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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Apresentamos o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da BTG Pactual Resseguradora S.A. (Com-
panhia), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elabora-
das conforme os dispositivos da Circular SUSEP 517 de 30 de julho de 
2015 e alterações posteriores, com efeitos retroativos a partir de 1º de ja-
neiro de 2015, e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 
normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Contexto 
Operacional: A BTG Pactual Resseguradora S.A., doravante denominada 
por “Companhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem 
como objetivo social operar como ressegurador local em todo  
território nacional. A Companhia está sediada na Avenida Brigadeiro  
Faria Lima, 3.477, 14º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o 
nº15.421.859/0001-41. A Companhia, no desenvolvimento de suas ativi-
dades, atua de forma integrada com o Banco BTG Pactual S.A. (doravante 
referido também como “Banco”). A Companhia foi constituída em 13 de 
abril de 2012, como sociedade limitada, com a razão social “BTG Pactual 

Re Holding LTDA.”, e, em 31 de maio daquele ano, submeteu à Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP, pedido de autorização para  
funcionamento como ressegurador local. Em 21 de fevereiro de 2013,  
a SUSEP, através da Portaria nº 5.173, publicada no Diário Oficial da 
União de 26 de fevereiro de 2013, concedeu a referida autorização para a 
Companhia, aprovando a transformação do tipo societário para sociedade 
anônima (BTG Pactual Resseguradora S.A.). Em 1º de maio de 2013, 
após ter finalizado as últimas formalidades para sua efetiva constituição 
como resseguradora local, a Companhia iniciou suas operações. O con-
trole acionário da Companhia é exercido pela BTG Pactual Holding de 
Seguros Ltda., que é subsidiária integral do Banco BTG Pactual S.A. A 
Companhia têm atuado nos grupos de riscos financeiros e patrimoniais 
aceitando transferências de riscos da seguradora do Grupo BTG Pactual. 
Desempenho: A Companhia encerrou o exercício em dezembro de 2016 
com ativos totais de R$1.129,9 milhões, e patrimônio líquido de R$417,8 
milhões. O lucro líquido da Companhia para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 foi de R$50,3 milhões, principalmente devido aos Prê-

mios emitidos de R$211,1 milhões, Variações das provisões técnicas de 
(R$95,3) milhões, Resultado com operação de retrocessão de (R$47,6) 
milhões, Resultado financeiro de R$58,8 milhões, Despesas administrati-
vas de (R$16,5) milhões e despesas de Imposto de renda e Contribuição 
social de (R$40,8) milhões. Auditores Independentes: A política da 
Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria ex-
terna se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios inter-
nacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor. Esses 
princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio tra-
balho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e 
(c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Agradeci-
mentos: Para finalizar registramos um especial reconhecimento à Supe-
rintendência de Seguros Privados, à Federação Nacional de Empresas de 
Resseguros (FENABER), às seguradoras e corretores de resseguros que 
honraram esta empresa com sua confiança, aos funcionários pelo profis-
sionalismo colocado ao serviço da Resseguradora e as demais autorida-
des do setor pelo apoio recebido ao longo do período.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Ativo Notas 2016 2015
Circulante 648.911 592.832

Disponível 4 36 30

 Caixa e bancos 36 30

Aplicações 5 398.956 457.096

Créditos das operações

 com seguros e resseguros 9 153.069 63.447

 Operações com seguradoras 151.490 61.298

 Resseguradoras 1.579 2.149

Outros créditos operacionais 9.690 16

Ativos de resseguro e retrocessões 7a 81.703 72.243

Custos de aquisição diferidos 5.457 –

Ativo não circulante 481.088 332.134

Realizável a longo prazo 481.088 332.134

Aplicações 5 94.239 –

Créditos das operações

 com seguros e resseguros 9 179.938 175.551

 Operações com seguradoras 177.947 175.551

 Resseguradoras 1.991 –

Outros créditos operacionais 7.830 –

Ativos de resseguro e retrocessões 7a 182.860 154.998

Títulos e créditos a receber 6 1.400 1.585

 Créditos tributários e previdenciários 1.400 1.585

Custos de aquisição diferidos 14.821 –

Total de ativo 1.129.999 924.966

Passivo Notas 2016 2015
Circulante 286.738 187.906
Contas a pagar 43.240 26.692
 Impostos e encargos sociais a recolher 248 80
 Encargos trabalhistas 271 311
 Impostos e contribuições 31.200 12.437
 Outras contas a pagar 11.521 13.864
Débitos de operações com
 seguros e resseguros 7b 101.229 61.892
 Prêmios a restituir 1.749 1.923
 Operações com resseguradoras 84.218 59.969
 Corretores de seguros e resseguros 15.262 –
Depósitos de terceiros 98 205
Provisões técnicas 8 142.171 99.117
 Danos 142.171 99.117
Passivo não circulante 425.385 370.277
Contas a pagar 164 –
 Impostos e contribuições 164 –
Débitos de operações com
 seguros e resseguros 7b 109.845 107.726
 Prêmios a restituir 1.906 –
 Operações com resseguradoras 106.234 107.726
 Corretores de seguros e resseguros 1.705 –
Depósitos de terceiros 107 –
Provisões técnicas 8 314.078 262.551
 Danos 314.078 262.551
Outros débitos 1.191 –
Patrimônio líquido 13 417.876 366.783
 Capital social 350.000 350.000
 Reservas de lucro 67.199 16.856
 Ajuste de avaliação patrimonial 677 (73)
Total do passivo 1.129.999 924.966

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

Notas 2016 2015
 Prêmios emitidos 14a 211.081 248.008
 Variações das provisões técnicas (95.374) (185.318)
Prêmios ganhos 115.707 62.690
 Sinistros ocorridos 876 (1.574)
 Custos de aquisição 14f (2.634) –
 Resultado com operação de retrocessão 14b (47.601) (37.168)
 Outras despesas operacionais 14g (10.475) (13.219)
 Despesas administrativas 14c (16.499) (15.617)
 Despesas com tributos 14d (6.990) (3.427)
 Resultado financeiro 14e 58.780 63.800
Resultado operacional 91.164 55.485
Resultado antes dos impostos e participações 91.164 55.485
 Imposto de renda 12 (22.282) (13.735)
 Contribuição social 12 (18.539) (9.274)
Lucro líquido do exercício 50.343 32.476
Quantidade de ações (em lotes de mil) 337.178 337.178
Lucro líquido por ação - R$ 0,15 0,10
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

 (Em milhares de reais)

2016 2015
Lucro líquido do exercício 50.343 32.476
Outros resultados abrangentes, líquidos de impostos 677 (73)
Resultado abrangente do exercício, 
 líquido de impostos 51.020 32.403
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

2016 2015
Lucro líquido do exercício 50.343 32.476
Ajuste de lucro líquido
Rendimento de títulos e valores mobiliários 750 –
Lucro líquido do exercício ajustado 51.093 32.476
Variação nas contas patrimoniais:
 Aplicações (36.099) (41.633)
 Créditos das operações de seguros e resseguros (94.009) (101.523)
 Outros créditos operacionais (17.504) (16)
 Ativos de resseguro e retrocessões (37.322) (108.391)
 Títulos e créditos a receber 185 80
 Custos de aquisição diferidos (20.278) –
 Contas a pagar 16.712 9.797
 Depósitos de terceiros – 194
 Débitos de operações com seguros e resseguros 41.456 71.968
 Outros débitos 1.191 –
 Provisões técnicas 94.581 186.875
Caixa líquido gerado pelas operações 6 49.827
Distribuição de dividendos – (49.827)
Redução de caixa e equivalente de caixa 6 –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 30 30
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 36 30
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital Reserva Reserva Ajuste Lucros
social legal estatutária TVM acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 350.000 1.547 32.660 – – 384.207
Títulos e valores mobiliários – – – (73) – (73)
Resultado do exercício – – – – 32.476 32.476
Destinação do lucro líquido 5%
 Reservas de lucro – 1.624 30.852 – (32.476) –
 Dividendos – – (49.827) – – (49.827)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 350.000 3.171 13.685 (73) – 366.783
Resultado do exercício – – – – 50.343 50.343
Títulos e valores mobiliários – – – 750 – 750
Destinação do lucro líquido
 Reservas de lucro – 2.517 47.826 – (50.343) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 350.000 5.688 61.511 677 – 417.876

