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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(continuação)

Safra Seguros Gerais S.A.
Av. Paulista, 2.100 - São Paulo - SP / CNPJ nº 06.109.373/0001-81

PARECER DO ATUÁRIO  INDEPENDENTE

Aos Acionistas e Administradores da
Safra Seguros Gerais S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de R$60.807 mil, os 
ativos de resseguro e 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 
Safra Seguros Gerais S.A. (“Seguradora”), em 31 de dezembro de 2016, descritos nas notas explicativas integrantes 
das demonstrações contábeis da Seguradora, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, de acordo 
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendên-
cia de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Responsabilidade da 
Administração - A Administração da Seguradora é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro 
e retrocessão registrados nas demonstrações contábeis e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores re-
dutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção descritos nas 
notas explicativas integrantes das demonstrações contábeis da Seguradora, elaborados de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo IBA e com as normas da SUSEP e do CNSP, e pelos controles internos que ela determinou 
serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Responsabilidade dos atuários independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de R$60.807 mil, os 
ativos de resseguro e 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 
descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações contábeis da Seguradora com base em nossa audi-
toria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo IBA. Esses princípios atuariais requerem 
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões 
técnicas, os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do ca-
pital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites 
de retenção descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações contábeis da Seguradora estão livres 
de distorção relevante. Em relação ao aspecto da solvência, nossa responsabilidade está restrita à adequação dos 
demonstrativos da solvência e do capital mínimo da Seguradora e não abrange uma opinião sobre as condições 
para fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de 
lucros que garantam a sua continuidade no futuro. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas, dos ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores reduto-

res da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção descritos nas notas
explicativas integrantes das demonstrações contábeis da Seguradora. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e 
elaboração das provisões técnicas, dos ativos de resseguro e 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 descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações contábeis
da Seguradora 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 da Seguradora. 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, exceto aquelas referentes ao seguro DPVAT, no montante de R$60.807 
mil que não foi objeto de nossos exames, os ativos de resseguro e 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 descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações
contábeis da Seguradora anteriormente referidas da Safra Seguros Gerais S.A. em 31 de dezembro de 2016, foram 
elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e com as 
normas da SUSEP e do CNSP. Outros assuntos - No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, consi-
derando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, 
também aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Seguradora 
e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados 
selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também 
a partir de selecionados procedimentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe
correspondência desses 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 auditado, em seus aspectos mais relevantes.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017

Consultores Ltda.
CNPJ 02.189.924/0001-03 João Batista da Costa Pinto

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 Seguradora. 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 

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.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017

Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609 /O-8 CRC nº 1 PR 050377/O-6

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

Relatório da Administração
Conjuntura: O exercício 2016 foi novamente marcado por uma forte con-
tração da atividade econômica do país. Sob a ótica da demanda, o aumen-
to do desemprego, baixos indicadores de confi ança e condições restritivas 
de crédito e liquidez afetaram negativamente o consumo das famílias e os 
investimentos; do lado da oferta, todas as atividades básicas da economia 
apresentaram um recuo importante em 2016, destacando o terceiro ano 
consecutivo de contração da produção industrial (17% no período) e a ex-
pectativa de queda do PIB do agronegócio no último ano contrariando ex-
pectativas anteriores. Já as condições de crédito mantiveram a tendência 
restritiva observada desde 2014, passando de menores taxas de cresci-
mento até uma signifi cativa contração de 3,5% em 2016 – evolução inédita 
em mais de uma década. Este desempenho afetou fortemente os indicado-
res de inadimplência corporativa em 2016, destacando, como exemplo, o 
recorde histórico de 1.863 companhias que ingressaram com pedidos de 
recuperação judicial em 2016, alta de 45% sobre 2015.  Consequentemen-
te, estimativas recentes divulgadas no Boletim Focus do Banco Central do 
Brasil preveem uma contração de 3,5% do PIB em 2016. Caso se confi rme, 
signifi cará uma queda de mais de 7% acumulada nos últimos 2 anos. Por 
outro lado, 2016 assistiu uma infl exão nos indicadores de confi ança e das 
expectativas de desempenho futuro do país. Se por um lado os desenlaces 
de eventos políticos contribuíram para uma melhor perspectiva de aprova-
ção das reformas necessárias para estabilizar a economia, por outro al-
guns resultados positivos do ajuste cíclico pelo qual passa a economia bra-
sileira reforçaram aquela tendência. O IPCA, por exemplo, apresentou um 
recuo signifi cativo no último trimestre a ponto de terminar o ano dentro da 
meta de infl ação estipulada pelo Banco Central (6,3% em 2016 contra 
10,7% em 2015). Projeções para 2017 apontam para uma infl ação próxima 
ao centro da meta (4,5%), abrindo um importante espaço para reduções 
mais expressivas das taxas de juros, já em curso este ano. Taxas menores 
em um cenário de maior confi ança e melhores expectativas devem estimu-
lar investimentos face à perspectiva de retomada da atividade econômica 
num futuro próximo. Para as famílias, juros em queda também contribuirão 
para acelerar o processo de desalavancagem, assim aumentando a renda 

