras de alocação de capital dos riscos 
provenientes da subscrição para os diversos ramos de seguros e também os 
critérios de atuação do órgão regulador em relação à eventual insuficiência 
de capital das seguradoras. O capital adicional para risco de subscrição, de 
crédito e operacional, é calculado conforme definido em normas e legisla-
ções vigentes, publicadas pela Superintendência de Seguros Privados. Vi-
sando a adoção das melhores práticas de gestão de risco, a Seguradora 
esta estudando modelo interno para cálculo do capital requerido. O Patrimô-
nio Líquido Ajustado (PLA) da Seguradora está sendo apresentado na Nota 
22.1. 6. Caixa e equivalente de caixa: Composto pelos valores da rubrica
“Disponível”: 31/12/2015 31/12/2014
Caixa e saldos bancários 5.558 4.269

5.558 4.269
7. Aplicações financeiras: 7.1. Aplicações financeiras por categoria e 
prazo de vencimento: A classificação das aplicações financeiras por cate-
goria e prazo de vencimento é apresentada da seguinte forma: 

31/12/2015
Sem  

Vencimento
De 1 a 

60 dias
De 61 a 

120 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias

Valor de 
mercado

Valor de custo 
atualizado Percentual

Valor justo por meio do resultado 41.099 255 250 240 28.759 70.603 70.603 100
Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) – – – – 27.271 27.271 27.271 39
Quotas e fundos de investimentos (DPVAT) 41.099 – – – – 41.099 41.099 58
Letra Financeira Pós – 255 250 240 1.488 2.233 2.233 3
Total 41.099 255 250 240 28.759 70.603 70.603 100

31/12/2014
Sem  

Vencimento
De 1 a 

60 dias
De 61 a 

120 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias

Valor de 
mercado

Valor de custo 
atualizado Percentual

Valor justo por meio do resultado 33.724 – 641 – 32.616 66.981 66.981 100
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 57 – – – 5.461 5.518 5.518 8
Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) – – 641 – 26.502 27.143 27.143 41
Quotas e fundos de investimentos (DPVAT) 33.667 – – – – 33.667 33.667 50
Letra Financeira Pós – – – – 653 653 653 1
Total 33.724 – 641 – 32.616 66.981 66.981 100
As taxas de juros contratadas para as aplicações da carteira são a SELIC, 
IPCA e o CDI.
Aplicações Indexador
Certificado de Depósito Bancário (CDB) CDI
Letras Financeiras de Tesouro (LFTs) SELIC
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) IPCA
As movimentações das aplicações no período estão abaixo demonstradas:

31/12/2014
Aplica- 

ções
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2015
Títulos de renda fixa 33.314 12.464 (21.600) 5.325 29.504
Quotas de fundo 
 de investimentos 33.667 12.843 (10.120) 4.711 41.099
Total das aplicações 
 financeiras 66.981 25.307 (31.720) 10.036 70.603
7.2. Ativos em cobertura de provisões técnicas:31/12/2015 31/12/2014
Títulos de renda fixa privados 2.217 653
Títulos de renda fixa públicos 27.271 27.143
Total dos ativos em cobertura 29.488 27.796
Provisões técnicas - seguros 91.397 83.147
(–) Comissões diferidas direta (902) (824)
(–) Ativos de resseguros - provisões técnicas (33.327) (31.840)
(–) Provisões técnicas - seguros DPVAT (41.088) (33.653)
(–) Depósitos judiciais – (127)
(–) Direitos creditórios (2.002) (1.588)
Total a ser coberto 14.078 15.115
Excedente de cobertura 15.410 12.681
8. Operações de seguros e resseguros: 8.1. Prêmios a receber:

Dezembro 2015

Ramos

Período 
Médio de 
Parcela- 

mento 
(Meses)

Prê- 
mios a  
Rece- 

ber

Redução 
ao Valor 
Recupe- 

rável

Prêmios a 
Receber - 

Líquido
Garantia Judicial 2 70 – 70
Garantia Obrigações Privadas 2 1.218 (83) 1.135
Garantia Obrigações Públicas 2 690 (211) 479
Crédito à Exportação 2 3.470 (595) 2.875
Crédito Interno 2 4.915 (120) 4.795

10.363 (1.009) 9.354
Curto Prazo 10.363 (1.009) 9.354

Dezembro 2014

Ramos

Período 
Médio de 
Parcela- 

mento 
(Meses)

Prê- 
mios a  
Rece- 

ber

Redução 
ao Valor 
Recupe- 

rável

Prêmios a 
Receber - 

Líquido
Garantia Judicial 2 1.135 – 1.135
Garantia Obrigações Privadas 2 1.635 (28) 1.607
Garantia Obrigações Públicas 2 2.382 (219) 2.163
Crédito à Exportação 2 3.377 (55) 3.322

Dezembro 2014

Ramos

Período 
Médio de 
Parcela- 

mento 
(Meses)

Prê- 
mios a  
Rece- 

ber

Redução 
ao Valor 
Recupe- 

rável

Prêmios a 
Receber - 

Líquido
Crédito Interno 2 2.861 (41) 2.820

11.390 (343) 11.047
Curto Prazo 11.222 (343) 10.879
Longo Prazo 168 – 168

Movimentação dos Prêmios a Receber 2015 2014
Saldo Inicial em 1º Janeiro 11.390 25.938
(+) Prêmios Emitidos 27.980 31.050
(–) Prêmios Cancelados (1.904) (9.025)
(–) Recebimentos (28.144) (34.033)
(–) RVNE (1.061) (2.877)
(+) Oscilação Cambial 2.102 337
Saldo em 31 de Dezembro 10.363 11.390

Composição quanto aos prazos de vencimento

Prêmios a Receber Dezembro 2015

Faixas de Vencimento A vencer Vencidas
Total Prêmios 

a Receber
001 a 030 dias 2.100 3.343 5.443
031 a 060 dias 422 138 560
061 a 120 dias 2.417 176 2.593
121 a 180 dias 689 65 754
181 a 365 dias 814 27 841
Superior a 365 dias – 172 172

6.442 3.921 10.363
Redução ao Valor Recuperável (1.009)
Prêmio Líquido a Receber 9.354

Prêmios a Receber Dezembro 2014

Faixas de Vencimento A vencer Vencidas
Total Prêmios 

a Receber
001 a 030 dias 3.100 3.931 7.031
031 a 060 dias 381 261 642
061 a 120 dias 1.427 147 1.574
121 a 180 dias 314 24 338
181 a 365 dias 1.430 45 1.475
Superior a 365 dias 168 162 330

6.820 4.570 11.390
Redução ao Valor Recuperável (343)
Prêmio Líquido a Receber 11.047

8.2. Prêmios a restituir (passivo circulante):

Ramos de Seguro 31/12/2015 31/12/2014
Garantia Obrigações Privadas – 8
Garantia Segurado - Setor Público 1 17
Total 1 25

8.3. Operações com seguradoras “ativo”: 31/12/2015 31/12/2014

Ramos de Seguro

Operações 
com 

Seguradoras

Redução ao 
Valor 

Recuperável

Operações com 
Seguradoras 

Líquido

Operações 
com 

Seguradoras

Redução ao 
Valor 

Recuperável

Operações com 
Seguradoras 

Líquido
Garantia de operações privadas – – – 4 – 4
Garantia de operações públicas 110 – 110 110 – 110
Total 110 – 110 114 – 114

8.4. Operações com seguradoras “passivo”:
31/12/2015 31/12/2014

Ramos de Seguro
Garantia de operações privadas 202 422
Garantia de operações públicas 93 (63)
Garantia judicial – 2
Crédito interno – (17)
Total 295 344
8.5. Operações com resseguradoras: 8.5.1. Operações ativas: As opera-
ções ativas com resseguradoras estão representadas por:
Descrição 31/12/2015 31/12/2014
Sinistros pagos 5.401 1.261
Prêmios a recuperar – –
Outros créditos conta-corrente 586 68
Total 5.987 1.329

31/12/2015
Descrição Abertos em até um ano Total geral
Sinistros pagos 5.401 5.401
Outros créditos conta-corrente 586 586
Total 5.987 5.987