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A BTG Pactual Resseguradora S.A., doravante denominada por “Compa-
nhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como objeti-
vo social operar como ressegurador local em todo território nacional. A 
Companhia está sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º 
andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº15.421.859/0001-41. A 
Companhia, no desenvolvimento de suas atividades, atua de forma inte-
grada com o Banco BTG Pactual S.A. (doravante referido também como 
“Banco”). A Companhia foi constituída em 13 de abril de 2012, como so-
ciedade limitada, com a razão social “BTG Pactual Re Holding LTDA.”, e 
em 31 de maio daquele ano, submeteu à Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, pedido de autorização para funcionamento como res-
segurador local. Em 21 de fevereiro de 2013, a SUSEP, através da Portaria 
nº 5.173, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2013, 
concedeu a referida autorização para a Companhia, aprovando a transfor-
mação do tipo societário para sociedade anônima (BTG Pactual Ressegu-
radora S.A.). Em 1º de maio de 2013, após ter finalizado as últimas forma-
lidades para sua efetiva constituição como resseguradora local, a 
Companhia iniciou suas operações. O controle acionário da Companhia é 
exercido pela BTG Pactual Holding de Seguros Ltda., que é subsidiária 
integral do Banco BTG Pactual S.A. A Companhia têm atuado nos grupos 
de riscos financeiros e patrimoniais aceitando transferências de riscos da 
seguradora do Grupo BTG Pactual.
2. Elaboração e apresentação das Demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os dispositivos 
da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015 e alterações posterio-
res, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2015, e os pronun-
ciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo  
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Na-
cional de Seguros Privados (CNSP) e orientação da SUSEP, doravante 
denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entida-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados -  
SUSEP”. a. Base de preparação: As demonstrações contábeis foram ela-
boradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos (i) instrumen-
tos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;  
e (ii) provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da 
SUSEP e CNSP. b. Comparabilidade: As demonstrações contábeis estão 
sendo apresentadas com informações comparativas de períodos anterio-
res, conforme disposições do CPC 26 (R1) - Apresentação das demons-
tração Contábeis, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015 e alterações posteriores.  
c. Continuidade: A Administração considera que a Companhia possui 
recursos para dar continuidade a seus negócios futuros. Adicionalmente, 
a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material 
que possa gerar dúvidas significantes sobre a sua capacidade de continu-
ar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas 
com base nesse princípio. d. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis es-
tão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 
e. Estimativas contábeis críticas e julgamentos: A preparação de de-
monstrações contábeis de acordo com as normas homologadas pela  
SUSEP exige que a Administração registre determinados valores de ati-
vos, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são 
estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futu-
ros. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas 
estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua  
determinação. Estimativas e premissas são revistas periodicamente.  

Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no perí-
odo em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futu-
ros afetados. Informações sobre áreas em que o uso de premissas e esti-
mativas é significativo para as demonstrações contábeis e nas quais, 
portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo 
período estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Aplicações 
(Instrumentos financeiros); • Classificação dos contratos de seguros e de 
investimentos; • Mensuração dos contratos de seguros; • Custos de aqui-
sição diferidos; • Provisões técnicas; • Teste de adequação dos passivos; 
e • Prêmios a receber. f. Segregação entre circulante e não circulante: 
A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante 
quando atendem às seguintes premissas: • Espera-se que seja realizado 
ou liquidado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso 
normal do ciclo operacional (12 meses) da Companhia; • Está mantido 
essencialmente com propósito de ser negociado. g. Normas, alterações 
e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor 
e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia: IFRS 9 - Ins-
trumentos Financeiros: O IFRS 9 está sendo emitido em capítulos. Em 
novembro de 2009 e outubro de 2010, capítulos contendo novas regras de 
mensuração e classificação de ativos e passivos financeiros foram emiti-
dos. Além disso, em novembro de 2013 foi emitido o capítulo que contém 
as regras da contabilidade de hedge. A versão final do IFRS 9 foi emitida 
em 24 de julho de 2014, e contém mudanças nos capítulos anteriores re-
lacionadas à mensuração e classificação e contabilidade de hedge. A ver-
são final também introduziu novas regras para impairment de instrumen-
tos financeiros e ao desreconhecimento. A adoção dos capítulos contendo 
novas regras de mensuração e classificação terão efeito significativo so-
bre a classificação e mensuração de ativos financeiros da Companhia, 
mas não é esperado impactos significativos sobre a classificação e men-
suração de passivos financeiros. A Companhia não adota contabilidade de 
hedge, portanto, não espera impactos da aplicação do capítulo referido.  
A mudança é aplicável para os períodos iniciados em 1 de janeiro de 2018. 
A Companhia não adotou as emendas ao IFRS 9 nestas Demonstrações 
contábeis e não tem a intenção de adotá-lo antes da data efetiva. 
IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes: A IFRS 15, emitida em 
maio de 2014, estabelece um novo modelo constante de cinco passos que 
será aplicado às receitas originadas de contratos com clientes. Segundo a 
IFRS 15, as receitas são reconhecidas em valor que reflete a contrapres-
tação à qual uma entidade espera ter direito em troca da transferência de 
mercadorias ou serviços a um cliente. Os princípios na IFRS 15 contem-
plam uma abordagem mais estruturada para mensurar e reconhecer re-
ceita. A norma da nova receita é aplicável a todas as entidades e substi-
tuirá todas as atuais exigências de reconhecimento de receita, nos termos 
da IFRS. Uma aplicação retrospectiva total ou modificada é exigida para 
exercícios anuais que tenham início em 1º de janeiro de 2017 ou após 
essa data, sendo permitida adoção antecipada, em análise no Brasil.  
A Seguradora está atualmente avaliando o impacto da IFRS 15. A Compa-
nhia pretende adotar as normas aplicáveis quando as mesmas entrarem 
em vigor. Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda 
não adotadas que possa, na opinião da Administração, ter impacto rele-
vante no patrimônio líquido ou no resultado da Companhia.
3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguin-
tes: a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa in-
cluem o caixa, bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco 
insignificante de mudança de valor de mercado e que não afetem a vincu-
lação como ativos garantidores das provisões técnicas. b. Ativos finan-
ceiros: Reconhecimento inicial de ativos financeiros: A classificação 