disponível e a capacidade de contratação de crédito em condições mais fa-
voráveis para, num primeiro momento, estabilizar o consumo, porém abrin-
do espaço ao seu crescimento no médio prazo. Projetos de lei importantes, 
como a fi xação de teto para os gastos públicos e a reforma previdenciária, 
colaborarão ao fortalecimento das fi nanças públicas, consequentemente 
reduzindo o risco-país e favorecendo, de uma forma geral, o ambiente in-
terno de negócios. No cenário externo, algumas incertezas importantes 
emergiram ao longo do ano: resultado das eleições norte-americanas e os 
impasses da normalização monetária; crescente popularidade da extre-
ma-direita em países-chave na Europa face à persistente estagnação 
econômica; drama dos refugiados do oriente médio; reequilíbrio chinês 
a taxas de crescimento declinantes; tendência de recuperação do preço 
das commodities em um cenário de baixo crescimento geral, com riscos de 
estagfl ação. Nada disso, porém, parece haver afetado materialmente o de-
sempenho econômico em geral projetado para 2016, em que pese fomen-
tar incertezas caso os novos temas trazidos por novas forças políticas em 
ascensão nas maiores economias do mundo venham-se a confi rmar.
Desempenho: Neste cenário, a Crédito y Caución manteve sua postura 
prudencial na condução de seus negócios visando preservar a solidez de 
seu portfolio. Os investimentos anteriores no reforço de competências de 
monitoramento de riscos foram cruciais para identifi car de maneira mais 
rápida e antecipada sinais de fragilização fi nanceira dos devedores segu-
rados, a fi m de minimizar potenciais sinistros; persistiu-se também na 
busca de um maior equilíbrio entre riscos segurados e remuneração face 
à confi rmação da expectativa inicial de deterioração da inadimplência 
corporativa em geral e crescimento dos sinistros em boa parte do exercí-
cio nas apólices domésticas, assim como uma maior diversifi cação seto-
rial da carteira a fi m de minimizar riscos de correlação; por fi m, controle 
de custos de forma a ampliar margens e consequentemente capacidade 
de absorção de sinistros pelos prêmios gerados na própria atividade.  Os 
resultados demonstram que a seguradora alcançou êxito relativo em to-
das as metas estipuladas. Prêmios emitidos cresceram aproximadamen-
te 24% enquanto os prêmios ganhos 8%, resultado da combinação da ex-

pansão da base de segurados e dos ajustes nos prêmios de riscos da 
carteira existente, apesar da contração econômica haver afetado negati-
vamente o volume de vendas seguráveis de nossos clientes no mercado 
doméstico. Despesas administrativas corresponderam a 21% dos prê-
mios ganhos, confi rmando a Crédito y Caución como a mais efi ciente 
dentre as seguradoras monoliners. A sinistralidade (sinistros ocorridos 
sobre prêmios ganhos) teve uma redução importante de 138% em 2015 
para 110% em 2016, apesar do desempenho pontual ainda acima do 
equilíbrio. Por fi m, resultado operacional 18% superior, combinando cres-
cimento dos prêmios, efi ciência operacional, sinistralidade inferior, e re-
sultados das operações com resseguro. 
Perspectivas: A evolução recente da economia brasileira reforça as proje-
ções de um ano de maior estabilidade levando em conta aspectos essen-
cialmente domésticos: infl ação na meta, juros reais menores, desemprego 
estável, além de fi nanças públicas sob controle. Temas internacionais po-
dem causar fricções neste desempenho, em que pese a relevância dos fa-
tores domésticos como determinante do comportamento da economia no 
curto prazo. Consequentemente, espera-se um pequeno crescimento do 
PIB em 2017 em meio a um cenário de paulatino descontingenciamento do 
crédito em geral, assim revertendo a incômoda e inédita tendência de for-
tes contrações por anos consecutivos. Neste contexto, a Crédito y Caución 
espera seguir fi rme na perseguição de seus objetivos de desempenho su-
perior. Em especial, espera-se uma normalização dos indicadores de sinis-
tralidade benefi ciados pela maturação das ações corretivas e prudenciais 
adotadas ao longo dos últimos dois exercícios, bem como por uma conjun-
tura mais favorável ao desempenho dos negócios em geral, favorecendo as 
condições de crédito e liquidez com que as empresas servirão seus passi-
vos. Nossas ações serão continuadas e aprimoradas conforme a evolução 
da conjuntura e perspectivas em cada momento. Assim, esperamos que 
nossos resultados, tanto os ora apresentados e futuros, continuem a refl e-
tir a confi ança depositada por nossos clientes, resseguradores, acionistas, 
reguladores e colaboradores no valor aportado por esta companhia aos 
seus respectivos objetivos e expectativas.

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

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

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 das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais)
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ATIVO Notas Explicativas 2016 2015
Circulante   161.073  154.924
 Disponível - Caixa e Bancos   8.264  7.333
 Aplicações 5  47.645  43.099
 Créditos das operações
  com seguros e resseguros   28.301  22.821
 Prêmios a receber 6.1  26.278  20.920
 Operações com resseguradoras 6.2  2.023  1.901
 Ativos de resseguro - provisões técnicas 7  73.188  78.967
 Títulos e créditos a receber   702  625
 Créditos tributários e previdenciários 8.1  684  621
 Outros créditos   18  4
 Despesas Antecipadas Operacionais   26  20
 Custos de aquisição diferidos - Seguros 9  2.947  2.059
Não circulante   3.396  1.715
 Realizável a longo prazo   3.084  1.325
  Ativos de resseguro - provisões técnicas 7  2.659  1.086
  Empréstimos e depósitos compulsórios   29  29
  Custos de aquisição diferidos - Seguros 9  396  210
  Imobilizado - Bens móveis 10  312  390
Total do ativo   164.469  156.639

