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Crédito y Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A.
CNPJ nº 08.587.950/0001-76

Relatório da Administração
O ano de 2015 foi marcado pela forte deterioração da performance econô-
mica do país resultado de ajustes cíclicos ocorridos neste ano face a dese-
quilíbrios acumulados em períodos recentes. À partir de alguns dados já di-
vulgados e a confi rmarem-se as últimas projeções, o Brasil experimentou 
contração econômica, infl ação acima do teto da meta, crescimento do de-
semprego, aumento das taxas de juros, forte desvalorização cambial. Setor 
público com défi cit crescente diante da queda da arrecadação, difi culdades 
em reduzir despesas, trajetória ascendente da dívida. Contas externas 
também sentem os efeitos do ajuste cíclico, como a reversão signifi cativa 
do défi cit comercial e a consequente diminuição do défi cit em transações 
correntes. Entretanto, câmbio e redução da absorção interna foram decisi-
vos a este desempenho. Tal fato corrobora a sensação de enfraquecimen-
to da atividade doméstica, tendo motivado às três maiores agências glo-
bais de classifi cação de risco a rebaixarem o rating soberano do país. 
Este desempenho refl ete e justifi ca a deterioração dos indicadores de ina-
dimplência corporativa no país em 2015. O número de empresas que re-
quereram recuperação judicial atingiu a marca de 1.287, cerca de 55% de 
aumento em relação a 2014. Destaque para o crescimento de 111% do nú-
mero de empresas de grande porte que recorreu a este expediente. O vo-
lume de créditos bancários em atraso superior a 90 dias passou de 1.9% 
do total de empréstimos em 2014 para 2.7% em 2015. No mercado de se-
guro de crédito interno, a sinistralidade (razão entre sinistros ocorridos e 
prêmios ganhos, de acordo com a SUSEP) atingiu 174% em 2015, contra 
51% em 2014. 
No cenário externo, várias incertezas emergiram principalmente ao longo 
de segundo semestre: Nos EUA, perspectivas de recuperação são amea-
çadas pela valorização do dólar face à normalização da política monetária. 
A forte queda dos preços do petróleo também traz riscos não só pela 
ameaça de defl ação, como também dúvidas sobre a viabilidade das inver-

sões recentes apoiadas na perspectiva de cotações estáveis e em patama-
res bem maiores aos atuais. Já os países produtores de petróleo devem re-
gistrar importante reversão de sua performance econômica, particularmen-
te aumento da vulnerabilidade externa das economias mais especializadas 
e abertas. Na Europa, a adoção de medidas de distensão monetária e ta-
xas de juros negativas não foram sufi cientes para impulsionar a atividade e 
evitar riscos de defl ação na região. Políticas e resultados semelhantes são 
vistos no Japão. A China busca estimular o consumo interno a fi m de com-
pensar a menor demanda por suas exportações e o aparente esgotamen-
to das oportunidades de investimentos domésticos. Entretanto, resultados 
têm sido aquém do esperado, trazendo preocupações sobre os desequilí-
brios fi nanceiros gerados por estas políticas. Desaquecimento e perspecti-
vas chinesas vêm derrubando preços das commodities em geral. Emer-
gentes benefi ciados pelo boom anterior agora perseguem ajustes diante 
da queda dos saldos exportáveis após o fi m deste ciclo. Em suma, a ativi-
dade econômica global deve crescer menos ao que se esperava em 2015, 
não se descartando fricções e mesmo deterioração das expectativas ao se 
prolongar as incertezas e permanência dos fatores de fragilidade atuais. 
Neste cenário, a Crédito y Caución se posicionou de forma prudente na 
condução de seus negócios visando preservar a robustez de seu portfolio. 
Três grandes ações foram implementadas neste concurso: reforçar as com-
petências de monitoramento de riscos de forma a identifi car mais rápida e 
antecipadamente sinais de deterioração para minimizar potenciais sinis-
tros; segundo, buscar um maior equilíbrio entre riscos segurados e respec-
tiva remuneração (prêmios de risco) face à deterioração da inadimplência 
corporativa em geral. Assim adotamos medidas de ajuste quantitativo de 
preços e exposição, bem como perseguimos maior diversifi cação setorial 
da carteira a fi m de minimizar riscos de correlação; por fi m, forte controle 
de custos de forma a ampliar a capacidade de absorção de sinistros pelos 

prêmios ganhos.  Os resultados demonstram que a seguradora alcançou 
êxito relativo em todas as ações propostas. Prêmios ganhos cresceram 
44.8%, favorecidos pela combinação da expansão da base de segurados 
(concomitante a uma maior diversifi cação setorial de riscos) e de ajustes 
nos prêmios de riscos da carteira existente e provisões. Cost ratio (razão 
entre a soma das despesas operacionais – custos de aquisição, despesas 
administrativas e despesas com tributos – e os prêmios ganhos) apresen-
tou ganhos importantes de efi ciência, atingindo 33.0% em 2015 contra 
40.2% em 2014. Já a sinistralidade (razão entre sinistros ocorridos e prê-
mios ganhos) aumentou de 22.1% em 2014 para 137.9% em 2015. Em que 
pese o signifi cativo aumento, conforme tendência de mercado, melhor ao 
total da indústria. Por fi m, resultado líquido reverteu-se e foi positivo. Ape-
sar das coberturas de resseguro atenuarem o impacto do aumento dos si-
nistros sobre este desempenho, os ganhos de escala e efi ciência operacio-
nal foram determinantes à possibilidade de resultados estruturalmente po-
sitivos tanto em cenários de baixa como de alta sinistralidade. 
Para 2016, as perspectivas em geral apontam à continuidade de um cená-
rio desfavorável à inadimplência corporativa face à confi rmação das ten-
dências indicadas pelo desempenho doméstico em 2015, bem como incer-
tezas no ambiente externo.  Neste contexto, a Crédito y Caución espera 
normalizar seus indicadores de sinistralidade, eis que as ações corretivas 
e prudenciais adotadas ao longo de 2015 terão a maior parte de seus efei-
tos sensíveis ao longo de 2016. Estas ações serão continuadas e aprimo-
radas conforme a evolução da conjuntura e perspectivas em cada momen-
to. Esperamos, por fi m, que nossos resultados ora apresentados e futuros 
continuem a refl etir a confi ança depositada por clientes, resseguradores, 
acionistas, reguladores e colaboradores no valor aportado por esta compa-
nhia aos seus respectivos objetivos e expectativas. 

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2015 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais)
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ATIVO 2015 2014
Circulante 154.924 101.478
 Disponível 7.333 9.504
 Caixa e bancos 7.333 9.504
 Aplicações 43.099 39.380
 Créditos das operações com seguros e resseguros 22.821 12.071
 Prêmios a receber 20.920 10.743
 Operações com resseguradoras 1.901 1.328
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 78.967 38.228
 Títulos e créditos a receber 625 430
 Créditos tributários e previdenciários 621 251
 Outros créditos 4 179
 Despesas antecipadas 20 45
 Despesas antecipadas operacionais 20 45
 Custos de aquisição diferidos 2.059 1.820
 Seguros 2.059 1.820
Não circulante 1.715 2.483
 Realizável a longo prazo 1.325 2.083
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 1.086 1.719
 Empréstimos e depósitos compulsórios 29 29
 Custos de aquisição diferidos 210 335
 Seguros 210 335
 Imobilizado 390 400
 Bens móveis 390 400
Total do ativo 156.639 103.961

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2015 2014
Circulante 116.019 63.716
 Contas a pagar 3.150 2.543
 Obrigações a pagar 966 877
 Impostos e encargos sociais a recolher 1.153 1.002
 Encargos trabalhistas 413 361
 Impostos e contribuições 528 303
 Outras contas a pagar 90 -
 Débitos de operações com seguros e resseguros 26.398 17.717
 Operações com resseguradoras 24.244 16.559
 Corretores de seguros e resseguros 2.154 1.150
 Outros débitos - 8
 Provisões técnicas - seguros 86.471 43.456
 Danos 86.471 43.456
Não circulante 1.564 2.262
 Provisões técnicas - seguros 1.564 2.262
 Danos 1.564 2.262
Patrimônio líquido 39.056 37.983
 Capital social 40.489 40.489
 Prejuízos acumulados (1.433) (2.506)

Total do passivo e do patrimônio líquido 156.639 103.961

 2015 2014
Prêmios emitidos 45.200 36.052
Variações das provisões técnicas de prêmios (2.028) (6.245)
Prêmios ganhos 43.172 29.807
Sinistros ocorridos (59.548) (6.573)
Custos de aquisição (4.129) (3.289)
Outras receitas e despesas operacionais (195) -
Resultado com resseguro 26.448 (14.190)
 Receitas com resseguro 58.432 6.545
 Despesas com resseguro (31.984) (20.735)
Despesas administrativas (9.059) (7.889)
Despesas com tributos (1.051) (790)
Resultado fi nanceiro 5.964 2.953
Resultado operacional 1.602 29
Ganhos ou perdas com ativos não correntes (8) -
Resultado antes dos impostos 1.594 29
Imposto de renda (234) (19)
Crédito tributário IRPJ diferido 64 -
Contribuição social (166) (19)
Crédito tributário CSLL diferido 51 -
Participação sobre o resultado (236) (115)
Lucro líquido/(prejuízo) no exercício 1.073 (124)
Quantidade de ações (em milhares) 42.658 42.658
Lucro líquido/(prejuízo) por ação - R$ 0,025 (0,003)