dos ativos financeiros em seu reconhecimento inicial depende do propósi-
to e da finalidade pelos quais os mesmos foram adquiridos e de suas ca-
racterísticas. Todos os ativos financeiros são mensurados inicialmente ao 
valor justo acrescido dos custos as transações, exceto nos casos em que 
os ativos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado. 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no balanço 
patrimonial ao valor justo. As variações no valor justo e receitas ou despe-
sas de juros e dividendos são reconhecidas em “Resultado financeiro”.  
Ativos e passivos financeiros designados ao valor justo por meio do 
resultado: Ativos financeiros classificados nessa categoria são aqueles 
designados, como tais, no reconhecimento inicial. A designação de um 
instrumento financeiro ao valor justo por meio do resultado no reconheci-
mento inicial se dá somente quando os seguintes critérios são observados 
e a designação de cada instrumento é determinada individualmente:  
• A designação elimina ou reduz significativamente o tratamento inconsis-
tente que ocorreria na mensuração dos ativos ou no reconhecimento dos 
ganhos e perdas correspondentes em formas diferentes; ou • Os ativos 
são parte de um grupo de ativos financeiros, passivos financeiros, ou am-
bos, os quais são gerenciados e com seus desempenhos avaliados com 
base no valor justo, conforme uma estratégia documentada de gestão de 
risco ou de investimento; ou • O ativo financeiro possui um (ou mais) 
derivativo(s) embutido(s), que modifica significativamente o fluxo de caixa 
que seria requerido pelo contrato. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são registrados no balanço patrimonial ao valor justo. 
Variações ao valor justo e juros auferidos ou incorridos são registrados em 
“Resultado financeiro”. Ativos financeiros disponíveis para venda:  
Ativos financeiros disponíveis para venda incluem instrumentos de dívida. 
Instrumentos de dívida nessa categoria são aqueles a serem mantidos 
por um prazo indefinido e que podem ser vendidos em resposta à neces-
sidade de liquidez ou em resposta a mudanças na condição do mercado. 
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros 
disponíveis para venda são mensurados ao valor justo e os ganhos ou 
perdas não realizados são reconhecidos diretamente na demonstração do 
resultado abrangente (líquido de efeitos tributários). Por ocasião da reali-
zação dos instrumentos financeiros disponíveis para a venda, os ganhos 
ou perdas acumulados, anteriormente reconhecidos na demonstração do 
resultado abrangente, são transferidos para o resultado, na rubrica “Resul-
tado financeiro”. As perdas com redução ao valor recuperável desses ins-
trumentos financeiros são reconhecidas na demonstração do resultado e 
baixadas, quando aplicável, da demonstração do resultado abrangente.  
Ativos financeiros mantidos até o vencimento: Ativos financeiros man-
tidos até o vencimentos são ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e vencimentos definidos, para os quais 
haja a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os 
ativos financeiros mantidos até o vencimento são registrados inicialmente 
ao seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis, sendo 
posteriormente mensurados ao custo amortizado através do método da 
taxa de juros efetiva, em contrapartida ao resultado, deduzidas de eventu-
ais reduções no valor recuperável. Hierarquia de mensuração do valor 
justo: Os instrumentos financeiros são mensurados segundo a hierarquia 
de mensuração do valor justo descrita a seguir: Nível 1 : Cotações de 
preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento finan-
ceiro. Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para 
instrumentos financeiros com características semelhantes ou baseados 
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em modelo de precificação nos quais os parâmetros significativos são ba-
seados em dados observáveis em mercados ativos. Nível 3: Modelos de 
precificação nos quais transações de mercado atual ou dados observáveis 
não estão disponíveis e que exigem alto grau de julgamento e estimativa. 
Em certos casos, os dados usados para apurar o valor justo podem  
situar-se em diferentes níveis da hierarquia de mensuração do valor justo. 
Nesses casos, o instrumento financeiro é classificado na categoria mais 
conservadora em que os dados relevantes para a apuração do valor justo 
foram classificados. Essa avaliação exige julgamento e considera fatores 
específicos dos respectivos instrumentos financeiros. Mudanças na dispo-
nibilidade de informações podem resultar em reclassificações de certos 
instrumentos financeiros entre os diferentes níveis da hierarquia de men-
suração do valor justo. c. Redução ao valor recuperável dos instrumen-
tos financeiros (Impairment): A Companhia avalia no final de cada perí-
odo de apresentação de relatórios se há evidência objetiva de que um 
instrumento financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. 
No caso de investimentos de capital classificados como disponíveis para 
venda, uma queda relevante ou prolongada no valor justo do título abaixo 
de seu custo também é uma evidência de que os ativos estão deteriora-
dos. Se qualquer evidência desse tipo existir para ativos financeiros dispo-
níveis para venda, o prejuízo cumulativo - medido como a diferença entre 
o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer prejuízo por 
impairment sobre os instrumentos financeiros reconhecidos anteriormen-
te no resultado - será retirado do patrimônio e reconhecido na demonstra-
ção do resultado. d. Contratos de resseguros: De acordo com o CPC 11 
- Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis define-se um contrato como contrato de seguro quando o emissor 
aceita um risco de seguro significativo da contraparte, concordando em 
compensá-lo se um evento futuro incerto ocorrer ocasionando um sinistro. 
O CPC 11 também prevê contratos de investimento, que são aqueles em 
que se transfere risco financeiro (risco de mudança futura em variáveis 
como taxa de juros e preço de ativos) significativamente. Quando um con-
trato é classificado como contrato de seguro, deve-se manter essa classi-
ficação até o fim da sua vida, mesmo que os riscos de seguros se redu-
zam significativamente. e. Classificação dos contratos de resseguros: 
As principais definições das características de um contrato de resseguro 
estão descritas no CPC 11 - Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. A Companhia classifica os contratos emiti-
dos como contratos de resseguro quando os contratos transferem risco 
significativo de seguro, assim definido quando pode ser observada a pos-
sibilidade de pagar benefícios adicionais ao segurado na ocorrência de 
um evento futuro incerto específico que possa afetá-lo de forma adversa e 
significativa. f. Mensuração dos contratos de retrocessão: Os prêmios 
de retrocessão são lançados no mesmo período dos prêmios de ressegu-
ro e são contabilizados no resultado, na rubrica “Resultado com Opera-
ções de Retrocessões”. A Companhia usualmente transfere parcelas dos 
riscos assumidos em resseguro para diversas resseguradoras do merca-
do, em retrocessão, através de contratos automáticos. Os contratos de 
retrocessão firmados consideram condições proporcionais e não propor-
cionais, de forma a reduzir a exposição da Resseguradora. Em determina-
das circunstâncias, dependendo das características do risco, as opera-
ções de retrocessão podem se dar através de contratos falcultativos. 
g. Provisão para redução ao valor recuperável: A provisão para redu-
ção no valor recuperável relativa aos prêmios a receber é calculada con-
forme Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores sobre vencidos 
acima de 180 dias. h. Teste de adequação do passivo - TAP: Conforme 
requerido pelo CPC 11 - Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, a cada data de balanço deve ser elaborado 
o teste de adequação dos passivos para todos os contratos em curso na 
data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-se como 
valor contábil todos os passivos de contratos de resseguros deduzidos 
das despesas de comercialização diferidas e dos ativos intangíveis direta-
mente relacionados aos contratos de resseguros. A Superintendência de 
Seguros Privados instituiu e definiu as regras para a elaboração deste 
teste por meio da Circular SUSEP n° 517/15 e alterações posteriores.  
Segundo esta Circular, a Companhia deve avaliar, a cada data base, se o 
seu passivo está adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de 
caixa futuros de seus contratos de seguro. Se essa avaliação mostrar que 
o valor das provisões técnicas constituídas para os contratos de seguros 
vigentes, descontados dos custos de aquisição diferidos e dos ativos in-
tangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas, está inadequa-
do em relação aos fluxos de caixa futuros estimados, a deficiência deve 
ser reconhecida na Provisão Complementar de Cobertura (PCC), caso a 
deficiência seja relacionada às provisões para cobertura dos sinistros a 
ocorrer. Caso a deficiência seja relacionada às provisões de sinistros 
ocorridos, a Companhia deve promover os ajustes necessários nessas 
provisões. i. Provisões técnicas: As provisões técnicas decorrentes de 
contratos de seguros, segundo as práticas contábeis no Brasil, são cons-
tituídas de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados -  
SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em  
Notas Técnicas Atuariais - NTA. Em 30 de julho de 2015, foi publicada a 
Circular SUSEP nº 517/15, com alterações posteriores, que dispõe sobre 
a forma de cálculo e os procedimentos para constituição das provisões 
técnicas das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência 
complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais.  
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do 
prêmio correspondente ao período de risco a decorrer introduzidos pela 
Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores, calculada pelo méto-
do “pro rata-die”, tomando-se por base as datas de início e fim de vigência 
do risco segurado no mês de constituição. A Provisão de Prêmios Não 
Ganhos de Riscos Vigentes Não Emitidos - PPNG-RVNE, conforme defi-
nido em nota técnica atuarial, poderá ser calculada com base na estimati-
va de prêmios projetados para os riscos que farão parte do programa de 
resseguros admitidos pela Companhia. Neste caso, suas estimativas são 
apuradas pelas seguintes informações: • Prêmios projetados (baseado 
nos contratos de resseguros automático); ou • Prêmios estimados de acor-
do com as expectativas de contratos anteriores. As estimativas são apro-
priadas mensalmente sendo provisionado o saldo apurado na base 
“ pro-rata-die” ou ajustado em 100%, conforme tendência observada na 
última revisão efetuada (nos meses de dezembo de junho de cada ano).  
O propósito dessa provisão é captar a defasagem entre a vigência do ris-
co e a emissão do prêmio. Assim essa provisão indica o nível de prêmios 
não ganhos, referente aos riscos vigentes, assumidos pela companhia, 
porém ainda não emitidos. 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.  
A Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL é constituída com base na esti-
mativa dos valores a indenizar ao segurado, realizada por ocasião do re-
cebimento do aviso de sinistro, em valor considerado suficiente para fazer 
face aos compromissos futuros. Esta provisão é reavaliada no decorrer do 
processo até a liquidação ou encerramento do processo. A Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas não avisados - IBNR representa o montante es-
perado de sinistros ocorridos e não avisados até a data-base das De-
monstrações contábeis. A metodologia de cálculo utilizada considera os 
parâmetros estipulados na Circular SUSEP n° 517/15 em função da Com-
panhia não possuir histórico de sinistralidade. A Provisão de Despesas 
Relacionadas - PDR representa o montante esperado de despesas ainda 
não pagas ou suficientemente reservadas, relacionadas aos sinistros 
ocorridos. Os ativos de retrocessão são representados por valores a rece-
ber de resseguradores a curto e a longo prazo, dependendo do prazo es-
perado de realização (ou recebimento) dos ativos junto aos retrocessioná-
rios. Os ativos de retrocessão são avaliados consistentemente com os 
passivos de resseguro que foram objeto de retrocessão e com os termos 
e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos aos retroces-
sionários são compostos substancialmente por prêmios pagáveis em con-
tratos de retrocessão, consistente com o valor dos ativos de resseguro na 
medida em que são retrocedidos. Quaisquer ganhos ou perdas originados 
na contratação de retrocessão são amortizados durante o período de  
expiração do risco dos contratos. j. Custos de aquisição diferidos:  
Compreendem as comissões de corretagem relativas ao custo de aquisi-
ção de apólices de seguros, sendo a apropriação ao resultado realizada 
de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. Todos os 
demais custos de aquisição são reconhecidos como despesa, quando in-
corridos. Os custos de aquisição diferidos são baixados quando da venda 