PASSIVO E
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas Explicativas 2016 2015
Circulante   120.724  116.019
 Contas a pagar   3.628  3.150
 Obrigações a pagar   795  966
 Impostos e encargos sociais a recolher 11  1.293  1.153
 Encargos trabalhistas   523  413
 Impostos e contribuições 11  766  528
 Outras Contas a Pagar   251  90
Débitos de operações
 com seguros e resseguros   33.213  26.398
 Operações com resseguradoras 12  30.014  24.244
 Corretores de seguros e resseguros 13  3.199  2.154
Provisões técnicas - seguros Danos 14  83.883  86.471
Não circulante   3.613  1.564
 Provisões técnicas - seguros Danos 14  3.613  1.564
Patrimônio líquido 15  40.132  39.056
 Capital social   40.489  40.489
 Prejuízos acumulados   (357)  (1.433)

Total do passivo e do patrimônio líquido   164.469  156.639

 Notas Explicativas 2016 2015
Prêmios emitidos 16  55.903  45.200
Variações das provisões técnicas de prêmios 16  (9.093)  (2.028)
Prêmios ganhos 16 -17  46.810  43.172
Sinistros ocorridos 16 -17  (51.362)  (59.548)
Custos de aquisição 16 -17  (5.300)  (4.129)
Outras Receitas e Despesas Operacionais 16  (201)  (195)
Resultado com resseguro 16  17.211  26.448
 Receitas com resseguro   50.567  58.432
 Despesas com resseguro   (33.356)  (31.984)
Despesas administrativas 16  (9.724)  (9.059)
Despesas com tributos 16  (1.276)  (1.051)
Resultado fi nanceiro 16  5.737  5.964
Resultado operacional   1.895  1.602
Ganhos ou perdas com ativos não correntes  -  (8)
Resultado antes dos impostos e participações   1.895  1.594
Imposto de renda 18  (374)  (234)
IRPJ diferido   (64)  64
Contribuição social 18  (319)  (166)
CSLL diferido   (51)  51
Participação sobre o resultado   (11)  (236)
Lucro líquido no exercício   1.076  1.073
Quantidade de ações (em milhares)   42.658  42.658
Lucro líquido por ação - R$   0,025  0,025

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

  2016  2015
Resultado do exercício  1.076  1.073
Outros Resultados abrangentes  -  -
Resultado Abrangente  1.076  1.073

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

 2016 2015
Lucro líquido do exercício  1.076  1.073
Ajustes de itens que não afetam o caixa  115  115
 Depreciações e amortizações  115  115
Lucro líquido do exercício ajustado  1.191  1.188
Variações das contas patrimoniais  396 (2.906)
 Aplicações Financeiras  (4.546)  (3.719)
 Créditos das operações com seguros e resseguros  (5.480)  (10.750)
 Títulos e créditos a receber  (77)  (195)
 Ativos de resseguro - provisões técnicas  4.206  (40.106)
 Despesas antecipadas  (6)  25
 Custos de aquisição diferidos  (1.074)  (114)
 Impostos e contribuições  857  573
 Outras contas a pagar  240  382
 Débitos das operações com seguros e resseguros  6.815  8.681

 Capital Prejuízos
 social acumulados Total
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
 Lucro do exercício  -  1.076  1.076
Em 31 de dezembro de 2016  40.489  (357)  40.132

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

 2016 2015
 Provisões técnicas – seguros  (539)  42.317
Caixa gerado/ (consumido) nas atividades  1.587  (1.718)
 IRPJ e CSLL pagos  (619)  (348)
Caixa líquido gerado/(consumido)
 nas atividades operacionais  968  (2.066)
Atividades de investimento
 Pagamento pela compra:
  Imobilizado  (37)  (105)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimentos  (37)  (105)
Aumento/(redução) líquido
 de caixa e equivalentes de caixa  931  (2.171)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  7.333  9.504
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício  8.264  7.333