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2015 2014
Resultado do exercício 1.073 (124)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente 1.073 (124)

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2015 2014
Lucro/prejuízo do exercício 1.073 (124)
Ajustes de itens que não afetam o caixa 115 58
 Depreciações e amortizações 115 58
Lucro/prejuízo do exercício ajustado 1.188 (66)
Variações das contas patrimoniais (3.254) 4.687
 (Aumento)/redução das aplicações (3.719) 1.510
 Aumento dos créditos das operações
 com seguros e resseguros (10.750) (2.856)
 Aumento dos títulos e créditos a receber (195) (139)
 Redução/(aumento) dos ativos 
 de resseguro - provisões técnicas (40.106) 1.313
 Aumento/(redução) das despesas antecipadas 25 (45)
 Aumento dos custos de aquisição diferidos (114) (458)
 Aumento dos impostos e contribuições 225 19
 Aumento das outras contas a pagar 382 611
 (Redução)/aumento dos débitos 
 das operações com seguros e resseguros 8.681 5.993
 Aumento/(redução) das provisões técnicas - seguros 42.317 (1.261)
Caixa líquido (consumido)/
 gerado nas atividades operacionais (2.066) 4.621
Atividades de investimentos
 Pagamento pela compra:
 Imobilizado (105) (287)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimentos (105) (287)
 Caixa da Seguradora incorporada (nota1) - 732
(Redução)/aumento líquido 
 de caixa e equivalentes de caixa (2.171) 5.066
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.504 4.438
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 7.333 9.504

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

mos e recebíveis são ativos fi nanceiros representados por prêmios a rece-
ber e demais contas a receber, que são mensurados inicialmente pelo va-
lor justo acrescido dos custos das transações. Após o reconhecimento ini-
cial, esses ativos fi nanceiros são mensurados pelo custo amortizado, ajus-
tados, quando aplicável, por reduções no valor recuperável. 2.4.2. Impair-
ment de ativos fi nanceiros: 2.4.2.1. Ativos fi nanceiros avaliados ao 
custo amortizado (incluindo prêmios a receber): A Seguradora avalia, a 
cada data de balanço, se há evidência de que um determinado ativo ou 
grupo de ativos classifi cados na categoria de recebíveis esteja deteriorado 
ou ‘impaired’. Caso um ativo fi nanceiro seja considerado deteriorado (im-
paired), a Seguradora somente registra a perda no resultado do período, se 
houver evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos que ocorram após a data inicial de reconhecimento do ativo fi nan-
ceiro. As perdas são registradas e controladas em uma conta retifi cadora 
do ativo fi nanceiro. Para a análise de impairment, a Seguradora utiliza di-
versos fatores observáveis que incluem: • base histórica de perdas e ina-
dimplência; • difi culdade fi nanceira signifi cativa do segurado; • quebra de 
contratos como inadimplência ou atraso nos pagamentos; • possibilidade 
de o segurado entrar em concordata ou falência. A provisão para riscos so-
bre créditos é constituída sobre os prêmios a receber com período de ina-
dimplência superior a 60 dias da data do vencimento do crédito. No caso de 
prêmios a receber, essa provisão aplica-se aos riscos já decorridos e aos 
prêmios a receber vencidos e não pagos, cuja vigência já tenha expirado, 
na eventualidade de que a apólice, por qualquer motivo, não tenha sido 
cancelada. Ainda para prêmios a receber, a provisão deve ser constituída 
levando em consideração a totalidade dos valores a receber de um mesmo 
devedor e, portanto, a provisão deverá incluir todos os valores devidos pelo 
mesmo devedor, independentemente de incluírem valores a vencer, sendo 
que até a presente data não houve a necessidade de constituição. A provi-
são para riscos sobre créditos para ativos de resseguros é constituída para 
àqueles com período de inadimplência superior a 180 dias da data do ven-
cimento do crédito, sendo que até a presente data não houve a necessida-
de de constituição. Mediante avaliações, a Seguradora entende que o crité-
rio para a provisão para riscos sobre créditos, em consonância com deter-
minações da SUSEP, está adequada e refl ete o histórico de perdas inter-
nas. 2.5. Ativos relacionados a resseguros: A cessão de resseguros é 
efetuada pela Seguradora no curso normal de suas atividades com o pro-
pósito de limitar um risco e eventual perda potencial, por meio da diversifi -
cação de riscos. Os passivos relacionados às operações de resseguros 
são apresentados brutos de suas respectivas recuperações ativas, uma 
vez que a existência do contrato de resseguro não exime as obrigações 
para com os segurados. Os ativos de resseguro são representados por prê-
mios de resseguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, cujo pe-
ríodo de risco esteja ativo, e por sinistros indenizados aos segurados ou 
pendentes de liquidação, que são recuperados junto ao ressegurador. A re-
dução ao valor recuperável é realizada conforme estabelecido na Circular 
SUSEP nº 517/2015 Artigo 3º, onde a redução deve ser do valor total a par-
tir de 180 dias, quando os créditos forem com resseguradoras referentes à 
restituição de sinistros pagos. 2.6. Contratos de seguro: A Seguradora 
classifi ca todos os contratos de seguro com base em análise de transferên-
cia de risco signifi cativo de seguro entre as partes no contrato, consideran-
do adicionalmente, todos os cenários com substância comercial onde o 
evento segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento segurado 
não ocorre. O contrato de seguro é aquele em que a Seguradora aceita um 
risco de seguro signifi cativo de outra parte, aceitando compensar o segu-
rado no caso de um acontecimento futuro incerto específi co, afetá-lo adver-
samente. 2.7. Custos de aquisição diferidos: As despesas de comercia-
lização diferidas são constituídas pelas parcelas dos custos na obtenção 
de contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são 
apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo decorrido. 2.8. Imo-
bilizado: Imobilizado - está demonstrado ao custo e a depreciação calcu-
lada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a 
vida útil-econômica dos bens conforme as seguintes taxas anuais: equipa-
mentos e veículos - 20% e móveis - 10%. 2.9. Provisões, passivos con-
tingentes e obrigações legais - fi scais e previdenciárias: 2.9.1. Provi-
sões e passivos contingentes: Referem-se a obrigações presentes, de-
corrente de eventos passados e dependentes da ocorrência de eventos fu-
turos para a confi rmação ou não de sua existência. São classifi cados como 
(a) perdas prováveis, onde são constituídas provisões, (b) perdas possí-
veis, onde são divulgados, quando relevantes, sem que sejam provisiona-
dos e (c) perdas remotas, onde não requerem provisão e divulgação. Estas 
classifi cações são avaliadas por consultores jurídicos e revisadas periodi-
camente pela administração da Seguradora. Os valores são baseados nas 
notifi cações dos processos administrativos ou judiciais e atualizados men-
salmente. Até a presente data a Seguradora não é a parte em nenhuma 
ação ou processo judicial. 2.9.2. Obrigações legais: Relativos às obriga-
ções tributárias cuja legalidade ou constitucionalidade são objetos de con-
testação judicial e são reconhecidas pelo valor integral em discussão e per-
manecem registradas até a fase de trânsito em julgado. 2.10. Passivos de 

 Capital Prejuízos
 social acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2013 18.820 (2.382) 16.438
Acervo líquido incorporado
AGE de 30/09/2014 Portaria da 
 SUSEP Nº 6.128 de 22/12/2014 21.669 -  21.669
 Prejuízo do exercício - (124) (124)
Em 31 de dezembro de 2014 40.489 (2.506) 37.983
 Lucro líquido do exercício - 1.073 1.073
Em 31 de dezembro de 2015 40.489 (1.433) 39.056

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

contratos de seguro: 2.10.1. Provisões Técnicas: A Seguradora utilizou 
as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro. Para ava-
liação de contratos de seguro a Seguradora aplicou o teste de adequação 
de passivos, dentre outras políticas aplicáveis. As provisões técnicas são 
constituídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), Resolução CNSP 321/15 e da Superintendên-
cia de Seguros Privados (SUSEP) Circular 517/15 cujos critérios, parâme-
tros e fórmulas são documentadas em Notas Técnicas Atuariais (NTA) des-
critas a seguir: (a) A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é calcula-
da pro rata die, com base nos prêmios emitidos e tem por objetivo provisio-
nar a parcela dos prêmios correspondentes ao período de risco a decorrer, 
contado a partir da data-base de cálculo. (b) A Provisão de Prêmios Não 
Ganhos de Riscos Vigentes mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) tem como 
objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos, referentes aos riscos as-
sumidos pela Seguradora, cujas vigências já se iniciaram e que estão em 
processo de emissão. A metodologia baseia-se na apuração de um percen-
tual médio sobre a diferença entre a PPNG calculada pelo início de vigên-
cia e a PPNG calculada pela data de emissão, sendo assim, a constituição 
da PPNG-RVNE é realizada pela multiplicação deste percentual pela 
PPNG constituída no mês de apuração. (c) A Provisão de Sinistros a Liqui-
dar (PSL) é constituída com base na estimativa dos valores a indenizar, 
efetuada por ocasião do recebimento do aviso de sinistro, líquida dos ajus-