ou liquidação dos respectivos contratos. k. Ativos e passivos contingen-
tes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passi-
vos contingentes, e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são efetu-
ados de acordo com os critérios descritos abaixo: i) Contingências ativas 
- Não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, so-
bre as quais não cabem mais recursos. ii) Contingências passivas - São 
reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião 
de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa e quando os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passi-
vos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores 
jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles 
classificados como perda remota não requerem provisão e divulgação.  
iii) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas 
judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalida-
de de alguns tributos e contribuições. l. Imposto de renda e contribuição 
social: As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando 
devidas, são constituídas com base no lucro contábil, ajustado pelas adi-
ções e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a 
contribuição social diferida são calculados sobre o valor das diferenças 
temporárias, sempre que a realização desses montantes for julgada pro-
vável. Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15%, acrescida de 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240 (R$120 
no período) e a contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota de 
15% sobre o lucro tributável até agosto de 2015 e à alíquota de 20% a 
partir de setembro de 2015, sendo aplicável até o exercício de 2018.  
m. Resultado por ação: O resultado por ação é calculado pela divisão do 
lucro ou prejuízo pelo número de ações da Companhia. n. Apuração do 
resultado: As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo 
regime de competência. o. Reconhecimento de prêmio emitido de con-
trato de resseguro: As receitas de prêmio dos contratos de resseguro 
são reconhecidas proporcionalmente e ao longo do período de vigência 

do risco das respectivas apólices. p. Receita de juros: As receitas de ju-
ros de instrumentos financeiros (incluindo as receitas de juros de instru-
mentos avaliados ao valor justo por meio do resultado), são reconhecidas 
no resultado do período, segundo o método do custo amortizado e pela 
taxa efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é reduzido, como re-
sultado de perda por impairment, a Companhia reduz o valor contábil do 
ativo ao seu valor recuperável, correspondente ao valor estimado dos flu-
xos de caixa futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e continua reco-
nhecendo juros sobre estes ativos financeiros como receita de juros no 
resultado do período. q. Redução ao valor recuperável de ativos: É re-
conhecida como perda no resultado do exercício sempre que existirem 
evidências claras de que os ativos estejam avaliados por valor não recu-
perável. Este procedimento é realizado no mínimo ao final de cada exercí-
cio. Os ativos sujeitos a avaliação da redução do valor recuperável são 
deduzidos, quando aplicável, de provisão para desvalorização que é cal-
culada de acordo com o maior valor entre valor em uso e valor justo me-
nos custos para venda dos ativos. As principais estimativas utilizadas na 
determinação da provisão são: expectativa de fluxos de caixa futuros, ta-
xas de descontos, iliquidez, entre outros.
4. Disponibilidades
O saldo desta rubrica refere-se basicamente a depósitos no Banco BTG 
Pactual S.A.
5. Aplicações
O valor contábil dos ativos financeiros representa exposição máxima do 
crédito. A exposição máxima do risco de crédito na data-base das de-
monstrações contábeis está apresentada abaixo:
a. Movimentação das aplicações financeiras
Saldo em 31/12/2015 457.096
 Aplicações 422.193
 Resgates (445.420)
 Rendimentos 59.326
Saldo em 31/12/2016 493.195

b. Composição por prazo e por título: Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e por título. Os ativos financeiros desig-
nados a valor justo por meio do resultado estão apresentados integralmente no ativo circulante.

31/12/2016 31/12/2015

Custo Mercado %
Até 90 dias ou  

sem vencimento
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

Acima de  
5 anos

Valor  
contábil %

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 399.269 398.956 81% 70.819 185.437 96.054 46.646 365.322 80%
Cotas de fundos de investimento 70.819 70.819 14% 70.819 – – – 6.408 1%
 Fundos de investimentos multimercado 70.819 70.819 14% 70.819 – – – 6.408 1%
Títulos públicos do governo brasileiro 328.450 328.137 67% – 185.437 96.054 46.646 314.525 69%
 Letras do Tesouro Nacional (LTN) – – 0% – – – – 191.077 42%
 Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 328.450 328.137 67% – 185.437 96.054 46.646 123.448 27%
Títulos privados no Brasil – – 0% – – – – 44.389 10%
 Certificado de recebíveis imobiliários – – 0% – – – – 44.389 10%
Ativos financeiros disponíveis para venda 93.562 94.239 19% – 2.158 92.081 – 91.774 20%
Títulos privados no Brasil 93.562 94.239 19% – 2.158 92.081 – 91.774 20%
 Debêntures 93.562 94.239 19% – 2.158 92.081 – 91.774 20%

492.831 493.195 100% 70.819 187.595 188.135 46.646 457.096 100%
Não houve reclassificação entre as categorias de aplicações para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

c. Determinação do valor justo: O valor justo das aplicações em fundos 
de investimento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas 
instituições financeiras administradoras desses fundos. Os títulos de  renda 
fixa públicos e privados tiveram seus valores justos obtidos a partir das ta-
belas de referência divulgadas pela Associação  Brasileira das  Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). Para a determinação do 
valor justo das debêntures são utilizadas as cotações diárias fornecidas 

pela ANBIMA e para aquelas sem cotação utiliza-se metodologia própria 
- “market to model” - com base nas cotações de negócios realizados e di-
vulgados no Sistema Nacional de Debêntures (SND). As aplicações finan-
ceiras são custodiadas, registradas e negociadas na BM&FBovespa,  SELIC 
- Sistema Especial de Liquidação e Custódia e CETIP - Câmara de Custó-
dia e Liquidação. d. Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta 
a hierarquia dos instrumentos financeiros registrados pelo valor justo:

31/12/2016 31/12/2015
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento – 70.819 70.819 – 6.408 6.408
 Fundos de investimentos multimercado – 70.819 70.819 – 6.408 6.408
Títulos públicos do governo brasileiro 328.137 – 328.137 314.525 – 314.525
 Letras do Tesouro Nacional (LTN) – – – 191.077 – 191.077
 Letras financeiras do Tesouro Nacional (LFT) 328.137 – 328.137 123.448 – 123.448
Títulos privado no Brasil – – – – 44.389 44.389
 Certificado de recebíveis imobiliários – – – – 44.389 44.389
Ativos financeiros disponíveis para venda
Títulos privado no Brasil – 94.239 94.239 – 91.774 91.774
 Debêntures – 94.239 94.239 – 91.774 91.774

328.137 165.058 493.195 314.525 142.571 457.096
Não houve reclassificação entre níveis hierárquicos de aplicações para os períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.
6. Títulos e créditos a receber
Os saldos dessa rubrica referem-se substancialmente a impostos a recu-
perar sobre resgate de cotas de fundos e títulos de renda fixa e prêmios a 
receber de contratos de resseguros não proporcionais.
7. Operações de resseguros e retrocessões
a. Ativos de resseguro e retrocessão: 31/12/2016 31/12/2015
Provisão para prêmios não ganhos - PPNG 427.367 345.283
(–) Comissões diferidas de retrocessão cedida (181.755) (135.851)
Provisão para prêmios não ganhos de riscos
 vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE) 16.054 14.162
Recuperação de sinistros ocorridos
 mas não avisados (IBNR) 2.897 3.647

264.563 227.241
b. Débitos de operações com seguros e resseguros:

31/12/2016 31/12/2015
Prêmio de retrocessão cedida 306.607 248.719
Recuperação de comissões sobre
 retrocessão cedida (132.209) (95.186)
Riscos vigentes mas não emitdos - RVNE 16.054 14.163
Restituição 3.655 1.922
Variação do custo de aquisição 16.967 1.922