31/12/2014
Descrição Abertos em até um ano Total geral
Sinistros pagos 1.261 1.261
Outros créditos conta-corrente 68 68
Total 1.329 1.329
8.5.2. Operações passivas: A seguir, demonstramos as operações com 
resseguradoras, relacionadas ao repasse de prêmios, líquidas de comissão, 
registrados na rubrica “Débitos das operações com seguros e resseguros -  
operações com resseguradoras”: 
Descrição 31/12/2015 31/12/2014
Resseguradora local 9.650 8.251
Resseguradora admitida 4.859 4.868
Resseguradora eventual 18 170

14.527 13.289
Circulante 14.527 13.185
Longo Prazo – 104
Apresentamos a seguir o rating das principais resseguradoras com as quais 
a Seguradora possui contratos de excesso de danos, quota e cobertura  

de catástrofe.
Tipo Res- 
segurador Nome Rating
Eventual Office National Du Ducroire Standard & Poor’s/Fitch AA+
Admitida Axis RE SE (Antiga Axis RE PLC) A. M. Best Company A+
Admitida Everest Reinsurance Company Moody’s Investors

 Services A1
Admitida Hannover Rück SE (Antiga 

 Hannover Rückversicherung AG)
A. M. Best Company A+

Admitida Hannover Rück SE (Antiga 
 Hannover Rückversicherung AG)

Standard & Poor’s/Fitch 
 AA-

Admitida Odyssey Reinsurance Company A. M. Best Company A
Admitida Odyssey Reinsurance Company Standard & Poor’s/Fitch A-
Admitida Partner Reinsurance Europe SE 

 (Antiga Partner Reinsurance 
  Europe Public Limited Com-
pany)

A. M. Best Company A+

Admitida Partner Reinsurance Europe SE 
 (Antiga Partner Reinsurance 
  Europe Public Limited Com-
pany)

Standard & Poor’s/
 Fitch AA-

Admitida Scor Reinsurance Company A. M. Best Company A+
Admitida Scor Reinsurance Company Standard & Poor’s/

 Fitch AA-
Admitida Scor Reinsurance Company Moody’s Investors 

 Services A1
Admitida Swiss Reinsurance 

 America Corporation
A. M. Best Company A+

Admitida Swiss Reinsurance 
 America Corporation

Standard & Poor’s/
 Fitch AA-

Admitida Swiss Reinsurance 
 America Corporation

Moody’s Investors 
 Services Aa3

Admitida Transatlantic Reinsurance Com-
pany

A. M. Best Company A

Admitida XL RE Latin America Ltd. Standard & Poor’s/Fitch A
Fonte: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/mercado-su-
pervisonado/entidades-supervisionadas

8.6 Outros créditos operacionais: 31/12/2015 31/12/2014
Recuperação corretagem 82 33
Ressarcimento 233 307
Despesa administrativa diferida 115 298
Outros créditos - Resseguro ED 786 1.456
Valores a receber - DPVAT 695 15.796
Total 1.911 17.890
Circulante 1.758 17.510
Longo Prazo 153 380
9. Ativos de resseguros - provisões técnicas: 9.1 Ativos de seguros e
resseguros: 31/12/2015

Ativo

Sinistros  
penden- 

tes de  
pagamento

IBNR 
sinistros 

Ocorridos e 
não avisados

Prêmio de  
resseguro  

Diferido Total
Garantia de opera-
 ções privadas 230 40 2.389 2.659
Garantia de opera-
 ções públicas 4.014 16 2.465 6.495
Garantia de con-
 cessões públicas 226 5 – 231
Garantia judicial – – 349 349
Crédito interno 5.772 4.108 2.667 12.547
Crédito à exportação 13.989 414 1.688 16.091
Total 24.231 4.583 9.558 38.372
Circulante 37.034
Longo Prazo 1.338

31/12/2014

Ativo

Sinistros  
penden- 

tes de  
pagamento

IBNR 
sinistros 

Ocorridos e 
não avisados

Prêmio de 
resseguro 
Diferido Total

Garantia de opera-
ções privadas 194 60 3.701 3.955
Garantia de opera-
 ções públicas 5.631 2 4.367 10.000
Garantia de conces-
 sões públicas 8.084 1 – 8.085
Garantia judicial – 26 1.344 1.370
Crédito interno 1.927 1.027 1.413 4.367
Crédito à exportação 8.147 215 1.490 9.852
Total 23.983 1.331 12.315 37.629
Circulante 34.926
Longo Prazo 2.703

Movimentação 31/12/2014
Constituição 
do exercício

Reversão do 
exercício 31/12/2015

Prêmios não Ganhos 12.315 (296.409) 293.652 9.558
Sinistros a Liquidar - 
 Administrativo 15.687 (156.146) 149.450 8.991
Sinistros a Liquidar - 
 Judicial 8.296 (8.729.615) 8.736.559 15.240
Sinistros Ocorridos 
 mas não Avisados 1.331 (42.747) 45.999 4.583
Total 37.629 (9.224.917) 9.225.660 38.372
9.1.1 Sinistros pendentes de pagamento - ativo 31/12/2015

Ativo

Garan- 
tia de 
ope- 

rações  
priva- 

das

Garan- 
tia de 
ope- 

rações  
públi- 

cas

Garan- 
tia de 

conces- 
sões  

públi- 
cas

Cré- 
dito 
Do- 

més- 
tico

Cré- 
dito à 

Expor- 
tação Total %

Ressegurador 
 - local 196 3.192 203 3.069 13.705 20.365 84,04
Ressegurador
 - admitida 33 799 23 2.679 279 3.813 15,74
Ressegurador
 - eventual 1 23 – 24 5 53 0,22
Total 230 4.014 226 5.772 13.989 24.231 100,00

31/12/2014

Ativo

Garan- 
tia de 
ope- 

rações  
priva- 

das

Garan- 
tia de 
ope- 

rações  
públi- 

cas

Garan- 
tia de 

conces- 
sões  

públi- 
cas

Cré- 
dito 
Do- 

més- 
tico

Cré- 
dito à 

Expor- 
tação Total %

Ressegurador
 - local 179 3.703 6.278 249 7.287 17.696 73,79
Ressegurador 
 - admitida 15 1.855 1.806 1.634 849 6.159 25,68
Ressegurador 
 - eventual – 73 – 44 11 128 0,53
Total 194 5.631 8.084 1.927 8.147 23.983 100,00
9.1.2 Prêmios de resseguro diferidos - ativo

Ativo

31/12/2015
Provisão de  

Prêmios Não  
Ganhos

Comissão  
Diferida Total

Garantia de operações privadas 3.361 (972) 2.389
Garantia de operações públicas 3.707 (1.242) 2.465
Garantia judicial 445 (96) 349
Crédito interno 3.560 (893) 2.667
Crédito à exportação 2.183 (495) 1.688
Total 13.256 (3.698) 9.558
Circulante 8.220
Longo Prazo 1.338

Ativo

31/12/2014
Provisão de  

Prêmios Não  
Ganhos

Comissão  
Diferida Total

Garantia de operações privadas 5.081 (1.379) 3.702
Garantia de operações públicas 6.591 (2.225) 4.366
Garantia judicial 1.488 (143) 1.345
Crédito interno 1.841 (428) 1.413
Crédito à exportação 2.020 (531) 1.489
Total 17.021 (4.706) 12.315
Circulante 9.612
Longo Prazo 2.703
10. Títulos e créditos a receber
10.1 Títulos e créditos a receber: 31/12/2015 31/12/2014
Participação nos lucros (*) 7.153 5.536
Outros 15 1.074
Total 7.168 6.610
Circulante 7.049 6.336
Longo Prazo 119 274
(*) Refere-se aos valores a receber das resseguradoras, relacionados à par-
ticipação nos lucros contratualmente previstos nos contratos entre as par-
tes, auferidos nas cessões dos prêmios de resseguros, registrados por esti-
mativa da administração da Seguradora com base no volume de prêmios e 
sinistros gerados no período contratual e na sua competência contábil. Os
saldos apresentados nesta rubrica, referem-se aos contratos firmados no 
exercício de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, reconhecidos como valores a
receber de participações nos lucros em 2015. A expectativa é de que as 
participações nos lucros resultantes das operações registradas sejam reali-
zadas no primeiro semestre de 2016.
10.2 Composição dos tributos a compensar: 31/12/2015 31/12/2014
Ativo - Circulante
Crédito tributário
IRPJ a compensar 369 280
Contribuição social a compensar 227 194
PIS e COFINS – 272
Total circulante 596 746
Total de créditos tributários 596 746