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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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 emis-
são 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. 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 
disposição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações fi -
nanceiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por 
Ações e com as normas regulamentares do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SU-
SEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando apro-
vados pelo órgão regulador, e evidenciam todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, as quais es-
tão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A 
apresentação segue os critérios estabelecidos no plano de contas insti-
tuído para as Sociedades Seguradoras pela Circular SUSEP nº 517/15, 
alterada pela Circular SUSEP nº 521/15. A preparação das demonstra-
ções 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. Confor-
me previsto na Circular SUSEP nº 517/15, a Demonstração de Fluxos de 
Caixa está sendo divulgada pelo método indireto. Essas demonstrações 
fi nanceiras foram aprovadas pela diretoria em 20 de fevereiro de 2017. 
2.2. Conversão de moeda estrangeira: 2.2.1. Moeda funcional e moe-
da de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações fi nanceiras 
são mensurados utilizando-se a moeda do ambiente econômico primário, 
ou principal, no qual a Seguradora atua (“a moeda funcional”). As de-
monstrações 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 estrangeira são convertidas para a 
moeda funcional, utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações. Os ganhos ou perdas de conversão de saldos, denomi-
nados em moeda estrangeira, resultantes da liquidação de tais transa-
ções e da conversão de saldos na data de fechamento de balanço, são 
reconhecidos no resultado do período. 2.3. Caixa e equivalentes de cai-
xa: 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 compro-
missos de curto prazo. 2.4. Ativos fi nanceiros: 2.4.1. Classifi cação e 
mensuração: A Seguradora classifi ca seus ativos fi nanceiros sob as se-
guintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e 
empréstimos e recebíveis. A classifi cação depende da fi nalidade para a 
qual os ativos fi nanceiros foram adquiridos. A administração determina 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, ajusta-
dos ao valor justo e classifi cados no ativo circulante. Os rendimentos, as 
valorizações e desvalorizações sobre esses títulos e valores mobiliários 
são reconhecidos no resultado. 2.4.1.2. Empréstimos e recebíveis: Os 
empréstimos e recebíveis são ativos fi nanceiros representados por prê-
mios a receber e demais contas a receber, que são mensurados inicial-
mente pelo valor justo acrescido dos custos das transações. Após o reco-
nhecimento inicial, esses ativos fi nanceiros são mensurados pelo custo 
amortizado, ajustados, quando aplicável, por reduções no valor recuperá-
vel. 2.4.2. Impairment de ativos fi nanceiros: 2.4.2.1. Ativos fi nancei-
ros 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 rece-
bíveis esteja deteriorado ou ‘impaired’. Caso um ativo fi nanceiro seja con-
siderado deteriorado (impaired), 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 nanceiro. As perdas são registradas e con-
troladas em uma conta retifi cadora do ativo fi nanceiro. Para a análise de 
impairment, a Seguradora utiliza diversos fatores observáveis que in-
cluem: • base histórica de perdas e inadimplência; • difi culdade fi nanceira 
signifi cativa do segurado; • quebra de contratos como inadimplência ou 
atraso nos pagamentos; • possibilidade de o segurado entrar em concor-
data ou falência. A provisão para riscos sobre créditos é constituída sobre 
os prêmios a receber com período de inadimplência superior a 60 dias da 
data do vencimento do crédito. No caso de prêmios a receber, essa pro-
visão 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 prê-
mios 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, in-
dependentemente de incluírem valores a vencer, sendo que até a presen-
te data não houve a necessidade de constituição. A provisão para riscos 
sobre créditos para ativos de resseguros é constituída para aqueles com 
período de inadimplência superior a 180 dias da data do vencimento do 
crédito, sendo que até a presente data não houve a necessidade de cons-
tituição. Mediante avaliações, a Seguradora entende que o critério para a 
provisão para riscos sobre créditos, em consonância com determinações 
da SUSEP, está adequada e refl ete o histórico de perdas internas. 2.5. 
Ativos relacionados a resseguros: A cessão de resseguros é efetuada 
pela Seguradora no curso normal de suas atividades com o propósito de 
limitar um risco e eventual perda potencial, por meio da diversifi cação de 
riscos. Os passivos relacionados às operações de resseguros são apre-
sentados 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 prêmios de 
resseguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, cujo período 
de risco esteja ativo, e por sinistros indenizados aos segurados ou pen-
dentes 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 
partir de 180 dias, quando os créditos forem com resseguradoras referen-
tes à restituição de sinistros pagos. 2.6. Contratos de seguro: A Segura-
dora classifi ca todos os contratos de seguro com base em análise de 
transferência de risco signifi cativo de seguro entre as partes no contrato, 
considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comer-
cial onde o evento segurado ocorre comparado com cenários onde o 
evento segurado não ocorre. O contrato de seguro é aquele em que a Se-
guradora aceita um risco de seguro signifi cativo de outra parte, aceitando 
compensar o segurado no caso de um acontecimento futuro incerto espe-
cífi co, afetá-lo adversamente. 2.7. Custos de aquisição diferidos: As 
despesas de comercialização diferidas são constituídas pelas parcelas 
dos custos na obtenção de contratos de seguros, cujo período do risco 
ainda não decorreu e são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao 
prazo decorrido. 2.8. Imobilizado: Imobilizado - está demonstrado ao 
custo e a depreciação calculada pelo método linear, com base em taxas 
que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens conforme as 
seguintes taxas anuais: equipamentos e veículos – 20% e móveis – 10%. 
2.9. Provisões, passivos contingentes e obrigações legais - fi scais e 
previdenciárias: 2.9.1. Provisões e passivos contingentes: Referem-
-se a obrigações presentes, decorrente de eventos passados e depen-
dentes da ocorrência de eventos futuros para a confi rmação ou não de 
sua existência. São classifi cados como (a) perdas prováveis, onde são 
constituídas provisões, (b) perdas possíveis, onde são divulgados, quan-
do relevantes, sem que sejam provisionados e (c) perdas remotas, onde 
não requerem provisão e divulgação. Estas classifi cações são avaliadas 
por consultores jurídicos e revisadas periodicamente pela administração 
da Seguradora. Os valores são baseados nas notifi cações dos processos 
administrativos ou judiciais e atualizados mensalmente. Até a presente 
data a Seguradora não é parte em nenhuma ação ou processo judicial. 
2.9.2. Obrigações legais: Relativos às obrigações tributárias cuja legali-
dade ou constitucionalidade são objetos de contestação judicial e são re-