1. Contexto operacional: A Crédito y Caución Seguradora de Crédito e 
Garantias S.A. (“Seguradora”), situada na Avenida Angélica, 2530 - 10º 
andar, Consolação - São Paulo, foi constituída em 5 de setembro de 
2006 e autorizada a operar pela Portaria SUSEP nº 2.568, de 1º de de-
zembro de 2006, tendo o início de suas operações de seguros com 
emissão de apólices a partir de 1º de setembro de 2007. A Seguradora 
tem por objeto social a operação de seguros de crédito e garantias, em 
todo o território nacional. Em 30 de setembro de 2014, em conformida-
de com o disposto na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), foi concluída a in-
corporação do acervo líquido contábil da Crédito y Caución Seguradora 
de Crédito à Exportação S.A. pela Seguradora, no montante de R$ 
21.669, composto por todos os seus direitos e obrigações, e avaliado 
pelo seu respectivo valor patrimonial contábil.
Ativo  Passivo e Acervo líquido
Circulante 23.156 Circulante 1.482
 Disponível 732  Contas a pagar 315
 Aplicações 21.221  Débitos das operações 
 Créditos das operações com   com seguros e resseguros 355
 seguros e resseguros 281  Provisões técnicas - seguros 812
 Ativos de resseguro - 
 provisões técnicas 662
 Títulos e créditos a receber 195 Não Circulante 39
 Custos de aquisição diferidos 65  Provisões técnicas - seguros 39
Não Circulante 34 
 Ativos de resseguro - 
 provisões técnicas 30
 Custos de aquisição diferidos 4 Total do Passivo 1.521
Total do ativo 23.190 Acervo líquido contábil 21.669
Essas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela diretoria em 25 de 
fevereiro de 2016. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções fi nanceiras estão defi nidas a seguir. Essas políticas vêm sendo apli-
cadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo dis-
posição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações fi nan-
ceiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e 
com as normas regulamentares do Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aprovados pelo órgão 
regulador, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações fi nanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela administração na sua gestão. A apresentação segue os 
critérios estabelecidos no plano de contas instituído para as Sociedades 
Seguradoras pela Circular SUSEP nº 517/15. A preparação das demons-
trações fi nanceiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Segura-
dora no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são signifi cativas para as 
demonstrações fi nanceiras, estão divulgadas na Nota 3. Conforme previs-
to na Circular SUSEP nº 517/15, a Demonstração de Fluxos de Caixa está 
sendo divulgada pelo método indireto. 2.2. Conversão de moeda estran-
geira: 2.2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluí-
dos nas demonstrações fi nanceiras são mensurados utilizando-se a moe-
da do ambiente econômico primário, ou principal, no qual a Seguradora 
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações fi nanceiras da Seguradora 
estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e moeda de 
apresentação da Seguradora. 2.2.2. Conversão e saldos denominados 
em moeda estrangeira: As transações denominadas em moeda estran-
geira são convertidas para a moeda funcional, utilizando-se as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos ou perdas de con-
versão de saldos, denominados em moeda estrangeira, resultantes da li-
quidação de tais transações e da conversão de saldos na data de fecha-
mento de balanço, são reconhecidos no resultado do período. 2.3. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa e depósitos bancários e apresentam risco insignifi cante de mudança 
de valor justo, que são utilizados pela Seguradora para gerenciamento de 
seus compromissos de curto prazo. 2.4. Ativos fi nanceiros: 2.4.1. Classi-
fi cação e mensuração: A Seguradora classifi ca seus ativos fi nanceiros 
sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado e empréstimos e recebíveis. A classifi cação depende da fi nalidade 
para a qual os ativos fi nanceiros foram adquiridos. A administração deter-
mina a classifi cação de seus ativos fi nanceiros no reconhecimento inicial. 
2.4.1.1. Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado: São os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de 
serem ativos e frequentemente negociados e são contabilizados pelo valor 
de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos no período, ajustados ao 
valor justo e classifi cados no ativo circulante. Os rendimentos, as valoriza-
ções e desvalorizações sobre esses títulos e valores mobiliários são reco-
nhecidos no resultado. 2.4.1.2. Empréstimos e recebíveis: Os emprésti-
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tes do cosseguro, quando aplicável. (d) A Provisão de Sinistros Ocorridos 
mas Não Avisados (IBNR) é constituída com base no cálculo da frequência 
média de sinistros avisados e o dano médio dos sinistros até a data-base, 
ou seja, do número médio de casos avisados e do valor médio esperado de 
dano dos sinistros. Dessa forma, apura-se a IBNR através da diferença, re-
presentada pelos casos efetivamente avisados no mês de cálculo, a dife-
rença serão os casos ocorridos e não avisados os quais serão multiplica-
dos pelo valor do dano médio apurado no mês. (e) A provisão de sinistros 
ocorridos mas não sufi cientemente avisados (IBNER) é constituída para 
ajustar, quando necessário, a PSL e a IBNR através do cálculo do desen-
volvimento agregado dos sinistros avisados e ainda não pagos, mas cujos 
valores poderão ser alterados ao longo do processo até a sua liquidação fi -
nal. Dessa forma, caso houver diferença entre o cálculo do desenvolvimen-
to e a provisão informada deverá ser constituída a IBNER para ajustar a 
provisão ao montante mais aproximado da liquidação. Na data de 31 de de-
zembro de 2015 não foi apurada IBNER a ser constituída. (f) A Provisão de 
Despesas Relacionadas (PDR) visa cobrir as despesas relativas às indeni-
zações de sinistros. A PDR é constituída através da soma de dois fatores: 
a soma dos valores das despesas relacionadas aos sinistros já conhecidas 
e pendentes de pagamento e da expectativa dos valores das despesas re-
lacionadas com sinistros. Toda a metodologia de cálculo está evidenciada 
em NTA. 2.10.2. Teste de adequação dos passivos (Liability Adequacy 
Test (LAT)): Conforme requerido pelo CPC 11, em cada data de balanço a 
Seguradora elabora o teste de adequação dos passivos para todos os con-
tratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado consi-
derando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de 
seguro permitidos segundo o CPC 11, deduzidos dos ativos intangíveis di-
retamente relacionados aos contratos de seguros que incluem despesas 
de aquisição diferidas e valores de negócios adquiridos - VOBA (Value of 
Business Acquired) originado de combinações de negócios. Para esse tes-
te, a Seguradora elaborou uma metodologia que considera a sua melhor 
estimativa de todos os fl uxos de caixa futuros, que também incluem as des-
pesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizando-se premissas 
correntes para o teste. Para determinação das estimativas dos fl uxos de 
caixas futuros, os contratos são agrupados em função de similaridades (ou 
características de risco similares), e consequentemente, como os respecti-
vos riscos de seguro são gerenciados em conjunto pela administração. Os 
fl uxos de caixa são trazidos a valor presente com base na estrutura a ter-
mo da taxa de juros (ETTJ) livre de risco defi nida pela SUSEP. Para apura-
ção do LAT, utilizou-se a sinistralidade de janeiro de 2014 a dezembro de 
2015 da Seguradora, cujo percentual é de 90,3% para o ramo de crédito 
doméstico e de 109,0% para o ramo de crédito à exportação. A Segurado-
ra repassa em resseguro 95%, em média, dos prêmios emitidos, conforme 
demonstrado na nota 7. As demais premissas relacionadas no CPC 11 não 
foram utilizadas pela Seguradora ou por não terem impacto signifi cativo no 
cálculo ou por não serem aplicadas aos produtos comercializados. O teste 
de adequação dos passivos dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2015 e de 2014 não indicou a necessidade de ajuste nas provisões técni-
cas de seguros. 2.11. Principais tributos: A provisão para imposto de ren-
da foi constituída à alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% acima 
dos limites específi cos, e a provisão para contribuição social à alíquota 
de 20% do lucro para fi ns de tributação nos termos da legislação em vigor 
(Nota 17). As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 
0,65% e para a COFINS pela alíquota de 4%, na forma da legislação vigen-
te. Os créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias entre os 
critérios contábeis e os fi scais de apuração de resultados são registrados 
no período de ocorrência do fato e são calculados com base nessas mes-
mas alíquotas. Tais créditos tributários são reconhecidos à medida que a 
Seguradora apura prejuízo fi scal de imposto de renda e base negativa de 
contribuição social. O prejuízo fi scal e a base negativa somente serão re-
conhecidos em itens de ativo, passivo, patrimônio líquido e resultado se 
houver previsibilidade de realização de tais créditos. Embora não seja reco-
nhecido no balanço patrimonial, devido à ausência da perspectiva da reali-
zação, a Seguradora mantém crédito tributário não ativado, em controle fi s-
cal, no montante de R$ 2. 314 em 31 de dezembro de 2015 (R$ 2.756 em 
31 de dezembro de 2014) conforme legislação fi scal vigente. 2.12. Benefí-
cios a empregados: As obrigações de benefícios de curto prazo para em-
pregados são calculadas segundo normas e leis trabalhistas em vigor na 
data de preparação das demonstrações fi nanceiras e são registradas se-
gundo o regime de competência conforme os serviços são prestados pelos 
funcionários. 2.13. Capital social: O capital social da Seguradora corres-
ponde a capital estrangeiro e está representado por 42.657.500 ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal (Nota 12.1). 2.14. Distribuição 
de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas, quando 
aplicável, é reconhecida como um passivo nas demonstrações fi nanceiras 
ao fi nal do período, com base no estatuto social da Seguradora. 2.15. Prá-
ticas contábeis para reconhecimento de receita: 2.15.1. Apuração do 
resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui o 
seguinte: (a) Os prêmios de seguros e as despesas de comercialização 
são reconhecidos nas contas de resultado pelo valor proporcional ao prazo 
de vigência da apólice. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a re-
colher, incidente sobre os prêmios a receber, é registrado no passivo da 
Seguradora e é retido e recolhido simultaneamente ao recebimento do prê-
mio. (b) A receita fi nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido, 
usando o método da taxa efetiva de juros. As receitas de juros de instru-
mentos fi nanceiros são reconhecidas no resultado do período, segundo o 
método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. Quando um ati-
vo fi nanceiro é reduzido, como resultado de perda por impairment, a Segu-
radora reduz o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável, correspon-
dente ao valor estimado dos fl uxos de caixa futuro, descontado pela taxa 
efetiva de juros e continua reconhecendo juros sobre estes ativos fi nancei-
ros como receita de juros no resultado do período. 3. Estimativas e pre-
missas contábeis críticas: Na preparação das demonstrações fi nancei-
ras, a Seguradora adotou variáveis e premissas com base na sua experiên-
cia histórica e vários outros fatores que entende como relevantes, itens sig-
nifi cativos cujos valores são determinados com base em estimativa que in-
cluem: os títulos mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões 
para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as receitas 
de prêmios e correspondentes despesas de comercialização relativos aos 
riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices e as provisões 
que envolvem valores em discussão judicial. 3.1. Estimativas e julgamen-
tos utilizados na avaliação de passivos de seguros: O componente 
onde a Administração mais exerce o julgamento e utiliza estimativa é na 
constituição dos passivos de seguros. Existem diversas fontes de incerte-
zas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que a Se-
guradora irá liquidar, desta forma, adotou variáveis e premissas com base 
na sua experiência histórica e outros fatores que entende como relevantes 
e utiliza todas as fontes de informação internas e externas disponíveis so-
bre experiências passadas e indicadores que possam infl uenciar as toma-
das de decisões da melhor estimativa do valor de liquidação de sinistros 
para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Consequentemen-
te, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetiva-
mente em datas futuras para tais obrigações. 3.2. Estimativas utilizadas 
para cálculo de recuperabilidade (impairment) de ativos fi nanceiros: A 
Seguradora segue as orientações do CPC 38 para determinar quando um 
ativo fi nanceiro disponível para venda está impaired. Essa determinação 
requer um julgamento signifi cativo onde a Seguradora avalia, entre outros 
fatores, a duração e a proporção na qual o valor justo de um investimento 
é menor que seu custo e fl uxo de caixa operacional e fi nanceiro. 4. Gestão 
de riscos originados de instrumentos fi nanceiros e contratos de se-
guros: 4.1. Gestão de riscos de seguro: A Seguradora tem como objeti-
vo investir em novos e melhores processos de seleção de riscos e precifi -
cação. Os elementos-chave da política de subscrição da Seguradora são: 
(a) manutenção de controle centralizado de subscrição para garantir que 
as políticas e os procedimentos da Seguradora sejam utilizados de manei-
ra consistente e apropriados; (b) acompanhamento permanente da quali-
dade dos negócios propostos pelos corretores; e (c) risco de subscrição 
oriundo de uma situação econômica adversa que contraria tanto as expec-
tativas da Seguradora no momento da elaboração de sua política de subs-
crição quanto às incertezas existentes na estimação das provisões, consi-
derando a ausência de experiência da Seguradora local no mercado segu-
rador brasileiro, fi ca estabelecida como parâmetro de precifi cação a tarifa 
de prêmio adotada pela Crédito y Caución Espanha, baseado nos resulta-
dos estáveis de subscrição alcançados nos exercícios anteriores, de mais 
de 80 anos, que, aliado à oportuna linha de contratação mantida neste se-
guro, avalizam a sufi ciência global das tarifas adotadas. A tomada de deci-
são é efetuada somente após análise do resultado dos seguintes procedi-
mentos: • Gestão de sinistralidade; • Identifi cação de concentração de uma 
carteira em um setor de atividade econômica; • Identifi cação de crise na 
economia local ou mundial que afetem no agravamento dos riscos de cré-
ditos; • Análise do comportamento dos segurados no que concerne à pre-