I.R. C.S. Total
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2013 127 – 127
Crédito tributário 153 194 346
Saldo final em 31 de dezembro de 2014 280 194 474
Crédito tributário 89 33 122
Saldo final em 31 de dezembro de 2015 369 227 596
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10.3 Depósitos judiciais e previdenciários: 31/12/2015 31/12/2014
Depósito judicial sinistro 131 127
Depósito judicial trabalhista 7 7
Total 138 134
Os passivos contingentes decorrentes de litígios são avaliados pela admi-
nistração com o apoio dos consultores jurídicos da Seguradora e reconheci-
dos nas demonstrações financeiras quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa. Em função do andamento dos 
processos relativos a ações ligadas a sinistros e processos trabalhistas, fo-
ram efetuados depósitos judiciais nos montantes descritos acima.
10.4 Outros créditos 31/12/2015 31/12/2014
Adiantamentos a funcionários 76 61
Adiantamentos a fornecedores 256 588
Outros 1 1
Total 333 650
11. Custos de aquisição diferidos:
Custos de aquisição 
 diferidos                  

Saldos em  
31/12/2014

Consti- 
tuição

Rever- 
são

Saldos em  
31/12/2015

Garantia de operações privadas 407 7.954 (7.931) 430
Garantia de operações públicas 791 12.550 (12.847) 494
Garantia judicial 73 675 (725) 23
Crédito interno 193 3.674 (3.435) 432
Crédito à exportação 139 1.795 (1.668) 266
Total 1.603 26.648 (26.606) 1.645
Circulante 1.131 1.325
Longo Prazo 472 320
Os custos de aquisição diferidos são representados por comissões a corre-
tores de seguros sobre prêmios emitidos diferidos pro rata dia com base na 
vigência das apólices. 
12. Investimento:
Participações societárias: 31/12/2015 31/12/2014
(*) CESCEBrasil Serviços e Gestão de Riscos Ltda. 933 –
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 269 243

1.202 243
Outros investimentos:
Obras de arte 4 4

1.206 247
Informações da controlada:
Capital Social 6.700 5.964
Prejuízos Acumulados (5.767) (6.159)
Patrimônio Líquido 933 (195)

Investimento 
 em controlada

Saldos em  
31/12/2014

Aumento  
de capital 

realizado na  
controlada

Resultado de  
participação  

na controlada
Saldos em  
31/12/2015

CESCEBrasil Serviços e Gestão
 de Riscos Ltda. (195) 736 392 933
Total (195) 736 392 933
Em 2015, a controladora converteu créditos a receber com a controlada em 
investimento permanente na controlada. Essa operação se reflete como au-
mento do Capital Social. 
13. Imobilizado:
Descrição

Saldo em  
31/12/2014 Aquisição Baixa

Saldo em 
31/12/2015

Equipamentos 835 201 – 1.036
Instalações 268 7 – 275
Móveis, Máquinas e Utensílios 407 20 (3) 424
Veículos 216 – – 216
Benfeitoria Imóvel Terceiros 652 62 – 714

2.378 290 (3) 2.665

Depreciação

Taxa anual 
de depreci- 

ação - %
Saldo em  

31/12/2014 Aquisição Baixa
Saldo em 

31/12/2015
Equipamentos 20 (674) (68) – (742)
Instalações 20 (117) (27) – (144)
Móveis, Máquinas
 e Utensílios 10 (198) (32) 1 (229)
Veículos 10 (81) (41) – (122)
Benfeitoria 
 Imóvel Terceiros 20 (158) (160) – (318)

(1.228) (328) 1 (1.555)
1.150 (38) (2) 1.110

14. Intangível:
Descrição

Saldo em 
31/12/2014 Aquisição Baixa

Saldo em  
31/12/2015

Direito de uso de Terceiros 423 146 – 569
Desenvolvimento de Programas 235 – – 235
Amortização 658 146 – 804
Direito de uso de Terceiros (293) (40) – (333)
Desenvolvimento de Programas (101) (47) – (148)

(394) (87) – (481)
264 59 – 323

O intangível é constituído por despesas com direito de uso de sistemas de 
computação, sendo as amortizações efetuadas com base em taxa anual de 
20% e as instalações com base em taxa anual de 10%. 15. Obrigações a 
pagar: As obrigações a pagar da Seguradora são representadas por:

31/12/2015 31/12/2014
Operações com partes relacionadas – 195
Fornecedores 634 787
Participação nos lucros a pagar 468 410
Outros (*) 2.128 4.896
Total 3.230 6.288
(*) Referem-se substancialmente a serviços de terceiros e honorários profis-
sionais. 16. Impostos e contribuições a pagar: A Seguradora possui os 
seguintes impostos a pagar: 31/12/2015 31/12/2014
PIS e COFINS (*) 2.360 3.494
Imposto de Renda 398 –
Contribuição Social 338 2
Total 3.096 3.496
(*) Refere-se principalmente à provisão para PIS e COFINS sobre receitas 
de comissões de resseguro.
17. Corretores de seguros e resseguros: 31/12/2015 31/12/2014
Comissões sobre Prêmios - Direto 859 573
Comissões a pagar – 30
Total 859 603
Circulante 859 573
Longo Prazo – 30
18. Outros débitos operacionais: 31/12/2015 31/12/2014
Repasse de ressarcimento – 40
Repasse de ressarcimento - DPVAT 196 129
Contas a Pagar - DPVAT – 15.290
Total 196 15.459
19. Depósitos de terceiros: 31/12/2015

Passivo
De 1 a  

30 dias
De 31 a  
60 dias

De 61 a  
120 dias Total

Prêmios e Emolumentos Recebidos – 123 – 123
31/12/2014

Passivo
De 1 a  

30 dias
De 31 a  
60 dias

De 61 a  
120 dias Total

Prêmios e Emolumentos Recebidos 357 15 135 507
20. Provisões técnicas:

31/12/2015

Ativo
Garantia de opera-

Prêmios  
não  

Ganhos

Sinis- 
tros  

a Liqui-  
dar

Sinis- 
tros  

Ocor- 
ridos  

mas não  
Avisados

Provi- 
são de  

Des- 
pesas  

 Relacio- 
nadas

Outras  
Provi- 
sões Total

 ções privadas 3.550 236 61 29 – 3.876
Garantia de opera-
 ções públicas 4.081 5.498 31 4 – 9.614
Garantia de con-
 cessões públicas – 269 5 11 – 285
Garantia judicial 445 – – – – 445
Crédito interno 5.086 7.536 5.337 20 – 17.979
Crédito à 
 exportação 3.116 14.509 452 34 – 18.111
DPVAT – 14.678 26.111 – 298 41.087
Total 16.278 42.726 31.997 98 298 91.397
Circulante 89.261
Longo Prazo 2.136

31/12/2014

Ativo
Garantia de opera-

Prêmios  
não  

Ganhos

Sinis- 
tros  

a Liqui-  
dar

Sinis- 
tros  

Ocor- 
ridos  

mas não  
Avisados

Provi- 
são de  

Des- 
pesas  

 Relacio- 
nadas

Outras  
Provi- 
sões Total

 ções privadas 5.656 193 93 29 – 5.971
Garantia de opera-
 ções públicas 7.376 7.221 4 4 – 14.605
Garantia de con-
 cessões públicas – 8.662 1 2 – 8.665
Garantia judicial 1.501 – 29 – – 1.530
Crédito interno 2.343 2.392 1.625 17 – 6.377
Crédito à exportação 2.563 9.473 275 35 – 12.346
DPVAT – 16.398 16.852 – 403 33.653
Total 19.439 44.339 18.879 87 403 83.147
Circulante 78.959
Longo Prazo 4.188

Movimentação 31/12/2014
Constituição  
do exercício

Reversão  
do Exercício 31/12/2015

Prêmios não Ganhos 19.439 259.428 (262.589) 16.278
Sinistros a Liquidar - 
 Administrativo 22.314 158.392 (167.716) 12.990
Sinistros a Liquidar - 
 Judicial 9.940 10.099.803 (10.091.817) 17.926
Sinistros a Liquidar -
 Judicial DPVAT 12.085 3.052 (3.326) 11.811
Sinistros Ocorridos 
 mas não Avisados 18.879 70.693 (57.575) 31.997
Provisão de Despesas 
 Relacionadas 87 926 (915) 98
Outras Provisões 403 5.355 (5.460) 298
Total 83.147 10.597.648 (10.589.398) 91.397

20.1 Provisões técnicas - PSL Judicial: As contingências passivas relacio-
nadas a sinistros em discussão judicial estão provisionadas com base nos 
pareceres de nossos consultores jurídicos, foram constituídas provisões 
pela administração suficientes para garantir eventuais perdas com estas 
ações e estão registradas na rubrica “Provisão de sinistros a liquidar”.