conhecidas pelo valor integral em discussão e permanecem registradas 
até a fase de trânsito em julgado. 2.10. Passivos de contratos de segu-
ro: 2.10.1. Provisões Técnicas: A Seguradora utilizou as diretrizes do 
CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro. Para avaliação de con-
tratos 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 Pri-
vados (CNSP), Resolução CNSP 343/16 e da Superintendência de Segu-
ros Privados (SUSEP) Circular nº 517/15, alterada pela Circular SUSEP 
nº 521/15, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentadas em 
Notas Técnicas Atuariais (NTA) descritas a seguir: (a) A Provisão de Prê-
mios Não Ganhos (PPNG) é calculada pro rata die, com base nos prê-
mios emitidos e tem por objetivo provisionar a parcela dos prêmios cor-
respondentes ao período de risco a decorrer, contado a partir da data-ba-
se 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 assumidos pela Seguradora, 
cujas vigências já se iniciaram e que estão em processo de emissão. A 
metodologia baseia-se na apuração de um percentual médio sobre a di-
ferença entre a PPNG calculada pelo início de vigência e a PPNG calcu-
lada 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 Liquidar (PSL) é constituí-
da com base na estimativa dos valores a indenizar, efetuada por ocasião 
do recebimento do aviso de sinistro, líquida dos ajustes do cosseguro, 
quando aplicável. (d) A Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisa-
dos (IBNR) é constituída com base no cálculo da Metodologia do Triângu-
lo de Run-Off para o desenvolvimento de sinistros incorridos. Para alguns 
casos este método poderá apresentar volatilidades devido a fatores mui-
tos altos para os primeiros períodos de observação, nessas situações os 
valores serão ajustados conforme a Metodologia de Bornhuetter -Fergu-
son (BF). (e) A Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Sufi cientemen-
te Avisados (IBNER) é constituída para ajustar, quando necessário, a 
PSL e a IBNR através do cálculo do desenvolvimento agregado dos sinis-
tros avisados e ainda não pagos, mas cujos valores poderão ser altera-
dos ao longo do processo até a sua liquidação fi nal. Dessa forma, caso 
houver diferença entre o cálculo do desenvolvimento e a provisão infor-
mada, deverá ser constituída a IBNER para ajustar a provisão ao montan-
te mais aproximado da liquidação. Na data de 31 de dezembro de 2016 
não foi apurada IBNER a ser constituída. (f) A Provisão de Despesas Re-
lacionadas (PDR) visa cobrir as despesas relativas às indenizações de si-
nistros. A PDR é constituída através da soma de dois fatores: a soma dos 
valores das despesas relacionadas aos sinistros já conhecidas e penden-
tes de pagamento e da expectativa dos valores das despesas relaciona-
das 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 
contratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é elaborado 
considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contra-
tos de seguro permitidos segundo o CPC 11, deduzidos dos ativos intan-
gíveis diretamente 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 teste, a Seguradora elaborou uma metodologia que considera 
a sua melhor estimativa de todos os fl uxos de caixa futuros, que também 
incluem as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizan-
do-se premissas correntes para o teste. Para determinação das estimati-
vas dos fl uxos de caixa futuros, os contratos são agrupados em função de 
similaridades (ou características de risco similares), e consequentemen-
te, como os respectivos riscos de seguro são gerenciados em conjunto 
pela administração. Os fl uxos de caixa são trazidos a valor presente com 
base na estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de risco defi nida 
pela SUSEP. Para apuração do LAT, utilizou-se a sinistralidade de março 
de 2016 a agosto de 2016 da Seguradora, cujo percentual é de 63% para 
o ramo de crédito doméstico e de 206% para o ramo de crédito à expor-
tação. A Seguradora repassa em resseguro 95%, em média, dos prêmios 
emitidos, conforme demonstrado na nota 7. As demais premissas relacio-
nadas 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 n-
dos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 não indicou a necessidade de 
ajuste nas provisões técnicas de seguros. 2.11. Principais tributos: A 
provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% acresci-
da 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 8) As contribuições para o PIS são 
provisionadas pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alíquota 
de 4%, na forma da legislação vigente. Os créditos tributários decorren-
tes 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 mesmas alíquotas. Tais créditos tribu-
tários 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 reconhecidos em itens de ativo, 
passivo, patrimônio líquido e resultado se houver previsibilidade de reali-
zação de tais créditos. Embora não seja reconhecido no balanço patrimo-
nial, devido à ausência da perspectiva da realização, a Seguradora man-
tém crédito tributário não ativado, em controle fi scal, no montante de R$ 
1.631 em 31 de dezembro de 2016 (R$ 2.314 em 31 de dezembro de 
2015) conforme legislação fi scal vigente. 2.12. Benefícios a emprega-
dos: As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados são 
calculadas segundo normas e leis trabalhistas em vigor na data de prepa-
ração das demonstrações fi nanceiras e são registradas segundo o regi-
me de competência conforme os serviços são prestados pelos funcioná-
rios. 2.13. Capital social: O capital social da Seguradora corresponde a 
capital estrangeiro e está representado por 42.657.500 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal (Nota 15.1). 2.14. Distribuição de divi-
dendos: A distribuição de dividendos para os acionistas, quando aplicá-
vel, é reconhecida como um passivo nas demonstrações fi nanceiras ao fi -
nal do período, com base no estatuto social da Seguradora. 2.15.  Práti-
cas 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 pra-
zo de vigência da apólice. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
a recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é registrado no passivo 
da Seguradora e é retido e recolhido simultaneamente ao recebimento do 
prêmio. (b) A receita fi nanceira é reconhecida conforme o prazo decorri-
do, usando o método da taxa efetiva de juros. As receitas de juros de ins-
trumentos fi nanceiros são reconhecidas no resultado do período, segun-
do o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. Quando 
um ativo fi nanceiro é reduzido, como resultado de perda por impairment, 
a Seguradora reduz o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável, 
correspondente ao valor estimado dos fl uxos de caixa futuro, descontado 
pela taxa efetiva de juros e continua reconhecendo juros sobre estes ati-
vos fi nanceiros como receita de juros no resultado do período. 3. Estima-
tivas e premissas contábeis críticas: Na preparação das demonstra-
ções fi nanceiras, a Seguradora adotou variáveis e premissas com base 
na sua experiência histórica e vários outros fatores que entende como re-
levantes, itens signifi cativos cujos valores são determinados com base 
em estimativa que incluem: 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 co-
mercialização relativos aos riscos vigentes ainda sem emissão das res-
pectivas apólices e as provisões que envolvem valores em discussão ju-
dicial. 3.1. Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de pas-
sivos 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 incertezas que precisam ser consideradas na 
estimativa dos passivos que a Seguradora irá liquidar, desta forma, ado-