continuação servação do bem segurável e quanto à regularidade no cumprimento de 
suas obrigações contratuais. As operações de seguro de crédito e garan-
tias somente são aceitas mediante cobertura de resseguro. Quando do avi-
so de sinistro a Seguradora registra a “reserva de sinistro inicial” levando 
em consideração o montante avisado e posteriormente (durante a análise) 
o montante coberto; a adequação da reserva de sinistro ao montante sufi -
ciente à cobertura é efetuada após a regulação do processo de sinistro. A 
Seguradora utiliza das seguintes fontes de subscrição, internas e externas, 
para tomada de decisão: • Proposta de seguro; • Pedido de cobertura, por 
meio de Questionário de Solicitação de Seguro de Crédito e Garantias; • 
Canais de comercialização: visitas às áreas de crédito do segurado, bem 
como aos seus clientes passíveis de cobertura do seguro; • Relatório de 
desempenho setorial; • Estudos mercadológicos; • Informações disponibili-
zadas pelas agências provedoras de informações de crédito; • Informações 
obtidas através de outras fontes externas, tais como: meios de comunica-
ção (ex.: jornais, Internet, TV, rádio e publicações especializadas). Periodi-
camente, são realizadas reuniões entre os colaboradores da Seguradora a 
fi m de verifi car outras medidas possíveis a serem adotadas, objetivando a 
mitigação dos riscos de subscrição. 4.1.1. Análise de sensibilidade da si-
nistralidade: Objetiva demonstrar os principais impactos gerados sobre o 
resultado e o patrimônio líquido da Seguradora no caso de variações favo-
ráveis ou desfavoráveis em premissas e variáveis observadas nos contra-
tos de seguros da Seguradora, dado a característica e o perfi l desses con-
tratos. Os testes de sensibilidade requerem avaliações e projeções subjeti-
vas que mesmo suportadas por dados históricos de mercado, possuem li-
mitações na obtenção dos resultados analisados. O teste de sensibilidade 
levou em consideração a realização de estresses nos percentuais de 
acréscimo ou diminuição dos sinistros ocorridos na ordem de 50%, 40% e 
25% para acréscimos e 5% para decréscimo, com o objetivo de verifi car os 
impactos no resultado e no patrimônio líquido da Seguradora. A taxa de ju-
ros e a infl ação juntamente com os demais itens do Artigo 156 da Circular 
SUSEP nº 517/2015, não foram calculados devido ao baixo impacto nos 
itens abaixo contemplados por conta das características do contrato de se-
guro, dessa forma, apenas apresentamos os possíveis impactos da sinis-
tralidade. 31/12/2015
Premissas - Teste  Impacto no Impacto no
 de Estresse Saldo Contábil Resultado Patrimônio Líquido
 Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido
 de Res- de Res- de Res- de Res- de Res- de Res-
Aumento de seguro seguro seguro seguro seguro seguro
 50% na PSL 76.124 1.920 (25.375) (640) (15.225) (384)
Aumento de 
 40% na PSL 71.049 1.792 (20.300) (512) (12.180) (307)
Aumento de 
 25% na PSL 63.436 1.600 (12.687) (320) (7.612) (192)
Decréscimo de 
 5% na PSL 48.212 1.216 2.537 64 1.522 38
Aumento de 
 50% no IBNR 11.880 182 (3.960) (61) (2.376) (36)
Aumento de 
 40% no IBNR 11.088 169 (3.168) (48) (1.901) (29)
Aumento de 
 25% no IBNR 9.900 151 (1.980) (30) (1.188) (18)
Decréscimo de 
 5% no IBNR 7.524 115 396 6 238 4
Aumento de 
 50% na PDR 378 9 (126) (3) (76) (2)
Aumento de 
 40% na PDR 353 8 (101) (2) (60) (1)
Aumento de 
 25% na PDR 315 8 (63) (2) (38) (0,9)
Decréscimo de 
 5% na PDR 239 6 13 0,3 8 0,2
4.1.2. Concentração de risco: A Seguradora mantém a gestão dos limites 
de crédito concedidos por meio da análise das informações constantes em 
sua base de dados através da avaliação da liquidez, da solvência e da ca-
pacidade de geração de resultado dos clientes dos segurados. Utiliza-se 
ainda informações obtidas de agências de informações para monitorar pe-
riodicamente a posição fi nanceira destes a fi m de verifi car a manutenção 
dos limites de créditos já concedidos, pois pode-se determinar reavalia-
ções caso ocorra alguma deterioração signifi cativa desde a emissão dos li-
mites de crédito vigentes à época. Concentração de riscos por linha de ne-
gócio e regiões geográfi cas.
Linha de     Centro-
 negócios Sul Sudeste Norte Nordeste Oeste Total
Crédito 
 interno 1.869.980 5.949.420 388.746 1.224.532 850.985 10.283.662
Linha de  Amé- Amé- Amé-
 negócios  rica rica do rica do
 África Central Norte Sul Ásia Europa Oceania Total
Crédito à 
 Expor-
  tação 586 4.533 53.113 78.604 89.920 55.198 9.176 291.130
4.1.3. Desenvolvimento de sinistros: De acordo com o CPC 11, a Segu-
radora deve apresentar os últimos cinco anos de desenvolvimento de sinis-
tros, os quais estão devidamente apresentados nos quadros explicativos 
abaixo. As pirâmides foram confeccionadas levando-se em consideração 
os avisos, reavaliações, encerramentos sem indenizações e os devidos pa-
gamentos. No primeiro triângulo, foram lançados todos os movimentos de 
avisos, tendo as devidas movimentações posteriores lançadas tempestiva-
mente de acordo com o desenvolvimento de cada sinistro. No segundo 
quadrante, a Seguradora apresenta o montante pago ao segurado de acor-
do com a data do aviso, representado no período em que foi pago. No que 
tange à movimentação líquida de resseguro, partindo da base anterior, fo-
ram extraídos todos os valores ressegurados, bem como, os recuperados 
juntos aos resseguradores. A tabela apresentada abaixo não está segrega-
da em sinistros administrativos e judiciais conforme determina a Circular 
SUSEP nº  517 de 30 de julho de 2015, pois a Seguradora não possui ne-
nhum sinistro judicial na data-base.
(a) Sinistros brutos de resseguros em 31 de dezembro de 2015
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Sinistros 
 avisados, 
 reava-
 liados 1.392 3.935 1.184 3.938 8.474 15.669 13.947 59.815 108.354
No ano 
 do evento 
 do aviso 5.299 9.732 1.328 7.083 10.306 22.658 15.240 59.815 131.461
Um ano 
 após o 
 aviso (3.618) (3.976) (144) (2.943) (1.208) (6.743) (1.716) - (20.348)
Dois anos 
 após o 
 aviso (221) (1.789) - (177) (624) (246) - - (3.057)
Três anos 
 após o 
 aviso (64) (32) - (25) - - - - (121)
Quatro anos 
 após o 
 aviso (4) - - - - - 423 - 419
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Pagamentos
 Acumu-
 lados 1.307 3.564 1.184 3.880 8.208 15.924 13.235 10.303 57.605
No ano 
 do evento 
 do aviso 136 818 758 2.008 3.748 7.014 5.254 10.303 30.039
Um ano 
 após o 
 aviso 879 2.598 426 1.809 3.842 7.934 7.976 - 25.464
Dois anos 
 após o 
 aviso 292 148 - 43 607 976 - - 2.066
Três anos 
 após o 
 aviso - - - 20 11 - - - 31
Quatro anos 
 após o aviso - - - - - - 5 - 5
Provisão 
 para sinistros 
 a liquidar 85 371 - 58 266 (255) 712 49.512 50.749 co