31/12/2015
Em  

04 anos
Quanti- 

dade
Mais de  
05 anos

Quanti- 
dade Total

Quanti- 
dade

Garantia de 
 operações privadas – – 236 2 236 2
Garantia de operações 
 públicas 281 2 2.835 6 3.116 8
Garantia de 
 concessões públicas – – 269 1 269 1
Crédito interno 123 1 – – 123 1
Crédito à exportação – – 14.181 8 14.181 8
DPVAT 10.282 2.938 1.529 299 11.811 3.237
Total 10.686 2.941 19.050 316 29.736 3.257

31/12/2014
Em  

04 anos
Quanti- 

dade
Mais de  
05 anos

Quanti- 
dade Total

Quanti- 
dade

Garantia de operações 
 privadas 193 5 – – 193 5
Garantia de operações 
 públicas 148 4 2.528 6 2.676 10
Garantia de 
 concessões públicas 222 1 – – 222 1
Crédito interno 105 1 – – 105 1
Crédito à exportação – – 6.744 8 6.744 8
DPVAT 10.946 2.557 1.139 198 12.085 2.755
Total 11.614 2.568 10.411 212 22.025 2.780
20.2 Desenvolvimento de sinistros: As tabelas a seguir apresentam a evo-
lução da tabela de desenvolvimento de sinistros administrativos e de sinis-
tros judiciais acumulada bruta e líquida de resseguros das estimativas dos 
sinistros ocorridos e seus pagamentos até totalizarem o passivo corrente. O 
objetivo desta tabela é demonstrar a consistência da política de provisiona-
mento de sinistros da Seguradora. 

(a) Desenvolvimento de sinistros: (i) Sinistros administrativos - bruto de resseguro:
Incorrido (+) IBNR 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base 2.404 1.391 13.122 16.837 13.477 22.868
- Um ano mais tarde 504 4.649 9.453 7.419 13.441
- Dois anos mais tarde 476 16.108 9.526 6.902
- Três anos mais tarde 436 13.906 9.526
- Quatro anos mais tarde 436 14.133
- Cinco anos mais tarde 355       
Posição em 31/12/15 355 14.133 9.526 6.902 13.441 22.868
Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base (334) (260) (7.582) (2.086) (3.454) (12.225)
- Um ano mais tarde (365) (751) (8.763) (6.921) (9.511)
- Dois anos mais tarde (365) (5.361) (8.898) (6.921)
- Três anos mais tarde (365) (5.423) (8.899)
- Quatro anos mais tarde (365) (14.089)
- Cinco anos mais tarde (365)       
Posição em 31/12/15 (365) (14.089) (8.899) (6.921) (9.511) (12.225)  
Incorrido (+) IBNR 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
Atualização monetária e Juros 13 3 – 40 489 –

Provisão de sinistros em 31/12/15
Antes de 12/2010 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total

305 3 46 627 21 4.419 10.642 16.064
Sobra/Falta acumulada (R$) 2.049 (12.742) 3.596 9.936 36
Sobra/Falta acumulada (%) 578% (90%) 38% 144% 0,27%
(ii) Sinistros administrativos - líquido de resseguro:
Incorrido (+) IBNR 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base 373 179 2.181 2.740 2.735 5.738
- Um ano mais tarde 87 797 1.435 1.375 2.481
- Dois anos mais tarde 98 1.687 1.448 1.272
- Três anos mais tarde 72 1.592 1.448
- Quatro anos mais tarde 72 1.606
- Cinco anos mais tarde 58       
Posição em 31/12/15 58 1.606 1.448 1.272 2.481 5.738  
Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base (61) (30) (1.099) (415) (681) (3.171)
- Um ano mais tarde (61) (128) (1.332) (1.274) (1.742)
- Dois anos mais tarde (61) (1.047) (1.357) (1.274)
- Três anos mais tarde (61) (1.052) (1.357)
- Quatro anos mais tarde (61) (1.601)
- Cinco anos mais tarde (61)       
Posição em 31/12/15 (61) (1.601) (1.357) (1.274) (1.742) (3.171)  
Incorrido (+) IBNR Antes de 12/2010 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
Atualização monetária e Juros 3 1 3 7 98 – –
Provisão de sinistros em 31/12/15 290 1 6 93 4 836 2.566 3.797
Sobra/Falta acumulada (R$) 315 (1.426) 733 1.469 254   
Sobra/Falta acumulada (%) 543% (89%) 51% 116% 10%   
(iii) Sinistros judiciais - bruto de resseguro:
Incorrido (+) IBNR Antes de 12/2010 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base – – 41 – – 61
- Um ano mais tarde 85 14 84 105 53
- Dois anos mais tarde 85 229 196 102
- Três anos mais tarde 160 412 201
- Quatro anos mais tarde 160 414
- Cinco anos mais tarde 160       
Posição em 31/12/15 160 414 201 102 53 61  
Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base – – (41) – – (10)
- Um ano mais tarde (25) (14) (41) (15) (53)
- Dois anos mais tarde (26) (41) (72) (19)
- Três anos mais tarde (171) (42) (72)
- Quatro anos mais tarde (171) (45)
- Cinco anos mais tarde (171)       
Posição em 31/12/15 (171) (45) (72) (19) (53) (10)  
Atualização monetária e Juros 11 142 50 69 23 –  
Provisão de sinistros em 31/12/15 17.000 – 512 179 152 23 51 18.000
Sobra/Falta  acumulada (R$) (160) (414) (161) (102) (53)   
Sobra/Falta acumulada (%) (100%) (100%) (80%) (100%) (100%)   
(iv) Sinistros judiciais - líquido de resseguro:
Incorrido (+) IBNR Antes de 12/2010 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base – – 10 – – 12
- Um ano mais tarde 21 5 10 15 (191)
- Dois anos mais tarde 21 48 47 167
- Três anos mais tarde 32 73 41
- Quatro anos mais tarde 32 18
- Cinco anos mais tarde 32        
Posição em 31/12/15 32 18 41 167 (191) 12  
Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total 
- Até a data-base – – (10) – – (2)
- Um ano mais tarde (12) (5) (10) (2) (7)
- Dois anos mais tarde (12) (10) (16) (3)
- Três anos mais tarde (34) (10) (16)
- Quatro anos mais tarde (34) (11)
- Cinco anos mais tarde (34)       
Posição em 31/12/15 (34) (11) (16) (3) (7) (2)  
Atualização monetária e Juros 1.658 78.863 7.284 (143.105) 201.254 –  
Provisão de sinistros em 31/12/15 1.267 – 86 32 21 3 10 1.420
Sobra/Falta acumulada (R$) (32) (18) (31) (167) 191
Sobra/Falta acumulada (%) (100%) (100%) (76%) (100%) (100%)
(v) Sinistros administrativos + judiciais - bruto de resseguro:
Incorrido (+) IBNR Antes de 12/2010 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base 2.404 1.391 13.163 16.837 13.477 22.928
- Um ano mais tarde 588 4.664 9.538 7.524 13.494
- Dois anos mais tarde 561 16.337 9.721 7.003
- Três anos mais tarde 596 14.318 9.727
- Quatro anos mais tarde 596 14.547
- Cinco anos mais tarde 514       
Posição em 31/12/15 514 14.547 9.727 7.003 13.494 22.928  
Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
- Até a data-base (334) (260) (7.623) (2.086) (3.454) (12.235)
- Um ano mais tarde (390) (766) (8.804) (6.935) (9.564)
- Dois anos mais tarde (390) (5.402) (8.970) (6.939)
- Três anos mais tarde (535) (5.465) (8.971)
- Quatro anos mais tarde (535) (14.134)
- Cinco anos mais tarde (535)
Posição em 31/12/15 (535) (14.134) (8.971) (6.939) (9.564) (12.235)  
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Parecer dos Atuários Independentes