211.074 169.618
c. Movimentação de retrocessão cedida:

31/12/2016 31/12/2015
Saldo inicial 169.618 97.650
 Prêmios cedidos em retrocessão 199.516 259.354
 Riscos vigentes mas não emitidos - RVNE (7.099) (10.194)
 Comissão a receber sobre prêmios cedidos (93.994) (103.601)
 Pagamentos (56.967) (73.591)
Saldo final 211.074 169.618
8. Provisões técnicas
A tabela abaixo demonstra a composição das provisões técnicas em 31 
de dezembro de 2016:
Provisões técnicas -
 resseguro aceito 31/12/2015

Constituição/ 
Reversão 31/12/2016

Provisão de prêmios não
 ganhos (PPNG + RVNE) 437.022 118.379 555.401
Comissões diferidas (79.833) (22.920) (102.753)
Provisão de sinistros ocorridos 
 mas não avisados (IBNR) 4.479 (878) 3.601
Total 361.668 94.581 456.249
Ativos de retrocessão cedida
Provisão de prêmios não
 ganhos (PPNG + RVNE) 359.444 83.977 443.421
Comissões diferidas (135.851) (45.904) (181.755)
Recuperação de sinistros ocorri-
 dos mas não avisados (IBNR) 3.648 (751) 2.897
Total 227.241 37.322 264.563
9. Créditos das operações com seguradoras e resseguradoras
a. Movimentação de prêmios a receber: 31/12/2016 31/12/2015
Saldo inicial 238.998 137.475
Prêmios emitidos
 Emitidos 369.942 388.407
 Riscos vigentes mas não emitidos (RVNE) 6.430 (18.165)
 Cancelados (112.763) (68.378)
 Recebidos (146.532) (183.705)
Comissão sobre prêmio emitido
 Emitidas (76.879) (68.942)
 Canceladas 24.351 15.086
 Pagas 29.460 37.220
Saldo final 333.007 238.998

b. Créditos por prazo de vencimento
31/12/2016 31/12/2015

Prêmio
Comi- 
ssão Líquido Prêmio

Comi- 
ssão Líquido

Vencidos
de 1 a 30 dias – – – – – –
de 31 a 60 dias – – – – – –

– – – – – –
Vincendos:
 de 1 a 30 dias 88.157 (15.948) 72.209 11.891 (2.195) 9.696
 de 31 a 60 dias 631 (5) 626 39.916 (5.876) 34.040
 de 61 a 120 dias 32.116 (6.027) 26.089 19.504 (4.173) 15.331
 de 121 a 180 dias 5.434 (894) 4.540 2.576 (866) 1.710
 de 181 a 365 dias 60.962 (11.357) 49.605 28.707 (5.306) 23.401
 acima de
  365 dias 217.371 (37.433) 179.938 183.460 (28.640) 154.820

404.671 (71.664) 333.007 286.054 (47.056) 238.998
O período médio de parcelamento para recebimento dos prêmios e retro-
cessões é de 120 dias.
10. Teste de adequação de passivos (TAP)
O TAP foi elaborado bruto de retrocessão, e para a sua realização a Regu-
ladora considerou a segmentação estabelecida pela SUSEP na Circular 
nº 517/15 e alterações posteriores. Os fluxos de caixa foram estimados 
em periodicidade mensal e a sua preparação levou em consideração a 
estimativa de prêmios, sinistros e despesas mensurados, descontados 
pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ - 
Cupom IPCA), com base na metodologia proposta pela SUSEP, usando o 
modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de ju-
ros, e o uso de algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos 
tradicionais de otimização não linear para a estimação dos parâmetros do 
modelo. Depois de finalizado o Estudo Atuarial do Teste de Adequação de 
Passivos da Companhia, concluiu-se que o seu passivo por contrato de 
resseguro está adequado, não sendo necessário o ajuste das provisões 
técnicas constituídas ou constituição de PCC, deduzida dos custos de 
aquisição diferidos diretamente relacionados às provisões técnicas, visto 
que estas se mostraram superiores aos valores estimados dos fluxos de 
caixa, os quais foram elaborados em conformidade com os parâmetros 
mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP nº 517/15 e alterações pos-
teriores. a. Taxa de juros contratada e esperada para ativos e passi-
vos: Para a data-base de 31 de dezembro de 2016 utilizamos a ETTJ di-
vuldados pela SUSEP e de cupom IPCA. b. Sinistralidade: Adotou-se 
para composição de fluxo de sinistros a ocorrer a sinistralidade de merca-
do para cada agrupamento de ramos uma vez que a sinistralidade da 
resseguradora não demonstrou consistência estatística.

31/12/2016 31/12/2015
Ramo Agrupamento de ramos Agrupamento de ramos

Mercado
07 07

57% 28%
11. Gerenciamento de riscos
A Companhia, aprovada pela SUSEP para atuar como resseguradora lo-
cal, é dedicada a atividades de resseguro nos grupos de riscos financeiros 
e tem como diferencial a qualidade de seus contratos de resseguro e re-
trocessão, permitindo maior segurança na transferência de riscos e reten-
ção de prêmios. A Companhia conta com profissionais altamente capaci-
tados e com grande conhecimento nos nichos escolhidos, além de um 
nível de informatização adequado para as suas operações. A atuação fo-
cada em nichos específicos, com produtos diferenciados, permite vanta-
gem competitiva nos negócios. Conforme previsto em seu plano de  
negócios, a Companhia realizou, no semestre findo em 2016, operações 
de resseguro apenas com a seguradora do Grupo BTG Pactual, no  
ramo garantia (riscos financeiros), contribuindo, assim, com o equilíbrio 
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financeiro da seguradora. A Companhia mantém, ainda, constante siner-
gia com outros resseguradores do mercado, locais, admitidos e/ou even-
tuais, para operações de retrocessão. A Companhia tem, como princípios 
norteadores, a total transparência e confiabilidade em suas operações, a 
realização de subscrição responsável, da mais alta qualidade, de modo a 
produzir resultados consistentes. Destaca-se, ainda, a eficiente política de 
investimentos da Companhia que, atendendo aos normativos vigentes, 
busca a rentabilidade a médio e longo prazo. Os contratos de resseguro e/
ou de retrocessão, principalmente por envolverem aspectos financeiros, 
contam com a análise de diversas áreas dentro do Grupo BTG Pactual, 
além do comercial e jurídico, tais como áreas operacional, contábil, finan-
ceira, além de controles internos e de tecnologia, a depender da opera-
ção. Reuniões periódicas são realizadas com membros das diversas áre-
as envolvidas para debater o processo de criação e aprovação de 
contratos e novos produtos, tendências do mercado, identificação de de-
mandas e mudanças no quadro regulatório. A Companhia conta com a 
assessoria e acompanhamento de atuário externo para avaliação de ris-
cos do resseguro, bases tarifárias e parâmetros técnicos para as opera-
ções e contratos, de acordo com cada grupo de ramo. Estrutura e geren-
ciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da Companhia é gerido 
no âmbito do Grupo BTG Pactual, que monitora e controla a exposição ao 
risco através de uma variedade de sistemas internos distintos, porém 
complementares, de crédito, financeiro, operacional, compliance, impos-
tos e legal. O envolvimento dos Comitês (incluindo suas subcomissões) 
com a gestão e o controle contínuos dos riscos promove a cultura de con-
trole de risco rigoroso em toda a organização. As comissões do Grupo 
BTG Pactual são compostas de membros seniores das unidades de negó-
cios e membros superiores dos departamentos de controle, os quais são 
independentes das áreas de negócio. Além disso, há o gerenciamento de 
risco in-loco. Dependendo do tamanho ou complexidade de um risco, en-
genheiros especializados acompanham o andamento do risco gerando 
informações mais completas e fidedignas de cada risco. A estrutura de 
comitês do Grupo BTG Pactual permite a participação de toda a organiza-
ção e garante que as decisões sejam fácil e eficazmente implementadas. 
Os principais comitês envolvidos em atividades de gestão de risco são: 
(i) Comitê de Gestão, que aprova as políticas, define limites globais e é o 
último responsável pela gestão dos nossos riscos, (ii) Comitê de Novos 
Negócios, que avalia a viabilidade e supervisiona a implementação de 
propostas de novos negócios e produtos, (iii) Comitê de Risco de Crédito, 
que é responsável pela aprovação de novas operações de crédito de acor-
do com a diretrizes estabelecidas pelo nosso Comitê de Risco, (iv) Comitê 
de Risco de Mercado, que é responsável pelo monitoramento do risco de 
mercado, incluindo a utilização de nossos limites de risco (Value at Risk - 
VaR) e para a aprovação de exceções, (v) Comitê de Risco Operacional, 
que avalia os principais riscos operacionais frente as políticas internas 
estabelecidas e limites regulatórios, (vi) Comitê de AML (anti money  
laundry) Compliance, que é responsável por estabelecer regras de política 
e relatar problemas potenciais que envolvem lavagem de dinheiro,  
(vii) Comitê CFO, que é responsável por monitorar o risco de liquidez,  
incluindo a posição de caixa e o gerenciamento da estrutura de capital, 
(viii) Comitê de Auditoria, que é responsável pela verificação  independente 