nt
in

ua

(b) Sinistros líquidos de resseguros em 31 de dezembro de 2015
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Sinistros 
 avisados, 
 reava-
  liados 70 194 28 65 89 144 321 1.334 2.245
No ano do 
 evento do 
 aviso 266 487 32 75 103 386 319 1.334 3.002
Um ano 
 após o 
 aviso (181) (202) (4) (9) (9) (241) 1 - (645)
Dois anos 
 após o 
 aviso (12) (89) - (1) (5) (1) - - (108)
Três anos 
 após o 
 aviso (3) (2) - - - - - - (5)
Quatro anos 
 após o 
 aviso - - - - - - 1 - 1
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Pagamentos 
 Acumu-
 lados 65 176 28 61 89 145 298 104 966
No ano do 
 evento do 
 aviso 7 41 27 41 21 29 97 104 367
Um ano 
 após o 
 aviso 44 127 1 20 56 113 201 - 562
Dois anos 
 após o 
 aviso 14 8 - - 12 3 - - 37
Provisão 
 para 
 sinistros 
  a liquidar 5 18 - 4 - (1) 23 1.230 1.279
4.2. Gestão de riscos fi nanceiros: 4.2.1. Gerenciamento de risco de 
mercado: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por os-
cilação de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moe-
das e indexadores das carteiras (ativa e passiva). Este risco tem sido 
acompanhado com crescente interesse pelo mercado, com substancial 
evolução técnica nos últimos anos, no intuito de evitar, ou pelo menos mi-
nimizar, eventuais prejuízos para as instituições, dada a elevação na com-
plexidade das operações realizadas nos mercados. 4.2.1.1. Controle do 
risco de mercado: A Seguradora limita sua exposição a riscos de merca-
do adotando uma política de investimento em títulos públicos federais 
(LFT) e quotas de fundos de investimentos abertos de renda fi xa. A Segu-
radora utiliza os serviços especializados de consultoria externa autorizada 
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para realizar análises de ris-
co, sensibilidade e testes de stress quanto à gestão dos riscos fi nanceiros 
e à simulação de seus impactos sobre os resultados da Seguradora. Estes 
resultados são utilizados pela Seguradora no que se refere ao controle, 
planejamento e suporte para a tomada de decisões e, também, para a 
identifi cação dos riscos que envolvem as carteiras de ativos e passivos da 
Seguradora. Para o cálculo do grau de impacto dos riscos dos ativos fi nan-
ceiros que compõem as respectivas carteiras são utilizados cenários histó-
ricos e dados atuais de mercado para a projeção dos resultados. Adicional-
mente todas as aplicações e resgates são submetidos à análise e aprova-
ção da diretoria. 4.2.1.2. Sensibilidade à taxa de juros: Na análise de sen-
sibilidade apresentada foram consideradas as taxas SELIC e DI. As defi ni-
ções dos parâmetros quantitativos utilizados na análise de sensibilidade fo-
ram à elevação ou redução das taxas de juros praticadas pelo mercado in-
terbancário em até três pontos percentuais e o índice de rentabilidade his-
tórico da Seguradora frente aos seus ativos fi nanceiros. Com base nas pre-
missas descritas, a Seguradora entende que o cenário apresentado con-
forme quadro abaixo seria o mais provável de se observar dentro dos pró-
ximos 12 meses, considerando-se a manutenção das posições assumidas.
 Saldo Impacto
Premissas - Teste de Estresse Contábil no Resultado
Aumento de 1,5% na Selic 43.413 642
Aumento de 1,06% na Selic 43.224 453
Aumento de 0,5% na Selic 42.985 214
Decréscimo de 1,5% na Selic 42.129 (642)
Decréscimo de 1,28% na Selic 42.224 (547)
 Saldo Impacto
Premissas - Teste de Estresse Contábil no Resultado
Aumento de 1,8% no DI 334 6
Aumento de 1,3% no DI 332 4
Aumento de 1,0% no DI 331 3
Decréscimo de 1,37% no DI 324 (4)
Decréscimo de 1,25% no DI 324 (4)
Decréscimo de 1,0% no DI 325 (3)
4.2.1.3. Limitações da análise de sensibilidade: Os quadros demonstra-
dos apresentam o efeito de uma mudança importante em algumas premis-
sas enquanto outras premissas permanecem inalteradas. Na realidade, 
existe uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se tam-
bém observar que essas sensibilidades não são lineares, impactos maio-
res ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir des-
ses resultados. As análises de sensibilidade não levam em consideração 
que os ativos e os passivos são altamente gerenciados e controlados. Além 
disso, a posição fi nanceira poderá variar na ocasião em que qualquer mo-
vimentação no mercado ocorra. À medida que os mercados de investimen-
tos se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamen-
to poderiam incluir a venda de investimentos, mudança na alocação da car-
teira, entre outras medidas de proteção. Outras limitações nas análises de 
sensibilidade incluem o uso de movimentações hipotéticas no mercado 
para demonstrar o risco potencial que somente representa a visão da Se-
guradora de possíveis mudanças no mercado em um futuro próximo, que 
não podem ser previstas com qualquer certeza, além de considerar como 
premissa que todas as taxas de juros se movimentam de forma idêntica. 
4.2.2. Gestão do risco de liquidez: A gestão do risco de liquidez tem 
como principal objetivo monitorar os prazos e liquidação dos direitos e obri-
gações. São elaboradas análises diárias de fl uxo de caixa projetado, sobre-
tudo os relacionados aos ativos garantidores das provisões técnicas a fi m 
de mitigar este risco. A Seguradora possui políticas de liquidez em todo o 
grupo de gestão e de diretrizes específi cas sobre a forma de planejar, ge-
renciar e relatar sua liquidez local, propiciando recursos fi nanceiros sufi -
cientes para cumprir suas obrigações à medida que estas atinjam seu ven-
cimento. 4.2.2.1. Gerenciamento de risco de liquidez: O gerenciamento 
do risco de liquidez é realizado pelo departamento fi nanceiro e tem por ob-
jetivo controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de 
direitos e obrigações, assim como a liquidez dos instrumentos fi nanceiros 
utilizados na gestão das posições fi nanceiras. O conhecimento e o acom-
panhamento desse risco é crucial, sobretudo para permitir à Seguradora li-
quidar as operações em tempo hábil e de modo seguro. 4.2.2.2. Exposição 
ao risco de liquidez: O risco de liquidez é limitado pela reconciliação do 
fl uxo de caixa da carteira de investimentos com os respectivos passivos, 
utilizando métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de contra-
tos de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a capacida-
de da Seguradora de cobrir altas exigências de liquidez, por exemplo, no 
caso de um desastre natural. A administração do risco de liquidez envolve 
um conjunto de controles, principalmente no que diz respeito ao estabele-
cimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posições assu-
midas e instrumentos fi nanceiros utilizados. A tabela abaixo demonstra o 
agrupamento dos passivos para análise de liquidez. Todos os passivos fi -
nanceiros são apresentados em uma base de fl uxo de caixa contratual com 
exceção dos passivos de seguro que estão apresentados pelos fl uxos de 
caixa esperados.
Maturidade dos passivos no período Até  Um a Valor
 de 31 de dezembro de 2015 um ano três anos contábil
Provisões técnicas 86.471 1.564 88.035
Passivos fi nanceiros 29.548 - 29.548
Contas a pagar 3.150 - 3.150
Débitos de operações 
 com seguros e resseguros 26.398 - 26.398
Total dos passivos 116.019 1.564 117.583
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10.1.1. Composição do saldo de passivos de contratos de seguros
 31 de dezembro de 2015
 Bruto de Parcela Líquido de
 resseguro ressegurada resseguro
Provisão para Prêmios 
 Não Ganhos (PPNG) 29.115 (22.538) 6.577
Provisão de Sinistros 
 a Liquidar (PSL) 50.749 (49.470) 1.279
Provisão de sinistros ocorridos, 
 mas não avisados (IBNR) 7.919 (7.799) 120
Provisão de 
 Despesas Relacionadas (PDR) 252 (246) 6
 88.035 (80.053) 7.982
 31 de dezembro de 2014