Aos Acionistas e Administradores da CESCEBRASIL Seguros de Garan-
tias e Crédito S.A. São Paulo - SP - Examinamos as provisões técnicas, 
exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de R$41.088 mil, 
os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações finan-
ceiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da ne-
cessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e do limite de 
retenção no montante de R$1.242 mil, exceto pelo componente patrimônio 
líquido ajustado utilizado de R$24.836 mil (em 30 de junho de 2015), da 
CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. (“Sociedade”) em 31 
de dezembro de 2015, descritos nas notas explicativas integrantes das de-
monstrações financeiras da Sociedade, elaborados sob a responsabilidade 
de sua Administração, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - 
CNSP. Responsabilidade da Administração: A Administração da Socieda-
de é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro e re-
trocessão registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e do limite de retenção descritos nas notas 
explicativas integrantes das demonstrações financeiras da Sociedade, ela-
borados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e com as 
normas da SUSEP e do CNSP, e pelos controles internos que ela determi-
nou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi-
lidade dos atuários independentes: Nossa responsabilidade é a de ex-
pressar uma opinião sobre as provisões técnicas, exceto aquelas referentes 
ao seguro DPVAT, no montante de R$41.088 mil, os ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e do limite de retenção no montante de 
R$1.242 mil, exceto pelo componente patrimônio líquido ajustado utilizado 
de R$24.836 mil (em 30 de junho de 2015), descritos nas notas explicativas 
integrantes das demonstrações financeiras da Sociedade com base em nos-

sa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emiti-
dos pelo IBA. Esses princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as provisões técnicas, os ativos de resseguro e retrocessão registrados 
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e do limite de retenção descritos nas notas explicativas integran-
tes das demonstrações financeiras da Sociedade estão livres de distorção 
relevante. Em relação ao aspecto da solvência, nossa responsabilidade está 
restrita à adequação dos demonstrativos da solvência e do capital mínimo 
da Sociedade e não abrange uma opinião sobre as condições para fazer 
frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patri-
monial e uma expectativa de lucros que garantam a sua continuidade no 
futuro. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecio-
nados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões téc-
nicas, dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstra-
ções financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência 
e do limite de retenção descritos nas notas explicativas integrantes das de-
monstrações financeiras da Sociedade. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nes-
sas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas, dos ativos de resseguro 
e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstra-
tivos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, da solvência e do limite de retenção descritos nas 
notas explicativas integrantes das demonstrações financeiras da Sociedade 
para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetivi-
dade desses controles internos da Sociedade. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técni-

cas, exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de R$41.088
mil que não foi objeto de nossos exames, os ativos de resseguro e retroces-
são registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do ca-
pital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provi-
sões técnicas, da solvência e do limite de retenção no montante de R$1.242
mil, exceto pelo componente patrimônio líquido ajustado utilizado de
R$24.836 mil (em 30 de junho de 2015), descritos nas notas explicativas
integrantes das demonstrações financeiras da Sociedade anteriormente re-
feridas da Sociedade em 31 de dezembro de 2015, foram elaborados, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulga-
dos pelo IBA e com as normas da SUSEP e do CNSP. Outros assuntos: No 
contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a ava-
liação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo defi-
nido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos 
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas 
em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras.
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são capa-
zes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens inte-
grantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção 
relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, 
com base em testes aplicados sobre amostras, observamos certas diver-
gências na correspondência desses dados, que serviram de base para apu-
ração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com 
aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatís-
ticos, em seus aspectos mais relevantes. Todavia, essas divergências não 
trouxeram distorção relevante na apuração dos referidos itens e, assim, não
impactaram nossa opinião descrita anteriormente.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU João Batista da Costa Pinto
Consultores Ltda. MIBA 944
CNPJ 02.189.924/0001-03 - CIBA 45 

Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
Atualização monetária e Juros 24 145 50 109 512 –  
Provisão de sinistros em 31/12/15 17.357 3 558 806 173 4.442 10.693 34.031
Sobra/Falta acumulada (R$) 1.889 (13.156) 3.436 9.834 (17)   
Sobra/Falta acumulada (%) (367%) (94%) (35%) 140%  –   
(vi) Sinistros administrativos + judicial - líquido de resseguro:
Incorrido (+) IBNR Antes de 12/2010 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base 373 179 2.191 2.740 2.735 5.750
- Um ano mais tarde 108 802 1.445 1.390 2.290
- Dois anos mais tarde 119 1.734 1.495 1.438
- Três anos mais tarde 105 1.664 1.489
- Quatro anos mais tarde 105 1.624
- Cinco anos mais tarde 90
Posição em 31/12/15 90 1.624 1.489 1.438 2.290 5.750  
Pagos acumulados 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 Total
- Até a data-base (61) (30) (1.109) (415) (681) (3.173)
- Um ano mais tarde (73) (133) (1.342) (1.276) (1.750)
- Dois anos mais tarde (73) (1.057) (1.374) (1.277)
- Três anos mais tarde (95) (1.063) (1.374)
- Quatro anos mais tarde (95) (1.612)
- Cinco anos mais tarde (95)
Posição em 31/12/15 (95) (1.612) (1.374) (1.277) (1.750) (3.173)  
Atualização monetária e Juros 5 80 10 (136) 299 –  
Provisão de sinistros em 31/12/15 1.557 1 93 125 25 840 2.577 5.217
Sobra/Falta acumulada (R$) 283 (1.445) 702 1.302 444
Sobra/Falta acumulada (%) 313% (89%) 47% 91% 19%
21. Contingências: 2015

Processos de Sinistros Processos trabalhistas Processos cíveis Total

Probabilidade de perda
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Provável 5 10.440 10.440 100 1 166 166 100 – – – – 6 10.606 10.606 100
Possível 17 15.006 7.485 50 1 953 477 50 4 3.166 1.583 50 22 19.125 9.546 50
Remota 11 18.622 – – – – – – – – – – 11 18.622 – –
Total em 2015 33 44.068 17.925 2 1.119 643 4 3.166 1.583 39 48.353 20.151

2014
Processos de Sinistros Processos trabalhistas Processos cíveis Total

Probabilidade de perda
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Quanti- 

dade

Valor 
recla- 
mado

Valor  
provisio- 

nado %
Provável 2 470 470 100 1 143 143 100 – – – – 3 614 614 100
Possível 18 18.968 9.470 50 2 983 491 50 3 2.512 1.256 50 23 22.463 11.217 50
Remota 8 13.947 – – – – – – – – – – 8 13.947 – –
Total em 2014 28 33.385 9.940 3 1.126 635 3 2.512 1.256 34 37.023 11.831

A Companhia provisiona todos os valores relacionados a discussões admi-
nistrativas em trânsito com a SUSEP, em relação a ofícios ou questionamen-
tos que estão demonstrados em Outras Provisões no Realizável a longo 
Prazo - R$ 1.272 mil.
22. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social subscrito e inte-
gralizado é representado por 190.697.468 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal e estão distribuídas como segue:

Percentual
Consórcio Internacional de Asseguradores de 31/12/2015 31/12/2014
 Crédito (CIAC) 99,99 99,99
Outros 0,01 0,01
(b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída por 5% do lucro líqui-
do, limitado a 20% do capital social. O lucro do exercício, após dedução da 
reserva legal, é transferido para reserva de lucros para reinvestimento nas 
operações da Seguradora, quando aplicável, consoante a Lei nº 6.404/76, 
os prejuízos acumulados estão sendo absorvidos pelo saldo de reserva de 
lucros para fins de apresentação das demonstrações financeiras. A referida 
destinação será submetida à apreciação na próxima assembleia de acionis-
tas. 
22.1 Patrimônio líquido ajustado: A partir das regras de Capital Mínimo 
Requerido, estabelecidas pela Resolução CNSP nº 321/2015 foram realiza-
dos todos os cálculos necessários para apurar a suficiência ou insuficiência 
do Patrimônio Líquido Ajustado da Companhia. Para 31/12/2014 O índice de 
liquidez foi apurado pela relação entre o AL/CMR, conforme Resolução 
CNSP 302/2013 vigente a época. Os valores apurados são: 