da adequação dos controles internos, e avaliação quanto a manutenção 
dos registros contábeis. Riscos de resseguros: Entre os diversos riscos 
envolvidos em contratos de resseguro, o principal é o de que sinistros não 
correspondam às expectativas e estimativas feitas quando da assunção 
dos riscos. Fatores internos e externos às operações e contratos de segu-
ro ressegurados que podem causar sinistros vultosos e de alta complexi-
dade. O objetivo primordial da Companhia é assegurar provisões técnicas 
suficientes para fazer frente a esses riscos. A Companhia dispõe de comi-
tê específico, cuja atribuição é definir a constituição e administração dos 
recursos provenientes das Provisões Técnicas, estabelecer diretrizes para 
o investimento de tais recursos com objetivo de rentabilidade a médio e 
longo prazo e definir limites de risco e estratégias de alocação/aplicação 
dos recursos em ativos financeiros, de acordo com a lei e normas regula-
mentares aplicáveis. O comitê é composto não só por executivos da Com-
panhia e responsáveis diretos pela gestão do negócio, mas também por 
profissionais chaves das áreas comercial, financeira e de crédito do Grupo 
BTG Pactual. A constituição de provisões técnicas e a gestão dos investi-
mentos da Companhia seguem o mais alto padrão ético de governança de 
forma a garantir a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez da Com-
panhia para fazer frente às suas obrigações e manter o necessário equilí-
brio econômico-financeiro e atuarial. A exposição aos riscos é reduzida 
através de processos e procedimentos rigorosos de subscrição, acompa-
nhamento periódico, diversificação da carteira de contratos de resseguro, 
além da cessão de riscos em contratos de retrocessão para outros resse-
guradores do mercado. A tabela a seguir apresenta nossa exposição má-
xima ao risco para nossos principais segmentos de resseguro:

Exposição máxima ao risco de seguro
31/12/2016 31/12/2015

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

28.628.870 2.335 27.995.900 367.326
a. Análise de sensibilidade: A tabela abaixo demonstra resultados de 
testes de sensibilidade aplicados aos contratos de resseguro, com base 
na variação das principais premissas atuariais da Companhia:

Impacto no resultado e  
no patrimônio líquido

Impacto no resultado e  
no patrimônio líquido

31/12/2016 31/12/2015
Bruto de  

resseguro
Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Premissas atuariais
Aumento de 20%
 na frequência de
  sinistros (IBNR) 720 554 896 166
b. Retrocessão cedida: Operações de retrocessão são utilizadas com o 
objetivo de pulverizar os riscos assumidos pela Companhia. A Companhia 
transfere parte de determinado risco ou mesmo uma carteira de riscos em 
determinado ramo a resseguradores locais, admitidos e/ou eventuais.  
O objetivo da retrocessão é não só pulverizar os riscos, mas garantir a 
solidez financeira e estabilidade de resultados da resseguradora, com a 
garantia da liquidação de eventual(is) sinistro(s) e ampliação da possibili-
dade/capacidade de aceitar mais transferências de risco em resseguro.

A tabela abaixo demonstra a gestão de riscos com operações de retrocessão:
31/12/2016 31/12/2015

Prêmios  
emitidos diretos

Retrocessão cedida Prêmios  
retidos

Prêmios  
emitidos diretos

Retrocessão cedida Prêmios  
retidosProporcional Não proporcional Proporcional Não proporcional

Garantia 211.081 98.423 9.271 103.387 248.008 145.559 13.219 89.230
211.081 98.423 9.271 103.387 248.008 145.559 13.219 89.230

c. Gestão de capital: O principal objetivo da Companhia em relação à 
gestão de capital é manter níveis de capital suficientes para atender os 
requerimentos regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Se-
guros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados  
(SUSEP), além de otimizar retornos sobre capital para os acionistas.  
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia manteve nível de capital aci-
ma dos requerimentos mínimos regulatórios. O Capital Mínimo Requerido 
para o funcionamento da Companhia é constituído como o maior valor 
entre o capital-base, capital de risco e patrimônio líquido ajustado que vi-
sam garantir os riscos inerentes às operações. A Companhia apura o Ca-
pital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as regulamentações 
emitidas pelo CNSP quanto sua forma de apuração. As Resoluções CNSP 
nºs 283, 316 e 321 de 2013, 2014 e 2015, acrescentaram requerimentos 
de capital para os riscos de subscrição e operacionais e alteraram a forma 
de apuração do Capital Mínimo Requerido.

31/12/2016 31/12/2015
Patrimônio líquido 417.876 366.783
Patrimônio líquido ajustado (a) 417.876 366.783
Capital-Base - CB (b) 60.000 60.000
Capital de Risco
 Capital risco de subscrição 25.369 22.113
 Capital risco de crédito 26.959 10.572
 Capital risco operacional 1.870 1.483
 Capital risco de mercado (i) 8.885 –
 Benefício de diversificação (12.574) (3.797)
Capital de Risco (c) 50.509 30.371
Capital Mínimo Requerido - CMR - (d) -
 maior entre (b) e (c) 60.000 60.000
Suficiência de capital (e= a - d) 357.876 306.783
Suficiência de capital (d/e) 596,46% 511,31%
20% do CR 10.102 6.074
(i) Capital de risco de mercado constituído apenas em 31/12/2016, confor-
me resolução CNSP 351 de 2015 e alterações posteriores.
d. Concentração de riscos:

31/12/2016 31/12/2015
Ramo Garantia Ramo Garantia

Bruto de retrocessão cedida Valor % Valor %
Centro-Oeste 28.693 14% 126 0%
Nordeste 5.181 2% 494 0%
Norte 120 0% – 0%
Sudeste 167.766 79% 241.769 97%
Sul 9.321 4% 2.379 1%
Exterior – 0% 3.240 1%
Total 211.081 100% 248.008 100%

31/12/2016 31/12/2015
Líquido de retrocessão
 cedida proporcional

Ramo Garantia Ramo Garantia
Valor % Valor %

Centro-Oeste 12.697 13% 73 0%
Nordeste 2.408 2% 2.486 2%
Norte 97 0% – 0%
Sudeste 80.596 80% 93.321 94%
Sul 5.224 5% 1.816 2%
Exterior – 0% 1.890 2%
Total 101.021 100% 99.586 98%
Risco de mercado: A tabela abaixo demonstra a sensibilidade DV01 
(Delta Variation), com o impacto no valor de mercado dos fluxos de caixa 
quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros 
atuais ou a taxa do indexador:

31/12/2016 31/12/2015

Descrição Papel Vencimento
Saldo  

contábil DV 01
Saldo  

contábil DV 01
 LTN 01/04/2016 – – 191.077 (4)
 CRI IGPM Gaia-CRI35 20/04/2023 – – 44.389 (4)
 Debênture PBHA-D21 15/04/2021 7.729 (1) 14.138 (1)