tou variáveis e premissas com base na sua experiência histórica e outros 
fatores que entende como relevantes e utiliza todas as fontes de informa-
ção internas e externas disponíveis sobre experiências passadas e indi-
cadores que possam infl uenciar as tomadas de decisões da melhor esti-
mativa do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento se-
gurado já tenha ocorrido. Consequentemente, os valores provisionados 
podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para 
tais obrigações. 3.2. Estimativas utilizadas para cálculo de recupera- co
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bilidade (impairment) de ativos fi nanceiros: A Seguradora segue as 
orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo fi nanceiro dis-
ponível para venda está impaired. Essa determinação requer um julga-
mento signifi cativo onde a Seguradora avalia, entre outros fatores, a du-
ração 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 seguros: 4.1. 
Gestão de riscos de seguro: A Seguradora tem como objetivo investir 
em novos e melhores processos de seleção de riscos e precifi cação. Os 
elementos-chave da política de subscrição da Seguradora são: (a) manu-
tenção de controle centralizado de subscrição para garantir que as políti-
cas e os procedimentos da Seguradora sejam utilizados de maneira con-
sistente e apropriados; (b) acompanhamento permanente da qualidade 
dos negócios propostos pelos corretores; e (c) risco de subscrição oriun-
do de uma situação econômica adversa que contraria tanto as expectati-
vas da Seguradora no momento da elaboração de sua política de subscri-
ção quanto às incertezas existentes na estimação das provisões, consi-
derando a ausência de experiência da Seguradora local no mercado se-
gurador brasileiro, fi ca estabelecida como parâmetro de precifi cação a ta-
rifa de prêmio adotada pela Crédito y Caución Espanha, baseado nos re-
sultados estáveis de subscrição alcançados nos exercícios anteriores, de 
mais de 80 anos, que, aliado à oportuna linha de contratação mantida 
neste seguro, avalizam a sufi ciência global das tarifas adotadas. A toma-
da de decisão é efetuada somente após análise do resultado dos seguin-
tes procedimentos: • Gestão de sinistralidade; • Identifi cação de concen-
tração de uma carteira em um setor de atividade econômica; • Identifi ca-
ção de crise na economia local ou mundial que afetem no agravamento 
dos riscos de créditos; • Análise do comportamento dos segurados no 
que concerne à preservação do bem segurável e quanto à regularidade 
no cumprimento de suas obrigações contratuais. As operações de segu-
ro de crédito e garantias somente são aceitas mediante cobertura de res-
seguro. Quando do aviso de sinistro a Seguradora registra a “reserva de 
sinistro inicial” levando em consideração o montante avisado e posterior-
mente (durante a análise) o montante coberto; a adequação da reserva 
de sinistro ao montante sufi ciente à cobertura é efetuada após a regula-
ção 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 mer-
cadológicos; • Informações disponibilizadas pelas agências provedoras 
de informações de crédito; • Informações obtidas através de outras fontes 
externas, tais como: meios de comunicação (ex.: jornais, Internet, TV, rá-
dio e publicações especializadas). Periodicamente, são realizadas reu-
niões entre os colaboradores da Seguradora a fi m de verifi car outras me-
didas possíveis a serem adotadas, objetivando a mitigação dos riscos de 
subscrição. 4.1.1. Análise de sensibilidade da sinistralidade: Objetiva 
demonstrar os principais impactos gerados sobre o resultado e o patrimô-
nio líquido da Seguradora no caso de variações favoráveis ou desfavorá-
veis em premissas e variáveis observadas nos contratos de seguros da 
Seguradora, dado a característica e o perfi l desses contratos. Os testes 
de sensibilidade requerem avaliações e projeções subjetivas que mesmo 
suportadas por dados históricos de mercado, possuem limitações na ob-
tenção dos resultados analisados. O teste de sensibilidade levou em con-
sideração a realização de estresses nos percentuais de acréscimo ou di-
minuição dos sinistros ocorridos na ordem de 50%, 40% e 25% para 
acréscimos e 5% para decréscimo, com o objetivo de verifi car os impac-
tos no resultado e no patrimônio líquido da Seguradora. A taxa de juros e 
a infl ação juntamente com os demais itens do Artigo 156 da Circular SU-
SEP nº 517/2015, não foram calculados devido ao baixo impacto nos 
itens abaixo contemplados por conta das características do contrato de 
seguro, dessa forma, apenas apresentamos os possíveis impactos da si-
nistralidade. 31 de dezembro de 2016
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  52.167  1.989  (17.389)  (663)  (9.564)  (365)
Aumento de
 40% na PSL  48.689  1.856  (13.911)  (530)  (7.651)  (292)
Aumento de
 25% na PSL  43.473  1.658  (8.695)  (332)  (4.782)  (182)
Decréscimo de
 5% na PSL  33.039  1.260  1.739  66  956  36
Aumento de
 50% no IBNR  20.199  420  (6.733)  (140)  (3.703)  (77)
Aumento de
 40% no IBNR  18.852  392  (5.386)  (112)  (2.963)  (62)
Aumento de
 25% no IBNR  16.833  350  (3.367)  (70)  (1.852)  (39)
Decréscimo de
 5% no IBNR  12.793  266  673  14  370  8
Aumento de
 50% na PDR  311  11  (104)  (4)  (57)  (2)
Aumento de
 40% na PDR  290  10  (83)  (3)  (46)  (2)
Aumento de
 25% na PDR  259  9  (52)  (2)  (28)  (1)
Decréscimo de
 5% na PDR  197  7  10  -  6 -
Aumento de 50%
 na PSL Judicial  1.103  56  (368)  (19)  (202)  (10)
Aumento de 40%
 na PSL Judicial  1.029  52  (294)  (15)  (162)  (8)
Aumento de 25%
 na PSL Judicial  919  46  (184)  (9)  (101)  (5)
Decréscimo de 5%
 na PSL Judicial  698  35  37  2  20  1
Aumento de 50%
 na PDR Judicial  153  (42)  (51)  14  (28)  8
Aumento de 40%
 na PDR Judicial  143  (39)  (41)  11  (22)  6
Aumento de 25%
 na PDR Judicial  128  (35)  (26)  7  (14)  4
Decréscimo de 5%
 na PDR Judicial  97  (27)  5  (1)  3  (1)
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. Utilizam-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  2.159.481  11.045.354  759.433  1.580.238  817.485  16.361.991
Linha de negócios África América do Sul Ásia Europa Total
Crédito à Exportação  4.889  59.837  1.630  196.002  262.358
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 a 
seguir. As pirâmides foram confeccionadas levando-se em consideração os 
avisos, reavaliações, encerramentos sem indenizações e os devidos paga-
mentos. No primeiro triângulo, foram lançados todos os movimentos de avi-
sos, 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 a seguir está segrega-
da em sinistros administrativos e judiciais conforme determina a Circular 
SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015. 
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(a) Sinistros brutos de resseguros em 31 de dezembro de 2016
Administrativos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Sinistros avisados, reavaliados 2.773 5.093 1.228 3.938 8.489 15.657 14.141 57.573 48.502 157.394
No ano do evento do aviso 4.816 9.377 1.369 7.083 10.302 22.657 15.477 59.730 48.502 179.313
Um ano após o aviso (1.881) (2.746) (141) (2.943) (1.188) (6.743) (1.070) (2.157) - (18.869)
Dois anos após o aviso (40) (1.233) - (177) (625) (246) (266) - - (2.587)
Três anos após o aviso (54) (26) - (25) - (11) - - - (116)
Quatro anos após o aviso (68) (279) - - - - - - - (347)
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Pagamentos Acumulados 2.767 5.023 1.228 3.880 8.223 15.924 13.963 52.769 18.839 122.616
No ano do evento do aviso 376 1.312 802 2.008 3.748 7.004 5.260 10.303 18.839 49.652
Um ano após o aviso 1.963 3.285 426 1.809 3.857 7.944 8.471 42.466 - 70.221
Dois anos após o aviso 428 426 - 43 607 976 232 - - 2.712
Três anos após o aviso - - - 20 11 - - - - 31