31/12/2015 31/12/2014
Patrimônio líquido 26.135 24.766
Participações societárias (1.202) (243)
Ativos intangíveis (323) (264)
Obras de arte (4) (4)
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 24.606 24.255
Capital-Base 15.000 15.000
Capital Adicional - Risco de Subscrição 1.955 1.391
Capital Adicional - Risco de Crédito 2.107 8.184
Capital Adicional - Risco Operacional 394 467
Benefícios da diversificação/correlação 
 entre os riscos (543) (614)
Capital de Risco - CR (i) 3.913 9.255
Capital Mínimo Requerido - CMR 15.000 15.000
Suficiência de capital (ii) 9.606 16.001
Ativos Garantidores Aceitos (AGA) 29.488 27.796
Valor a Cobrir (VaC) 14.078 15.113
Suficiência (AGA/VaC) 209,46% 183,92%
Ativos Líquidos (AL) = (AGA-VaC) 15.410 12.682
Liquidez do Ativo (LA) = (AL/CR) 393,82% 84,55%
(i) Correspondente à soma do capital adicional de subscrição, crédito, bene-
fício da diversificação e do capital de risco operacional; (ii) A suficiência de 
capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do PLA menos capital 
mínimo requerido. 23. Detalhamento das contas da demonstração do 
resultado: 23.1 Prêmios emitidos líquidos: 2015 2014
Garantia operações privadas 3.620 7.060
Garantia obrigações públicas 2.086 (6.015)
Garantia judicial (111) 2.388
Crédito doméstico risco comercial 11.664 7.722
Crédito à exportação 5.614 5.517
Convênio DPVAT 32.751 30.634
Total 55.624 47.306

23.8 Despesa com resseguro: 2015 2014
Garantia operações privadas (3.901) (16.587)
Garantia obrigações públicas (2.984) (6.554)
Garantia de concessões públicas – (28)
Garantia judicial (592) (942)
Crédito doméstico risco comercial (5.805) (133)
Crédito à exportação (3.157) (1.940)
Total (16.439) (26.184)
Total do resultado com resseguro 12.308 (25.023)
23.9 Despesas administrativas: 2015 2014
Despesas com pessoal próprio (7.229) (7.052)
Despesas com serviço de terceiros (2.582) (4.189)
Despesas com localização e funcionamento (2.619) (2.737)
Despesas com publicação (118) (126)
Despesas com propaganda e publicidade (125) (96)
Despesas com donativos (37) (64)
Despesas administrativas convênio DPVAT (1.571) (1.370)
Despesas administrativas diversas (305) (594)
Total (14.586) (16.228)
23.10 Despesas com tributos: 2015 2014
PIS e COFINS (951) (462)
Taxa de fiscalização (328) (299)
IOF (64) 3
Outros (67) (62)
Total (1.410) (820)
23.11 Resultado financeiro: (a) Receitas financeiras: 2015 2014
Receitas com títulos renda fixa públicos 3.789 3.179
Receitas com títulos renda fixa privados 371 574
Receitas Fundos de investimentos DPVAT 4.711 3.564
Receitas com operações de seguros 12.010 3.116
Outras receitas financeiras 2.291 485
Total 23.172 10.918
(b) Despesas financeiras:
Despesas com operações de seguros e resseguros (18.058) (6.896)
IOF (32) (42)
Outras despesas financeiras (637) 205
Total (18.727) (6.733)
Resultado Financeiro 4.445 4.185
23.12 Resultado patrimonial: 2015 2014
Resultado com equivalência patrimonial CESCE 
 Serviços (nota 12) 392 37
Resultado com equivalência patrimonial DPVAT 24 26
Total 416 63
24. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social correntes:

2015 2014
Imposto de renda e 
 contribuição social
Resultado antes dos impostos 

Imposto
de renda

Contri- 
buição
social

Imposto
de renda

Contri- 
buição
social

 e participações 2.539 2.539 (5.988) (5.988)
Participação sobre o resultado (193) (193) (257) (257)
Equivalência patrimonial (416) (416) (63) (63)
Outras exclusões (774) (774) – –
Provisões temporariamente 
 indedutíveis 530 530 233 233
Base de cálculo 1.686 1.686 (6.002) (6.002)
Alíquota nominal - % 25 20 25 15
IRPJ e CSLL 398 338 – –
Despesa com impostos e 
 contribuições no resultado corrente 398 338 – –
Baixa créditos tributários – – 127 –
Total 398 338 127 –
25. Benefícios a empregados: A Seguradora possui benefícios de curto 
prazo a empregados tais como: vale-alimentação e refeição, assistência mé-
dica e odontológica, seguro de vida, auxílio bolsa de estudo para graduação 
e pós-graduação. O passivo para tais obrigações foi calculado em conformi-
dade com a legislação vigente e definição do CPC 33 - “Benefícios a  
Empregados”. 31/12/2015 31/12/2014
Vale-alimentação (457) (473)
Assistência médica e odontológica (510) (450)
Seguro de vida (53) (44)
Instrução (50) (43)
Plano Previdência Complementar (48) (53)
Outras Despesas Assistenciais (71) (79)
Total (1.189) (1.142)
A Seguradora possui programa de participação nos lucros de acordo com o 
disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcionários. 
As demais provisões trabalhistas são calculadas segundo normas e leis tra-
balhistas em vigor na data de preparação das demonstrações financeiras e 
registradas segundo regime de competência e conforme os serviços são 
prestados pelos funcionários. 26. Partes relacionadas: A administração 
considera como partes relacionadas da Seguradora as operações com 
CESCEBrasil Serviços e Gestão de Riscos Ltda., seus diretores, demais 
membros-chave da diretoria e seus familiares, conforme definições contidas 
no Pronunciamento Técnico CPC 05. A movimentação de tais transações 
está demonstrada a seguir: Ativos Passivos Despesas (i)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 332 (232) –
Operações em 2014 256 37 (37)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 588 (195) –
Operações em 2015 503 195 (626)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.092 – –
(i) As despesas pagas pela Seguradora para sua controlada são relaciona-
das à prestação de serviço de análise de crédito. 27. Outras informações: 
(a) Remuneração da administração: O total das despesas com remunera-
ção da administração atingiu em 31 de dezembro de 2015 o montante de R$ 
1.280 mil (R$ 1.588 mil em 12/2014).

23.2 Prêmio ganho: 2015 2014
Garantia operações privadas 5.847 15.411
Garantia obrigações públicas 5.380 10.202
Garantia de concessões públicas – 40
Garantia judicial 945 1.133
Crédito doméstico risco comercial 8.921 7.445
Crédito à exportação 5.013 5.106
Convênio DPVAT 32.706 30.378
Total 58.812 69.715
23.3 Receitas com emissão de apólices:
Convênio DPVAT 1.901 1.755
Total 1.901 1.755
23.4 Sinistros ocorridos: Índice de Sinistralidade %

2015 2014 2015 2014
Garantia operações privadas (112) 7.713 2% -50%
Garantia obrigações públicas (354) 349 7% -3%
Garantia de concessões públicas (243) (33) 0% 83%
Garantia judicial 29 (25) -3% 2%
Crédito doméstico risco comercial (22.011) (6.207) 247% 83%
Crédito à exportação (1.534) (1.201) 31% 24%
Convênio DPVAT (28.354) (26.518) 87% 87%
Total (52.579) (25.922)
23.5 Custos de aquisição: Índice de Comercialização %