 Bruto de Parcela Líquido de
 resseguro ressegurada resseguro
Provisão para Prêmios 
 Não Ganhos (PPNG) 27.087 (21.704) 5.383
Provisão de Sinistros 
 a Liquidar (PSL) 11.729 (11.485) 244
Provisão de sinistros ocorridos, 
 mas não avisados (IBNR) 6.622 (6.484) 138
Provisão de Despesas 
 Relacionadas (PDR) 280 (274) 6
 45.718 (39.947) 5.771
10.1.2. Movimentação do saldo de passivos de contratos de seguros
 31 de dezembro de 2015
Provisão para Prêmios Bruto de Parcela Líquido de
 Não Ganhos (PPNG)    resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2014 27.087 (21.704) 5.383
(+) Constituições 349.903 (278.962) 70.941
(-) Reversões (347.875) 278.128 (69.747)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 29.115 (22.538) 6.577
Provisão de Sinistros Bruto de Parcela Líquido de
 a Liquidar (PSL) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2014 11.729 (11.485) 244
Sinistros avisados 
 e ajustados no período 67.599 (66.109) 1.490
Sinistros pagos (19.812) 19.517 (295)
Sinistros baixados (8.767) 8.607 (160)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 50.749 (49.470) 1.279
Provisão de sinistros ocorridos, Bruto de Parcela Líquido de
 mas não avisados (IBNR)     resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2014 6.622 (6.484) 138
(+) Constituições 85.382 (83.610) 1.772
(-) Reversões (84.085) 82.295 (1.790)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 7.919 (7.799) 120
Provisão de Despesas Bruto de Parcela Líquido de
 Relacionadas (PDR) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2014 280 (274) 6
(+) Constituição 2.931 (2.870) 61
(-) Reversões (2.959) 2.898 (61)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 252 (246) 6
 31 de dezembro de 2014
Provisão para Prêmios Bruto de Parcela Líquido de
 Não Ganhos (PPNG) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2013 20.217 (15.184) 5.033
(+) Constituições 254.743 (196.352) 58.391
(-) Reversões (248.497) 190.309 (58.188)
Saldos incorporados 624 (477) 147
Saldo em 31 de dezembro de 2014 27.087 (21.704) 5.383
Provisão de Sinistros Bruto de Parcela Líquido de
 a Liquidar (PSL) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2013 17.574 (17.185) 389
Sinistros avisados 
 e ajustados no período 20.289 (19.793) 496
Sinistros pagos (14.334) 14.092 (242)
Sinistros baixados (11.932) 11.528 (404)
Saldos incorporados 132 (127) 5
Saldo em 31 de dezembro de 2014 11.729 (11.485) 244
Provisão de sinistros ocorridos, Bruto de Parcela Líquido de
 mas não avisados (IBNR)      resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2013 8.337 (8.199) 138
(+) Constituições 85.823 (84.097) 1.726
(-) Reversões (87.552) 85.824 (1.728)
Saldos incorporados 14 (12) 2
Saldo em 31 de dezembro de 2014 6.622 (6.484) 138
Provisão de Despesas Bruto de Parcela Líquido de
 Relacionadas (PDR) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2013 - - -
(+) Constituição 280 (274) 6
Saldo em 31 de dezembro de 2014 280 (274) 6
10.1.3. Garantias dos passivos de contratos de seguros
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Provisões técnicas de seguros 88.035 45.718
Líquido das provisões técnicas de ativo 
 de resseguro/custos de aquisição diferidos (64.683) (24.349)
Total líquido a ser coberto 23.352 21.369
Total de ativos fi nanceiros 
 oferecidos em cobertura * 42.771 37.779
Excesso de ativos 19.419 16.410
* Letras Financeiras do Tesouro
11. Impostos, contribuições e encargos sociais a recolher
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Impostos e encargos sociais a recolher 1.153 1.002
Contribuições previdenciárias 66 68
Imposto sobre operações fi nanceiras 943 809
Imposto de renda retido na fonte 99 93
Outros impostos retidos 45 32
Impostos e contribuições 528 303
Imposto de renda 234 155
Contribuição social 166 110
PIS e COFINS 128 38
 1.681 1.305
12. Patrimônio líquido: 12.1. Capital Social: Corresponde ao capital es-
trangeiro e está representado por 42.657.500 ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal. O Capital Social da Seguradora é constituído por 
42.657.500 (19.500.353 em 31 de dezembro 2014) ações ordinárias dividi-
das em dois acionistas. A Compañía Española de Seguros y Reaseguros 
de Crédito y Caución S/A., sediada na Espanha, possui 99,99% das ações 
enquanto que a Crédito y Caución do Brasil Gestão de Risco de Crédito e 
Serviços Ltda, sediada no Brasil, possui 0,01%. 12.2. Cálculo do patrimô-
nio líquido ajustado e capital mínimo requerido: Para a apuração da su-
fi ciência do capital da Seguradora nas suas operações subtrai-se do Patri-
mônio Líquido Ajustado (PLA), calculado conforme Resolução CNSP n° 
321/15, o Capital Mínimo Requerido (CMR). O Capital Mínimo Requerido 
(CMR) é constituído da seguinte forma: Conforme a Resolução CNSP n° 
321/15, a partir de janeiro de 2015, considera-se o maior valor entre o ca-
pital base e o capital de risco.
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 39.036 37.939
Patrimônio líquido ajustado 39.036 37.939
Capital base (i) 15.000 15.000
Capital de risco (ii) 3.556 2.879
 Capital de risco de subscrição 1.943 1.896
 Capital de risco de crédito 1.744 1.126
 Capital de risco operacional 361 234
 (-) Correlação entre os 
 riscos de subscrição e crédito (492) (377)
Capital mínimo requerido 
 (CMR) - maior entre (i) e (ii) 15.000 15.000
Sufi ciência de capital (PLA - CMR) 24.036 22.939
Ativos Líquidos (AL) 19.419 16.410
Ativos necessários para liquidez
 (20% do CR) 711 576
Liquidez em relação 
 ao CR (AL - (20% do CR)) 18.708 15.834

Maturidade dos passivos no período Até  Um a Valor
 de 31 de dezembro de 2014 um ano três anos contábil
Provisões técnicas 43.456 2.262 45.718
Passivos fi nanceiros 20.260 - 20.260
Contas a pagar 2.543 - 2.543
Débitos de operações 
 com seguros e resseguros 17.717 - 17.717
Total dos passivos 63.716 2.262 65.978
4.2.3. Gestão de risco de crédito: Risco de crédito é o risco de perda de 
valor de ativos fi nanceiros e ativos de resseguro como consequência de 
uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas obri-
gações para com a Seguradora. A Administração possui políticas para ga-
rantir que limites ou determinadas exposições ao risco de crédito não se-
jam excedidos através do monitoramento e cumprimento da política de ris-
co de crédito para os ativos fi nanceiros, levando em consideração a capa-
cidade fi nanceira da contraparte em honrar suas obrigações e fatores dinâ-
micos de mercado. A Seguradora restringe a exposição a riscos de crédito 
associados a bancos e a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus in-
vestimentos em instituições conceituadas no mercado fi nanceiro com ra-
ting de crédito estabelecidos por agências de crédito reconhecidas no mer-
cado e restringindo suas opções de aplicação em títulos públicos federais 
e quotas de fundos de investimentos. Os limites de exposição são monito-
rados e avaliados regularmente pela empresa Santander Brasil Asset Ma-
nagement Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., gestora dos 
investimentos e pela área fi nanceira. Qualquer decisão em relação ao ris-
co de crédito nos investimentos é aprovada pela administração da Segura-
dora. A tabela a seguir apresenta todos os ativos fi nanceiros de proprieda-
des da Seguradora distribuídos por rating de crédito conforme agencias de 
risco Fitch Ratings e Standard & Poor’s. Os ativos classifi cados na catego-
ria “sem rating” compreendem, substancialmente, valores a serem recebi-
dos de segurados que não possuem ratings de crédito individuais.
 31 de dezembro de 2015
 BB+ Sem rating Total
Caixa e Bancos - 7.333 7.333
Valor justo por meio do resultado 43.099 - 43.099
Letras Financeiras do Tesouro 42.771 - 42.771
Quotas de fundo de investimentos abertos 328 - 328
Prêmios a receber - 20.920 20.920