Provisão para sinistros a liquidar 6 70 - 58 266 (267) 178 4.804 29.663 34.778
Judiciais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Sinistros avisados, reavaliados - - - - - - - - 735 735
No ano do evento do aviso - - - - - - - - 735 735
Provisão para sinistros a liquidar - - - - - - - - 735 735

(b) Sinistros líquidos de resseguros em 31 de dezembro de 2016
Administrativos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Sinistros avisados, reavaliados 139 255 30 65 89 143 313 1.421 1.400 3.855
No ano do evento do aviso 241 469 34 75 103 385 318 1.331 1.400 4.356
Um ano após o aviso (94) (139) (4) (9) (7) (241) 4 90 - (400)
Dois anos após o aviso (2) (61) - (1) (7) (1) (9) - - (81)
Três anos após o aviso (3) (1) - - - - - - - (4)
Quatro anos após o aviso (3) (13) - - - - - - - (16)
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Pagamentos Acumulados 139 249 30 61 91 142 308 1.211 298 2.529
No ano do evento do aviso 19 66 29 41 21 27 98 105 298 704
Um ano após o aviso 98 162 1 20 57 112 203 1.106 - 1.759
Dois anos após o aviso 22 21 - - 13 3 7 - - 66

Provisão para sinistros a liquidar - 6 - 4 (2) 1 5 210 1.102 1.326
Judiciais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Sinistros avisados, reavaliados - - - - - - - - 37 37
No ano do evento do aviso - - - - - - - - 37 37
Provisão para sinistros a liquidar - - - - - - - - 37 37