2015 2014 2015 2014
Garantia operações privadas (463) (1.148) 13% 16%
Garantia obrigações públicas (596) (1.126) 29% -19%
Garantia de concessões públicas – (6) 0% 0%
Garantia judicial (78) (75) -70% 3%
Crédito doméstico risco comercial (928) (749) 8% 10%
Crédito à exportação (383) (291) 7% 5%
Convênio DPVAT (463) (435) 1% 1%
Total (2.911) (3.830)
23.6 Outras receitas (despesas) operacionais: 2015 2014
Diferimento Excesso de Danos Resseguros (196) (3.251)
Despesas DPVAT (1.808) (2.208)
Despesas com Inspeção e análise de Risco 275 (1.533)
Diferimento Desconto Emissão (2.171) (930)
Recuperação Resseguro - Bônus apólices de crédito (43) 258
Processos Cíveis - Operacionais (472) –
Variação da Provisão para Perdas (PDD) 1.413 (46)
Outras (855) (1.825)
Total (3.857) (9.535)
23.7 Resultado com resseguro:
Receita com resseguro: 2015 2014
Garantia operações privadas 218 101
Garantia obrigações públicas 7.188 (841)
Garantia de concessões públicas 254 30
Garantia judicial (26) 21
Crédito doméstico risco comercial 17.970 1.200
Crédito à exportação 3.143 650
Total 28.747 1.161
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CMN Solutions A018 Participações S.A.
CNPJ em Consituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição
Aos 02/10/2015, às 10:00 horas, na Rua Desembargador do Vale, n° 800-A parte, Perdizes, CEP 05010-040, na 
Cidade de São Paulo/SP, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da CMN Solutions A018 
Participações S.A., conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no Boletim de Subscrição. 
Mesa e Convocação: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Guimarães 
Corrêa Meyer, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, RG n° 26.674.688-3 SSP/
SP, CPF/MF 166.927.748-88, com escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Fradique Coutinho, n° 1.271, 
Pinheiros, CEP 05416-011, que convidou a mim, Marcelo Nastromagario, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, advogado, RG n° 26.284.823-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 266.804.808-76, com 
escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Fradique Coutinho, 1.271, Pinheiros, CEP 05416-011, para Secretário. 
Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Pauta: (i) Aprovar a 
constituição da CMN Solutions A018 Participações S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social Inicial; 
(iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca 
da remuneração dos Diretores da Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, foi deliberada por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições (i) a constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente 
constituída a Companhia a partir deste momento; (ii) o Capital Social Inicial da Companhia no montante de 
R$500,00 (quinhentos reais) em moeda corrente do país, dividido em 500 (quinhentas) ações, sendo todas 
ordinárias nominativas e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 (cinquenta reais) neste ato, em 
moeda corrente nacional, sendo R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados pelo Sr. Presidente, Fábio Guimarães 
Corrêa Meyer, e R$25,00 (vinte e cinco reais) integralizados por mim, Secretário, Marcelo Nastromagario, tudo de 
acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo II da ata a que se refere a presente Assembleia de 
Constituição, de forma que os R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) remanescentes do capital social serão 
integralizados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto 
Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo I 
da ata a que se refere a presente Assembleia de Constituição; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia, com mandato até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a 
ter os seguintes Diretores, sem designação específica: (a) Fábio Guimarães Corrêa Meyer, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador do RG n° 26.674.688-3 SSP/SP, CPF/MF n° 
166.927.748-88, com escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Fradique Coutinho, 1.271, Pinheiros, CEP 
05416-011; e (b) Marcelo Nastromagario, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, 
RG n° 26.284.823-5 SSP/SP, CPF/MF 266.804.808-76, com escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Fradique 
Coutinho, 1.271, Pinheiros, CEP 05416-011. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos 
do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da 
Lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob 
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos 
presentes. São Paulo, 02/10/2015. Fábio Guimarães Corrêa Meyer - Presidente. Marcelo Nastromagario - 
Secretário; Visto da Advogada: Graziela Marques Conde - OAB/SP 308.460. JUCESP/NIRE nº 3530048462-2 em 
16/11/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. “Estatuto Social” Capítulo I - Da Denominação, 
Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A CMN Solutions A018 Participações S.A. é uma sociedade anônima que 
rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia 
tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador do Vale, n° 800-A parte, 
Perdizes, CEP 05010-040, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A 
Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no 
exterior (“holding”). Artigo 4º: A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo 
5º: O capital social é de R$500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações 