...continuação 31 de dezembro de 2015
 BB+ Sem rating Total
Operações com resseguradoras - 1.901 1.901
Exposição Máxima ao risco de crédito 43.099 30.154 73.253
 31 de dezembro de 2014
 AAA Sem rating Total
Caixa e Bancos - 9.504 9.504
Valor justo por meio do resultado 39.380 - 39.380
Letras Financeiras do Tesouro 37.779 - 37.779
Quotas de fundo de investimentos abertos 1.601 - 1.601
Prêmios a receber - 10.743 10.743
Operações com resseguradoras - 1.328 1.328
Exposição Máxima ao risco de crédito 39.380 21.575 60.955
4.2.4. Ativos de resseguro: O programa e a política de resseguro da Se-
guradora somente consideram participantes de mercado àqueles com alta 
qualidade de crédito. Até a data-base analisada, os resseguradores são 
IRB Brasil Resseguros S.A. e J. Malucelli Resseguradora S.A. 4.2.5. Ges-
tão de risco de capital: Os principais objetivos da Seguradora em sua 
gestão de capital são: (i) manter níveis de capital sufi cientes para atender 
requerimentos regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e SUSEP, 
(ii) suportar ou melhorar o rating de crédito da Seguradora através do tem-
po e estratégia de gestão de risco e (iii) otimizar retornos sobre capital para 
os acionistas. 5. Aplicações: 5.1. Ativos fi nanceiros ao valor justo por 
meio do resultado 31 de dezembro de 2015
 Taxa de juros Valor de
 contratada - % mercado Percentual
Letras Financeiras do Tesouro 1,52 a.m 42.771 99
Quotas de fundos 
 de investimentos (abertos) - 328 1
Total das aplicações fi nanceiras - 43.099 100
 31 de dezembro de 2014
 Taxa de juros Valor de
 contratada - % mercado Percentual
Letras Financeiras do Tesouro 1,31 a.m 37.779 96
Quotas de fundos 
 de investimentos (abertos) - 1.601 4
Total das aplicações fi nanceiras - 39.380 100

Composição dos ativos fi nanceiros por classifi cação e por prazo
 31 de dezembro de 2015
 Sem vencimento Vencíveis em Vencíveis entre  Classifi cação
 defi nido até um ano um e três anos Total - %
Caixa e bancos 7.333 - - 7.333 100
Total das aplicações fi nanceiras 328 - 42.771 43.099 100
Letras Financeiras do Tesouro - - 42.771 42.771 99
Quotas de fundos de investimentos (abertos) 328 - - 328 1
Total dos empréstimos e recebíveis - 22.821 - 22.821 100
Créditos das operações com seguros e resseguros - 22.821 - 22.821 100
Prêmios a receber - 20.920 - 20.920 92
Operações com resseguradoras - 1.901 - 1.901 8
Total dos ativos fi nanceiros 7.661 22.821 42.771 73.253 100
Composição dos ativos fi nanceiros por classifi cação e por prazo
 31 de dezembro de 2014
 Sem vencimento Vencíveis em Vencíveis entre  Classifi cação
 defi nido até um ano um e três anos Total - %
Caixa e bancos 9.504 - - 9.504 100
Total das aplicações fi nanceiras 1.601 22.815 14.964 39.380 100
Letras Financeiras do Tesouro - 22.815 14.964 37.779 96
Quotas de fundos de investimentos (abertos) 1.601 - - 1.601 4
Total dos empréstimos e recebíveis - 12.071 - 12.071 100
Créditos das operações com seguros e resseguros - 12.071 - 12.071 100
Prêmios a receber - 10.743 - 10.743 89
Operações com resseguradoras - 1.328 - 1.328 11
Total dos ativos fi nanceiros 11.105 34.886 14.964 60.955 100

5.2. Movimentação das aplicações fi nanceiras
 31 de dezembro de 2015
 Letras Financeiras Quotas de Fundos
 do Tesouro de Investimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2014 37.779 1.601
(+) Compras de títulos 23.114 -
(+) Rendimentos 5.015 811
(- ) Resgates (23.134) (2.084)
(- ) Ajuste ao valor de mercado (3) -
Saldo em 31 de dezembro de 2015 42.771 328
 31 de dezembro de 2014
 Letras Financeiras Quotas de Fundos
 do Tesouro de Investimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2013 7.205 12.464
(+) Compras de títulos 34.929 -
(+) Rendimentos 2.722 303
(- ) Resgates (7.049) (11.166)
(- ) Ajuste ao valor de mercado (28) -
Saldo em 30 de dezembro de 2014 37.779 1.601
5.3. Estimativa do valor justo: A tabela a seguir apresenta a análise do 
método de valorização de ativos fi nanceiros trazidos ao valor justo. Os va-
lores de referência foram defi nidos como se segue: • Nível 1 - títulos com 
cotação em mercado ativo. • Nível 2 - títulos não cotados nos mercados 
abrangidos no “Nível 1”, mas cuja precifi cação é direta ou indiretamente 
observável.
 31 de dezembro de 2015
 Nível 1 Nível 2 Total
Letras Financeiras do Tesouro 42.771 - 42.771
Fundos investimentos não exclusivos - 328 328
Total dos títulos para negociação 42.771 328 43.099
 31 de dezembro de 2014
 Nível 1 Nível 2 Total
Letras Financeiras do Tesouro 37.779 - 37.779
Fundos investimentos não exclusivos - 1.601 1.601
Total dos títulos para negociação 37.779 1.601 39.380
6. Crédito das operações: 6.1. Prêmios a receber: (a) Movimentação 
dos prêmios a receber
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Saldo no início do exercício 10.743 7.871
(+) Prêmios emitidos 45.411 36.543
(-) Prêmios cancelados (211) (491)
(-) Recebimentos (35.201) (33.241)
Variação Cambial 178 61
Saldo no fi nal do exercício 20.920 10.743
(b) Aging de prêmios a receber 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Prêmios a vencer 20.690 10.711
 De 1 a 90 dias 14.558 6.015
 De 91 a 180 dias 2.653 3.402
 De 181 a 270 dias 3.479 1.294
Prêmios vencidos 230 32
 De 1 a 60 dias 230 -
 De 61 a 120 dias - -
 De 121 a 190 dias - 32
 20.920 10.743
(c) Período médio de parcelamento: Os prêmios emitidos pela 
Seguradora são fracionados aos segurados em quatro parcelas com 
vencimentos trimestrais.
6.2. Operações com resseguradoras: 6.2.1. Movimentação das opera-
ções com resseguradoras: (a) Movimentação dos sinistros pagos
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Saldo no início do exercício 975 963
Sinistros pagos 19.791 14.080
Sinistros recuperados (19.255) (14.068)
Saldo no fi nal do exercício 1.511 975
(b) Movimentação das recuperações de despesas de sinistros
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Saldo no início do exercício 353 100
Despesas com sinistros pagos 43 717
Despesas com sinistros recuperadas (6) (464)
Saldo no fi nal do exercício 390 353
Total das operações 
 com resseguro (a)+(b) 1.901 1.328

7. Ativos de resseguro - provisões técnicas
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Sinistros administrativos 
 pendentes de liquidação (PSL) 49.470 11.485
Provisão de sinistros 
 ocorridos, mas não avisados (IBNR) 7.799 6.484
Provisão de despesas relacionadas (PDR) 246 274
Total das provisões de sinistros 57.515 18.243
Prêmios de resseguros 
 diferidos das apólices emitidas (PPNG) 22.538 21.704
Total das provisões de prêmios 22.538 21.704
Total de ativos de resseguro - 
 provisões técnicas 80.053 39.947
A Seguradora repassa em resseguro 95%, em média, de seus prêmios 
emitidos nos ramos de crédito risco domésticos e crédito interno risco co-
mercial para as seguintes resseguradoras locais com as quais mantém 
contrato de resseguro: • I - IRB Brasil Resseguros S.A.; • II - J. Malucelli 
Resseguradora S.A. 8. Custos de aquisição diferidos: 8.1. Premissas: 
O Custo de Aquisição Diferido (DAC) é constituído com base nas comis-
sões pagas e a pagar aos corretores e tem por objetivo diferir as parce-
las correspondentes ao período restante de cobertura do risco, calcula-
da linearmente pelo método pro rata dia. E o seu prazo de diferimento é 
de acordo com a vigência da apólice.
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Crédito interno 2.203 2.099
Crédito à exportação 66 56
 2.269 2.155
8.2. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Saldo no início do exercício 2.155 1.628
 Constituições 24.933 22.047
 Cancelamentos/reversões e baixas (24.819) 70
 Incorporação - (21.590)
Saldo no fi nal do exercício 2.269 2.155
8.3. Prazo de diferimento dos custos de aquisição diferidos
 31 de dezembro de 2015
 1 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 Superior
 meses meses meses meses a 1 ano Total
Custos de 
 aquisição diferidos 702 606 442 309 210 2.269
 702 606 442 309 210 2.269
 31 de dezembro de 2014
 1 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 Superior
 meses meses meses meses a 1 ano Total
Custos de 
 aquisição diferidos 619 569 360 272 335 2.155
 619 569 360 272 335 2.155
9. Imobilizado 31 de dezembro de 2015
 Depreciação - Custo Depreciação Valor
  % a.a. aquisição acumulada líquido
Equipamentos 20 161 (64) 97
Móveis 10 48 (12) 36
Veículos 20 382 (125) 257
  591 (201) 390
 31 de dezembro de 2014
 Depreciação - Custo Depreciação Valor
  % a.a. aquisição acumulada líquido
Equipamentos 20 154 (30) 124
Móveis 10 61 (9) 52
Veículos 20 271 (47) 224
  486 (86) 400
10. Passivos de contratos de seguros
10.1. Provisões técnicas por ramo
 31 de dezembro de 2015
 PPNG PSL IBNR PDR Total
Crédito interno 28.342 49.799 7.573 247 85.961
Crédito à exportação 773 950 346 5 2.074
 29.115 50.749 7.919 252 88.035
 31 de dezembro de 2014
 PPNG PSL IBNR PDR Total
Crédito interno 26.548 10.811 6.608 171 44.138
Crédito à exportação 539 918 14 109 1.580
 27.087 11.729 6.622 280 45.718
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ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresenta-
ção das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras anteriormen-
te referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e fi nanceira da Crédito y Caución Seguradora 
de Crédito e Garantias S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP).