7.729 (1) 249.604 (9)
Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso 
um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em 
cumprir com suas obrigações contratuais. O risco de crédito pode se ma-
terializar, substancialmente, por meio dos seguintes fatos: • Perdas decor-
rentes de inadimplência, por falta de pagamento do prêmio ou de suas 
parcelas por parte das seguradoras ou resseguradoras; • Possibilidade de 
algum emissor de títulos privados não honrar com o pagamento previsto 
no vencimento; • Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comis-
sões pagas aos corretores quando as apólices forem canceladas; • Colap-
so ou deterioração na capacidade de crédito dos resseguradores, inter-
mediários ou outras contrapartes; e • Colapso ou deterioração na 

capacidade de crédito dos Tomadores e Segurados das Companhias de 
Seguros ou seus clientes. a. Exposição ao risco de crédito de ressegu-
ro: A exposição ao risco de crédito para prêmios a receber abrange basi-
camente ramos de riscos a decorrer. A Administração entende que, no 
que se refere às operações de resseguros, há uma exposição significativa 
ao risco de crédito e, desta forma, adota políticas de controle conservado-
ras para análise de crédito. Em relação às operações de retrocessão, a 
Companhia está exposta a concentrações de risco com resseguradoras 
individuais para operações de resseguro não proporcional, devido à natu-
reza do mercado de resseguro e à faixa estrita de resseguradoras que 
possuem classificações de crédito aceitáveis. A Companhia adota uma 
política de gerenciar as exposições das contrapartes de retrocessão, ope-
rando com resseguradoras com alta qualidade de crédito refletidas nos 
ratings atribuídos por agências classificadoras. b. Rating dos ressegura-
dores dos contratos facultativos:
Tipo de res-
 segurador Ressegurador % Cessão Rating

Fitch S&P Moody’s AM Best
Local Ressegurador 1 25,00% AA AA- Aa3 A+
Local Ressegurador 2 8,00% – – – A-
Admitido Ressegurador 3 23,50% A A – –
Admitido Ressegurador 4 15,00% – – – A+
Admitido Ressegurador 5 7,50% – – A1 –
Admitido Ressegurador 6 2,00% – – – A+
Eventual Ressegurador 7 7,50% AA- AA- – –
Eventual Ressegurador 8 7,25% – – – A
Eventual Ressegurador 9 3,00% A- A- – –
Eventual Ressegurador 10 1,25% – – – A
Risco de subscrição: O risco de subscrição está relacionado com a pos-
sibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da so-
ciedade supervisionada, associadas, direta ou indiretamente, às bases 
técnicas e atuariais utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e 
provisões técnicas, na ocasião da subscrição das operações de seguros e 
resseguros. Este risco é mitigado através de rigorosos processos de sele-
ção e análise de todos os riscos aceitos, como é explicado nas outras 
notas, realizados por uma equipe especializada nos ramos alvo do Grupo 
BTG e que possuem uma extensa atuação profissional no mercado de 
seguros nacional e internacional. A Companhia opera com tomadores, 
segurados, resseguradores e corretores, exclusivamente pessoas jurídi-
cas, com reconhecido prestígio e longa atuação empresarial. Risco de 
liquidez: O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade 
de a Companhia saldar seus compromissos, quanto as dificuldades oca-
sionadas na transformação de um ativo em caixa necessário para quitar 
uma obrigação.

31/12/2016

A vencer  
em até  
1 ano

A vencer  
entre 1 e  

3 anos

A vencer  
acima de  

3 anos Total
Disponível 36 – – 36
Aplicações 70.819 187.595 234.781 493.195
Créditos das operações
 com seguros e resseguros 153.069 96.191 83.747 333.007
Ativos de resseguro e
 retrocessão diferidas 81.703 132.726 50.134 264.563
Total 305.627 416.512 368.662 1.090.801
31/12/2016
Contas a pagar 43.240 164 – 43.404
Débitos de operações com
 seguros e resseguros 101.229 56.763 53.082 211.074
Provisões técnicas 142.171 229.714 84.364 456.249
Total 286.640 286.641 137.446 710.727

31/12/2015

A vencer  
em até  
1 ano

A vencer  
entre 1 e  

3 anos

A vencer  
acima de  

3 anos Total
Disponível 30 – – 30
Aplicações 204.889 92.797 159.410 457.096
Créditos das operações
 com seguros e resseguros 84.178 127.476 27.344 238.998
Ativos de resseguro e
 retrocessão diferidas 72.243 111.402 43.596 227.241
Total 361.340 331.675 230.350 923.365
31/12/2015
Contas a pagar 26.692 – – 26.692
Débitos de operações com
 seguros e resseguros 61.892 88.540 19.186 169.618
Provisões técnicas 99.117 183.869 78.682 361.668
Total 187.701 272.409 97.868 557.978

• Cobertura das provisões técnicas: A tabela abaixo demonstra os pas-
sivos com seus relativos ativos garantidores:

31/12/2016 31/12/2015
Total das provisões técnicas (a) 216.596 179.393
 Provisões técnicas - resseguro aceito 456.249 361.668
 (–) Direitos creditórios (127.453) (100.242)
 (–) Ativos de resseguro redutores de PPNG (109.303) (78.385)
 (–) Ativos de resseguro redutores de IBNR (2.897) (3.648)
Garantias das provisões técnicas (b) 264.294 200.982
Títulos públicos - LFT 262.137 189.780
Debêntures 2.157 11.202
Cobertura excedente (c)=(b)-(a) 47.698 21.589
Liquidez em relação ao limite de 20%
 do CR (d) (NE 11c) 10.102 6.074
Excesso de liquidez (c)-(d) 37.596 15.515
• Sensibilidade à taxa de juros

31/12/2016 31/12/2015
Impacto no Patrimônio  

Líquido e resultado
Impacto no Patrimônio  

Líquido e resultado
a b a b

Fator de risco sobre
 as estruturas vigentes
Taxa de juros
 elevação de taxas – (102) (416) (548)
 redução de taxas – 102 416 548
a) 100 basis points nas estruturas de taxas de juros vigentes em 31 de 
dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015. b) 100 basis points  
nas estruturas de taxas de cupons vigentes em 31 de dezembro de 2016  
e 31 de dezembro de 2015. Em 31 de dezembro de 2016 os papéis  
da companhia não eram afetados por taxas de juros, como em 31 de  
dezembro de 2015.
12. Imposto de renda e contribuição social

31/12/2016 31/12/2015

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Imposto  
de renda

Contri- 
buição  
social

Lucro antes dos impostos e após 
 participações sobre o resultado 91.164 91.164 55.485 55.485
 Imposto de renda e contribuição 
  social a alíquota básica (22.282) (18.539) (13.735) (9.274)
Resultado imposto de renda
 e contribuição social (22.282) (18.539) (13.735) (9.274)
Taxa efetiva 24% 20% 25% 17%
13. Patrimônio líquido
a. Capital social: Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 
2015, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 350.000, represen-
tado por 337.178.487 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  
b. Reserva legal: Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido do exercí-
cio, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital social.  
c. Reserva estatutária: De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por 
finalidade a manutenção de capital de giro e seu montante está limitado 
ao saldo do capital social. d. Distribuição de lucros: Os acionistas tem 
direito a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Os juros sobre ca-
pital próprio, quando deliberados e pagos, são atribuídos como de parcela 
de dividendo mínimo. Em reunião realizada em 31 de dezembro de 2016, 
os acionistas renunciaram expressamente ao recebimento do dividendo 
mínimo obrigatório ao qual fariam jus referentes ao exercício-fiscal  
de 2016.
14. Detalhamento de contas da demonstração de resultado
a. Prêmios de resseguro:

31/12/2016 31/12/2015
Prêmio ganho de resseguro aceito 257.179 320.029
(–) Comissão sobre prêmio ganho (52.528) (53.856)
Riscos vigentes mas não emitidos - RVNE 6.430 (18.165)
Total 211.081 248.008
b. Resultado com operação de retrocessão:

31/12/2016 31/12/2015
Prêmio cedido em retocessão (199.516) (259.354)
Comissão sobre prêmio cedido em retrocessão 93.994 103.601
Variação da despesa de retrocessão 37.322 118.585
Outros resultados com operação de retrocessão 20.599 –
Total (47.601) (37.168)
c. Despesas administrativas:

31/12/2016 31/12/2015
Despesa com pessoal próprio (8.656) (9.301)
Despesas com serviços de terceiros (2.640) (2.078)
Despesas gerais de funcionamento (2.040) (1.978)
Despesas com publicações (123) (187)
Emolumentos judiciais (3) (4)
Despesas com donativos e contribuições (697) (65)
Outras despesas (2.340) (2.004)
Total (16.499) (15.617)
d. Despesas com tributos:

31/12/2016 31/12/2015
Impostos federais 832 (188)
Contribuição sindical (3) (92)
COFINS (5.996) (2.474)
PIS (1.150) (441)
Taxa de fiscalização (673) (232)
Total (6.990) (3.427)
e. Resultado financeiro:

31/12/2016 31/12/2015
Resultado com títulos de renda fixa 53.915 57.978
Receita de aplicações no mercado aberto 6.618 4.157
Outras receitas financeiras – 161
Receitas com títulos de renda fixa privados (1.578) 2.697
Ajuste a valor de mercado de títulos de renda fixa (580) (870)
Resultado financeiro com operações
 de resseguro 405 (323)
Total 58.780 63.800
f. Custos de aquisição
Custos de Aquisição 31/12/2016 31/12/2015
Despesas de Corretagem (22.912) –
Variação das despesas de corretagem diferidas 20.278 –
Total (2.634) –
g. Outras despesas operacionais

31/12/2016 31/12/2015
Despesa com prêmio de resseguro
 não proporcional (9.271) (13.219)
Outros (1.204) –
Total (10.475) (13.219)
15. Partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas o Banco BTG Pac-
tual S.A. (controlador da BTG Pactual Holding S.A) e a BTG Pactual Segu-
radora S.A., seus administradores, conselheiros e demais membros do 
pessoal-chave da administração e seus familiares, conforme definições 
contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Par-
tes Relacionadas emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
Essas operações referem-se, basicamente, a saldo em conta-corrente, 
operações de aceite de resseguros da Seguradora do Grupo BTG Pactu-
al, a administração de sua carteira de investimentos gerida e administrada 
pelo Banco BTG Pactual S.A. Existem também operações relativas à utili-
zação da estrutura e recursos entre as empresas do Grupo BTG Pactual, 
de forma que o montante relativo a essa utilização é rateado e ressarcido 
conforme estabelecido entre as partes.
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Ativo/ 
(Passivo)

Receitas/ 
(Despesas)

Ativo
Grau de  
relação

31/12/ 
2016

31/12/ 
2015

31/12/ 
2016

31/12/ 
2015

Disponibilidades
 - Banco BTG 
  Pactual S.A.

Contro- 
lada 36 30 – –

Títulos e créditos a receber
 - Banco BTG Pactual S.A. Controlada – 69 – –
Operações com seguradoras
 - Pan Seguros S.A. Ligada 221.224 72.043 204.651 56.041
Passivo
Operações com seguradoras
 - Pan Seguros S.A. Ligada (3.655) – – –
Contas a pagar
 - Banco BTG Pactual S.A. Controlada (659) – (8.284) –
 - BTG Pactual Corretora 
  de Resseguros Ligada (16.967) – (2.634) –

Remuneração do pessoal-chave da Administração: É contabilizada na 
rubrica “despesas administrativas” a remuneração paga aos Administra-
dores, que compreende benefícios de curto prazo. Não é concedido qual-
quer tipo de benefício pós-emprego e não tem como política pagar a em-
pregados e administradores remuneração baseada em ações. Nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 
não houve remuneração para o pessoal chave da administração.
16. Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não possuía instru-
mentos financeiros derivativos.
17. Outras informações
Contingências: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não 
tem contabilizados ativos e passivos contingentes e não é parte em pro-
cessos envolvendo questões fiscais, cíveis e trabalhistas. Sinistros: Em 
31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não tinha sinistros a liqui-
dar, bem como não houve sinistros avisados no período.

18. Eventos Subsequentes
Entre 31 de dezembro de 2016 e a data destas demonstrações contábeis 
ocorreram os seguintes eventos subsequentes: a) Circular SUSEP 
n°  543/2016: A SUSEP publicou em 22 de dezembro de 2016 a Circular 
SUSEP n° 543 que altera a Circular SUSEP n° 517, de 30 de julho de 
2015. A Circular entra em vigor em 1° de janeiro de 2017. b) Circular SU-
SEP n° 544/2016: A SUSEP publicou em 27 de dezembro de 2016 a Cir-
cular SUSEP n° 544 que dispõe sobre alterações das Normas Contábeis 
a serem observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capi-
talização, entidades abertas de previdência complementar e ressegurado-
res locais. A Circular entra em vigor em 1° de janeiro de 2017. c) Circular 
SUSEP n° 545/2017: A SUSEP publicou em 27 de janeiro de 2017 a Cir-
cular SUSEP n° 545 que estabelece critérios adicionais para oferta prefe-
rencial de riscos aos resseguradores locais, atendimento ao disposto no 
caput do artigo 15 da Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro de 
2007. A Circular entra em vigor em 27 de janeiro de 2017. A companhia 
está avaliando os impactos para tomar as ações necessárias para o cum-
primento das Circulares emitidas pelo órgão regulador.
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PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Diretores e Acionistas da BTG Pactual Resseguradora S.A. - São 
Paulo - SP - CNPJ: 15.421.859/0001-41. Examinamos as provisões 
técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas demonstrações 
contábeis bem como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da BTG Pactual Resseguradora S.A. 
(“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2016, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Responsabilidade da 
Administração: A Administração da Sociedade é responsável pelas 
provisões técnicas, pelos ativos de retrocessão registrados nas 
demonstrações contábeis e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem como pelas 
funcionalidades dos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 
dos atuários auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no 
primeiro parágrafo deste parecer, com base em nossos procedimentos de 
auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e também com base em nosso 
conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais 
adequadas. Esses princípios requerem que a auditoria atuarial seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
os respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante. Em 
particular quanto ao aspecto de solvência da Sociedade, nossa 
responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente à adequação 
da constituição das provisões técnicas e de seus ativos redutores de 
cobertura financeira relacionados, segundo normativos e princípios 
supracitados, bem como ao atendimento pela Sociedade auditada dos 
requerimentos de capital conforme limites mínimos estipulados pelas 
normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e não se refere à 

qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões 
técnicas, líquidas de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de 
capital. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
provisões técnicas e dos ativos de retrocessão registrados nas 
demonstrações contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos 
relevantes para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são 
apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a efetividade desses controles internos. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as 
provisões técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas 
demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção da Sociedade em 31 de dezembro de 
2016 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
as normas e orientações emitidas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 
e pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Outros Assuntos: No contexto 
de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação 
de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido 
no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos selecionados 
sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa 
auditoria atuarial, com base em testes sobre amostras. Consideramos que 
os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar 
segurança razoável para permitir que os referidos itens integrantes do 
escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção 
relevante. Adicionalmente, também a partir de procedimentos 
selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, 
observamos certas divergências na correspondência dos dados que 
serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido 
no primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos 
respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016. Todavia, essas divergências já são de ciência da 

Resseguradora, a qual já está tomando providências para sua eliminação, 
além de não se constituírem em risco de distorção relevante na apuração 
dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo e não 
impactarem nossa opinião sobre os mesmos.

Ricardo Pacheco 
MIBA 2.679

EY Serviços Atuariais S.S. - CNPJ 03.801.998/0001-11 
CIBA 57 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017
Anexo ao Parecer dos Atuários Auditores Independentes

Demonstrativo dos Valores Sujeitos à  
Auditoria Atuarial em 31/12/2016

Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Provisão de Prêmios Não Ganhos 452.648
Provisão de Sinistros a Liquidar –
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 3.601
Provisão de Despesas Relacionadas –
Provisão de Excedentes Técnicos (PET) –
Provisão Complementar de Cobertura –
Total de Provisões Técnicas 456.249
Valores Redutores da Cobertura
 Financeira das Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Direitos Creditórios 127.453
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PPNG 109.303
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de PSL –
Ativos de Resseguro/Retrocessão Redutores de IBNR 2.897
Total de Valores Redutores de Provisões Técnicas 239.653
Patrimônio Líquido Ajustado e
 Capital Mínimo Requerido Em Milhares de R$
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) 417.876
Capital Base (b) 60.000
Capital de Risco - Subscrição (c) 25.369
Capital de Risco - Crédito (d) 26.959
Capital de Risco - Mercado (e) 8.885
Capital de Risco - Operacional (f) 1.870
Redução por Correlação dos Riscos (g) (12.574)
Capital de Risco (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) 50.509
Capital Mínimo Requerido (i) = Maior entre (b) e (h) 60.000
Suficiência do PLA (a) - (i) 357.876

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores e Acionistas da BTG Pactual Resseguradora S.A. - São 
Paulo - SP - Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da BTG 
Pactual Resseguradora S.A.(“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da BTG Pactual Resseguradora S.A. em 
31 de dezembro de 2016, 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. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 

da Administração e da governança sobre as demonstrações 
contábeis: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 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 demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela Governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade de supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores 
independentes pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017
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