sociais. § 2º - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei,
no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º - Mediante aprovação de 
acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de 
cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, 
observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 6º: A
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício 
social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral será presidida
por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos
trabalhos. § 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções 
previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não 
computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração. Artigo 7º: A administração da Companhia será
exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de diretores,
podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. 
Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos.
§ 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral 
que os eleger. § 2º - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º: No caso de
impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos 
demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela 
Assembleia Geral. Artigo 9º: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais,
podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo 
ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; 
exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir 
e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir,
vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º: A representação da Companhia 
em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor,
agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato.
A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato
especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a
12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo 
indeterminado. § Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º: Compete à Diretoria superintender
o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo
V - Conselho Fiscal: Artigo 12º: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, 
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual
número de suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia
Geral Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais: Artigo 
13º: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de 
cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as 
demais demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 14º: Os lucros apurados em cada exercício terão o
destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho
Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em lei. Artigo 15º: Mediante
decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos
a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º: A
Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois por 
cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de
um percentual maior. Artigo 17º: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação
da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a
forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º: Qualquer ação entre os 
acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: (a) PIF IV Holding Participações Ltda., sociedade em-
presária limitada, com sede em SP/SP, na Av. São Gabriel, 477, 7º andar, sala 1, CEP 01435-001, CNPJ 12.779.527/
0001-45, com seu Contrato Social devidamente arquivado na JUCESP NIRE 35.224.813.691, neste ato devidamen-
te representada por seu administrador, Sr. Diogo Almeida de Mello, brasileiro, casado, tesoureiro, RG 113.386.040-3
(Detran/RJ), CPF 090.925.477-00, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório na Av. São Gabriel, 477, 7°
andar, CEP 01435-000, SP/SP (“PIF IV Holding”); (b) Diogo Almeida de Mello, brasileiro, casado, tesoureiro, RG
113.386.40-3 Detran/RJ, CPF 090.925.477-00, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório na Av. São Gabriel,
477, 7º andar, CEP 01435-000, SP/SP (“Diogo”); sócios representantes da totalidade do capital social de PIF IV JV1
Participações e Empreendimentos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Av. São
Gabriel, 477, 7º andar, sala 2, CEP 01435-001, CNPJ 12.779.317/0001-57, com seu Contrato Social, devidamente
arquivado na JUCESP NIRE 35.224.818.049, doravante referida como a “Sociedade”; têm entre si, justo e acordado,
por unanimidade, alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, nos termos do artigo 1.072, § 3º da Lei nº
10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil”), em decorrência da presença dos sócios representando a totalidade
do capital social da Sociedade, nos termos e condições abaixo consubstanciados: 1.1. Os sócios da Sociedade
aprovaram a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 7.900,00, nos termos do inciso II do Artigo 1.082
do Código Civil. Como decorrência da referida redução de capital, o capital social deverá passar, tão logo a operação
se torne eficaz nos termos do item 1.2 abaixo, de R$ 140.800,00 para R$ 132.900,00, com o consequente cancela-
mento de 7.900 quotas representativas do capital social da Sociedade, no valor de R$ 1,00 cada uma, todas detidas
pela sócia PIF IV Holding Participações Ltda., sem restituição de capital à sócia PIF IV Holding Participações Ltda.
1.2. Nos termos do § 2º do Artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social aprovada nos termos do item 1.1
acima somente se tornará eficaz após o prazo de 90 dias para a oposição de credores, contados da data da publica-
ção do extrato da presente ata. 1.3. Em razão das deliberações tomadas nos itens 1.1 e 1.2 acima, resolvem os
sócios alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Cláusula 5ª - Capital Social - 5.1. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
132.900,00 (cento e trinta e dois mil e novecentos reais), dividido em 132.900 (cento e trinta e duas mil e novecentas)
quotas iguais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre as sócias: (a) a sócia PIF
IV Holding Participações Ltda. possui 132.899 (cento e trinta e duas mil, oitocentas e noventa e nove) quotas, no
valor de R$ 132.899,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais); (b) o sócio Diogo Almeida de
Mello possui 1 (uma) quota, no valor de R$ 1,00 (um real). §1º. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de
suas respectivas quotas, mas todas as sócias respondem solidariamente pela integralização do capital social. §2º.
As quotas da Sociedade são indivisíveis em relação à Sociedade.” 1.4. Por fim, resolvem os sócios consolidar o
Contrato Social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Contrato Social de PIF IV JV1
Participações e Empreendimentos Ltda.  - Cláusula 1ª -  Denominação: 1.1. A Sociedade tem a denominação de
PIF IV JV1 Participações e Empreendimentos Ltda. Cláusula 2ª - Sede e Filiais: 2.1. A Sociedade tem sede e foro
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel, 477, 7º andar, sala 2, CEP 01435-001, local
onde funcionará o seu escritório administrativo. 2.2. A Sociedade poderá, mediante deliberação dos sócios que re-
presentem a maioria do capital social, abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do
exterior. Cláusula 3ª - Objeto Social: 3.1 A Sociedade tem por objeto (i) aquisição, o desenvolvimento e o
redesenvolvimento, a construção, a incorporação, a comercialização e/ou a exploração comercial, mediante locação,
concessão e/ou venda da totalidade ou partes, de projetos imobiliários, bem como a administração e o recebimento
integral de todas as parcelas decorrentes da alienação das unidades de tais projetos, além da prática de todos os
atos relativos à sua implantação, incluindo aqueles necessários à satisfação e realização integral dos direitos da
Sociedade perante terceiros ou, ainda, das obrigações por ela assumidas perante terceiros; e (ii) a participação em
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista. Cláusula 4ª - Prazo de
Duração: 4.1. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Cláusula 5ª - Capital Social: 5.1. O capital social da
Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 132.900,00 (cento e trinta e dois mil e novecentos reais),
dividido em 132.900 (cento e trinta e duas mil e novecentas) quotas iguais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, assim distribuídas entre as sócias: (a) a sócia PIF IV Holding Participações Ltda. possui 132.899 (cento e
trinta e duas mil, oitocentas e noventa e nove) quotas, no valor de R$ 132.899,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos
e noventa e nove reais); (b) o sócio Diogo Almeida de Mello possui 1 (uma) quota, no valor de R$ 1,00 (um real). §1º.
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todas as sócias respondem soli-
dariamente pela integralização do capital social. §2º. As quotas da Sociedade são indivisíveis em relação à Socieda-
de. Cláusula 6ª - Administração: 6.1. A administração da Sociedade incumbe individualmente ao Sr. Diogo Almeida
de Mello, brasileiro, casado, tesoureiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 113.386.040-3 (Detran/RJ), inscrito
no CPF/MF sob o nº 090.925.477-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida São Gabriel, nº 477, 7º andar, CEP 01435-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
denominado “Administrador”, cuja remuneração será fixada por acordo entre os sócios e será levada à conta de
despesas gerais da Sociedade. §1º. Caberá ao Administrador, individualmente, ou ao(s) procurador(es) por ele
nomeado(s), a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, dispondo para tanto, de
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8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
todos os poderes necessários para (a) a representação da Sociedade em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente,
inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais; (b) a administração, a orientação
e a direção dos negócios sociais, inclusive a compra, a venda, a troca ou a alienação, por qualquer forma, de bens
móveis da Sociedade, com poderes para determinar os respectivos termos, preços e condições; e (c) a assinatura
de quaisquer documentos, mesmo quando importarem em responsabilidades ou obrigações para a Sociedade, in-
clusive escrituras, títulos de dívida, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros. §2º. As procurações outorga-
das pela Sociedade o serão pelo Administrador, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos,
deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade determinado. §3º. Na ausência de
determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á que as mesmas
foram outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano. §4º. Os poderes para comprar, vender, hipotecar ou de qualquer outro
modo alienar ou gravar os bens imóveis da Sociedade serão exercidos pelo Administrador, isoladamente, mediante
prévia autorização por escrito dos sócios que representem a maioria do capital social da Sociedade. Cláusula 7ª -
Negócios Estranhos à Sociedade: 7.1. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Soci-
edade, os atos do Administrador, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em quaisquer obri-
gações ou responsabilidades relativas a negócios e/ou operações estranhos ao seu objeto social, tais como fianças,
avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto nos casos específicos em que tais atos
forem previamente aprovados e autorizados por sócios que representem a maioria do capital social da Sociedade.
Cláusula 8ª - Cessão de Quotas: 8.1. Nenhum dos sócios poderá ceder, transferir ou de qualquer outra forma alienar
qualquer de suas quotas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito de sócios que representem, pelo me-
nos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade. Cláusula 9ª - Exercício Social: 9.1. O exercício
social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao final de cada exercício, e relativamente ao mes-
mo, será levantado um balanço e serão preparadas as demais demonstrações financeiras. Cláusula 10 - Delibera-
ções dos Sócios: 10.1. Os sócios se reservam o direito de decidir e regular sobre qualquer assunto de interesse da
Sociedade e seus negócios, até a extensão permitida por lei e pelo presente Contrato Social. 10.2. Exceto nos casos
em que a legislação aplicável determinar quorum qualificado para a aprovação de determinada matéria, todas as
decisões dos sócios devem ser tomadas por resolução (a) aprovada pelo voto afirmativo de sócios que representem
a maioria do capital social da Sociedade, em reunião de sócios; ou (b) escrita, assinada pelos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social da Sociedade, que, em qualquer dos casos, serão vinculantes para a Sociedade e
sua administração. Cláusula 11 - Destinação do Lucro: 11.1. O lucro líquido anualmente apurado pela Sociedade
terá a destinação que lhe for determinada pelos sócios que representem a maioria do capital social da Sociedade,
admitida a sua distribuição desproporcional à participação de cada um no capital social da Sociedade. Nenhum dos
sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.
§ Único. Por deliberação dos sócios que representem a maioria do capital social da Sociedade, a Sociedade poderá
levantar balancetes mensais, trimestrais ou semestrais, distribuindo os lucros então existentes. Cláusula 12 - Liqui-
dação da Sociedade: 12.1. A Sociedade poderá ser liquidada nos casos previstos em lei, ou por resolução dos sóci-
os que representem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade. Em caso de liqui-
dação da Sociedade, caberá aos sócios detentores da maioria do capital social da Sociedade a indicação do
liquidante. Cláusula 13 - Continuação da Sociedade: 13.1. A retirada, a morte, a exclusão, a insolvência, a falência,
ou a dissolução de qualquer dos sócios não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, a
menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, morto, excluído, insolvente, falido ou extinto serão
calculados com base no último balanço levantado pela Sociedade e serão pagos a ele, a seus herdeiros ou a seus
sucessores, conforme o caso, no prazo de 6 (seis) meses, contados da data de ocorrência do evento. Cláusula 14 -
Alteração do Contrato Social: 14.1. O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado a qualquer tempo,
sendo lícita a exclusão de qualquer sócio por justa causa, mediante deliberação dos sócios que representem a mai-
oria do capital social da Sociedade. Cláusula 15 - Lei de Regência: 15.1. O presente Contrato Social rege-se pelas
disposições da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, no que se refere às sociedades limitadas, e supletivamente, em caso
de omissão, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações), e demais disposi-
ções legais aplicáveis. Cláusula 16 - Foro: 16.1. Fica eleito, desde já, para todas as questões oriundas do presente
Contrato Social, o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja. Cláusula 17 - Acordo de Sócios e Outros Acordos: 17.1. A Sociedade, os sócios e os
administradores deverão observar o Acordo de Sócios e demais acordos arquivados em sua sede, sendo expressa-
mente vedado aos integrantes da mesa diretora da reunião de sócios acatarem declaração de voto de qualquer só-
cio, signatário de acordo de sócios devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o
que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Sociedade aceitar e proceder à
transferência de quotas e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de quotas e/ou de
outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de sócios. E, por esta-
rem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das duas testemunhas abaixo. SP, 18.01.2016. Sócios: PIF IV Holding Participações Ltda. Por: Diogo Almeida de
Mello - Administrador; Diogo Almeida de Mello.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações FinanceirasRelatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas: CESCEBRASIL Seguros de Garantias 
e Crédito S.A. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da 
CESCEBRASIL Seguros de Garantias e Crédito S.A. (“Seguradora”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo 
das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabi-
lidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A admi-
nistração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores indepen-
dentes: 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 nor-
mas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção rele-
vante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apre-
sentadas 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 apresenta-
ção das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião as demonstrações financeiras 
anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CESCEBRASIL
Seguros de Garantias e Crédito S.A. em 31 de dezembro de 2015, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP). 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Eduardo Sá da Matta
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP216397/O-5
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