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016
PricewaterhouseCoopers Geovani da Silveira Fagunde
Auditores Independentes Contador
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continuação

12.3. Dividendos: De acordo com o estatuto, são assegurados aos acio-
nistas dividendos mínimos obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro lí-
quido ajustado, os quais são determinados por ocasião do encerramento 
do exercício. O resultado de 2015 foi integralmente utilizado para absorção 
de prejuízos de anos anteriores.
13. Detalhamento das contas do resultado
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Prêmios emitidos líquidos 45.200 36.052
Variação das Provisões 
 de Prêmios Não Ganhos (PPNG) (2.028) (6.245)
Prêmios ganhos 43.172 29.807
Sinistros ocorridos (59.548) (6.573)
Indenizações avisadas (58.449) (7.896)
Despesas com sinistros (414) (790)
Variação da provisão de sinistros 
 ocorridos, mas não avisados (IBNR) (1.297) 1.729
Variação das despesas relaciondas ao IBNR 32 (58)
Ressarcimentos 580 442
Custo de aquisição (4.129) (3.289)
Comissão sobre prêmios emitidos (4.243) (3.747)
Variação do Custo de Aquisição Diferido (DAC) 114 458
Outras receitas e despesas operacionais (195) -
Outras despesas com operações de seguros (195) -
Resultado com resseguro 26.448 (14.190)
Receitas com resseguro 57.148 8.214
Variação da provisão de sinistros 
 ocorridos, mas não avisados (IBNR) 1.316 (1.727)
Variação da despesa 
 relacionada do IBNR -Resseguro (32) 57
Despesas com resseguro (27.224) (26.797)
Cancelamentos de resseguro 147 -
Restituição de resseguro 340 454
Prêmios - Riscos Vigentes Não Emitidos (5.509) -

...continuação 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2015 de 2014
Variação da despesa de resseguro 833 6.043
Ressarcimento (571) (434)
Despesas administrativas (9.059) (7.889)
Pessoal próprio (5.986) (4.663)
Serviços de terceiros (1.493) (1.740)
Localização e funcionamento (1.402) (1.163)
Publicidade e propaganda (58) (92)
Publicações (51) (89)
Administrativas diversas (69) (142)
Despesas com tributos (1.051) (790)
Tributos (1.051) (790)
Resultado fi nanceiro 5.964 2.953
Receitas fi nanceiras 7.480 3.087
Receita com títulos de renda fi xa 5.018 2.179
Quotas de fundo de investimento abertos 509 869
Receitas fi nanceiras 
 com Operações de Seguros 1.013 39
Outras receitas 940 -
Despesas fi nanceiras (1.516) (135)
Taxa de custódia de títulos (476) (29)
Outras despesas fi nanceiras (1.034) (61)
Ajuste ao valor de mercado - LFT (6) (45)
Resultado operacional 1.602 29
14. Índice de sinistralidade e comissionamento
 31 de dezembro de 2015
    Índice de Índice de
    sinistra- comissio-
 Prêmios Sinistros Custo de lidade namento
 ganhos ocorridos Aquisição  - %  -%
Crédito interno 42.099 (58.184) (3.970) 138 9
Crédito à Exportação 1.073 (1.364) (159) 127 15
 43.172 (59.548) (4.129)

 31 de dezembro de 2014
    Índice de Índice de
    sinistra- comissio-
 Prêmios Sinistros Custo de lidade namento
 ganhos ocorridos Aquisição  - %  -%
Crédito interno 29.576 (5.807) (3.276) 20 11
Crédito à Exportação 231 (766) (13) 331 6
 29.807 (6.573) (3.289)
15. Despesa de imposto de renda e contribuição social
 31 de dezembro 31 de dezembro
  de 2015   de 2014
Resultado antes dos impostos, líquido IRPJ CSLL IRPJ CSLL
 de participações sobre o resultado 1.358 1.358 (86) (86)
Adições 460 460 556 556
Provisões dedutíveis quando pagas 451 451 490 490
Despesas não dedutíveis 9 9 66 66
Exclusões (343) (343) (287) (287)
Pagamento de provisões adicionadas (343) (343) (287) (287)
Lucro Real 1.475 1.475 184 184
Prejuízo fi scal/Base
 negativa a compensar (443) (443) (55) (55)
Base de cálculo 1.032 1.032 129 129
Total de tributos 234 166 19 19
16. Partes Relacionadas: A administração do grupo Crédito y Caución 
recebeu no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015 o montante de 
R$ 2.756 (R$ 1.786 - 2014) dos quais R$ 1.334 (R$ 974 - 2014) são pro-
venientes de salário, R$ 775 (R$ 114 - 2014) são gratifi cações e R$ 647 
(R$ 698 - 2014) são benefícios.

Aos Acionistas e Administradores da Crédito y Caución Seguradora 
de Crédito e Garantias S.A.
Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas e os ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações fi nanceiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Crédito y 
Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A. (Sociedade) em 31 de 
dezembro de 2015, elaborados sob a responsabilidade de sua Administra-
ção, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Se-
guros Privados – SUSEP.
Responsabilidade da Administração: A Administração da Sociedade é 
responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registra-
dos nas demonstrações fi nanceiras e pelos demonstrativos do capital míni-
mo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões téc-
nicas, da solvência e dos limites de retenção, elaborados de acordo com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pe-
las bases de dados e respectivos controles internos que ela determinou se-
rem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes: Nossa responsabilida-
de é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações fi nanceiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção, como defi nidos 
no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial, condu-
zida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro 

de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Priva-
dos – SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as provisões técnicas, os ativos de resseguro registrados nas demons-
trações fi nanceiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores re-
dutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência 
e dos limites de retenção, estejam livres de distorção relevante. Uma audi-
toria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para ob-
tenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e dos 
ativos de resseguro registrados nas demonstrações fi nanceiras e dos de-
monstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção, 
como defi nidos no primeiro parágrafo acima. Os procedimentos seleciona-
dos dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos rele-
vantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações fi nanceiras e dos demonstrati-
vos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Socieda-
de, para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a 
efetividade desses controles internos da Sociedade. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de ressegu-
ro registrados nas demonstrações fi nanceiras e os demonstrativos do capi-
tal mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provi-

sões técnicas, da solvência e dos limites de retenção, como defi nidos no 
primeiro parágrafo acima, da Crédito y Caución Seguradora de Crédito 
e Garantias S.A.  em 31 de dezembro de 2015, foram elaborados, em to-
dos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP.
Outros Assuntos: No contexto de nossas responsabilidades acima des-
critas, considerando a avaliação 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 forneci-
das pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, em base de 
testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados seleciona-
dos em nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para 
permitir que os referidos itens integrantes do escopo defi nido no primeiro 
parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a 
partir de selecionados procedimentos, em base de testes aplicados sobre 
amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que ser-
viram de base para apuração dos itens integrantes do escopo defi nido no 
primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos 
respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício auditado, em seus as-
pectos mais relevantes.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.
PricewaterhouseCoopers 
Serviços Profi ssionais Ltda.
Avenida Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino
São Paulo – SP – Brasil 05001-903

CNPJ 02.646.397/0001-19 Carlos Eduardo Silva Teixeira
CIBA 105 MIBA 729
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Cláudio Silva Duarte da Paz
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Aos Administradores e Acionistas
Crédito y Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A.
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Crédito y Caución Segura-
dora de Crédito e Garantias S.A. (“Seguradora”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, assim como 
o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações fi nan-
ceiras: A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades su-
pervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pe-
los controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilida-

de é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimen-
to de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demons-
trações fi nanceiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresenta-
dos nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras da Seguradora para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles inter-
nos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequa-
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