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 a elevação ou redução das taxas de juros praticadas pelo mercado in-
terfi nanceiro 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.
Premissas - Teste 
 de Sensibilidade Saldo Contábil Impacto no Resultado
Aumento de 1,5% na Selic  48.360  715
Aumento de 1,06% na Selic  48.150  505
Aumento de 0,5% na Selic  47.883  238
Decréscimo de 1,5% na Selic  46.930  (715)
Decréscimo de 1,28% na Selic  47.035  (610)
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 são cruciais, sobretudo para permitir à Segurado-
ra liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro. 4.2.2.2. Expo-
sição ao risco de liquidez: O risco de liquidez é limitado pela reconcilia-
ção do fl uxo de caixa da carteira de investimentos com os respectivos pas-
sivos, utilizando métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de 
contratos de seguro. A qualidade dos investimentos também garante a ca-
pacidade da Seguradora de cobrir altas exigências de liquidez, por exem-
plo, no caso de um desastre natural. A administração do risco de liquidez 
envolve um conjunto de controles, principalmente no que diz respeito ao 
estabelecimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posi-
ções assumidas e instrumentos fi nanceiros utilizados

Maturidade dos passivos no período Até  Um a Valor
 de 31 de dezembro de 2016 um ano três anos contábil
Provisões técnicas  83.883  3.613  87.496
Passivos fi nanceiros  36.841  -  36.841
Contas a pagar  3.628  -  3.628
Débitos de operações com
 seguros e resseguros  33.213  -  33.213
Total dos passivos  120.724  3.613  124.337
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
A tabela acima demonstra o agrupamento dos passivos para análise de li-
quidez. 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. 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 obrigações para com a Segurado-
ra. A Administração possui políticas para garantir que limites ou determina-
das exposições ao risco de crédito não sejam excedidos através do moni-
toramento e cumprimento da política de risco de crédito para os ativos fi -
nanceiros, levando em consideração a capacidade fi nanceira da contrapar-
te em honrar suas obrigações e fatores dinâmicos de mercado. A Segura-
dora restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos e a cai-
xa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições 
conceituadas no mercado fi nanceiro com rating de crédito estabelecidos 
por agências de crédito reconhecidas no mercado e restringindo suas op-
ções de aplicação em títulos públicos federais e quotas de fundos de inves-
timentos. Os limites de exposição são monitorados e avaliados regularmen-
te pela empresa Santander Brasil Asset Management Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários S.A., gestora dos investimentos e pela área fi nan-
ceira. Qualquer decisão em relação ao risco de crédito nos investimentos é 
aprovada pela administração da Seguradora. A tabela a seguir apresenta 
todos os ativos fi nanceiros de propriedades da Seguradora distribuídos por 
rating de crédito conforme as agências de risco Fitch Ratings e Standard & 
Poor’s. Os ativos classifi cados na categoria “sem rating” compreendem, 
substancialmente, valores a serem recebidos de segurados que não pos-
suem ratings de crédito individuais. 31 de dezembro de 2016
 BB+ Sem rating Total
Caixa e Bancos  -  8.264  8.264
Valor justo por meio do resultado  47.645  -  47.645
Letras Financeiras do Tesouro  47.645  -  47.645
Prêmios a receber  -  26.278  26.278
Operações com resseguradoras  -  2.023  2.023
Exposição Máxima ao risco de crédito  47.645  36.565  84.210
 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
Operações com resseguradoras  -  1.901  1.901
Exposição Máxima ao risco de crédito  43.099  30.154  73.253
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 2016
 Taxa de juros Custo mais
 contratada - % rendimentos Percentual
Letras Financeiras do Tesouro 1,52 a.m  18.264 38%
Letras Financeiras do Tesouro 1,53 a.m  29.381 62%
Total das aplicações fi nanceiras  47.645 100%
 31 de dezembro de 2015
 Taxa de juros Custo mais
 contratada - % rendimentos Percentual
Letras Financeiras do Tesouro 1,58 a.m  42.771 99%
Quotas de fundos de investimentos (abertos)   328 1%
Total das aplicações fi nanceiras  43.099 100%

Composição dos ativos fi nanceiros por classifi cação e por prazo 31 de dezembro de 2016
 Sem vencimento Vencíveis em Vencíveis entre  Classifi cação
 defi nido até um ano um e três anos Total - %
Caixa e bancos  8.264  -  -  8.264 9,8%
Total das aplicações fi nanceiras  -  -  47.645  47.645 56,6%
Letras Financeiras do Tesouro  -  -  47.645  47.645 56,6%
Total dos empréstimos e recebíveis  -  28.301  -  28.301 33,4%
Prêmios a receber  -  26.278  -  26.278 31,0%
Operações com resseguradoras  -  2.023  -  2.023 2,4%
Total dos ativos fi nanceiros  8.264  28.301  47.645  84.210 100%
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 10,0%
Total das aplicações fi nanceiras  328  -  42.771  43.099 58,8%
Letras Financeiras do Tesouro  -  -  42.771  42.771 58,4%
Quotas de fundos de investimentos (abertos)  328  -  -  328 0,4%
Total dos empréstimos e recebíveis  -  22.821  -  22.821 31,6%
Prêmios a receber  -  20.920  -  20.920 29,0%
Operações com resseguradoras  -  1.901  -  1.901 2,6%
Total dos ativos fi nanceiros  7.661  22.821  42.771  73.253 100%

5.2. Movimentação das aplicações fi nanceiras
 31 de dezembro de 2016
 Letras Financeiras Quotas de Fundos Total
 do Tesouro de Investimentos Investimentos
Saldo em 31 de
 dezembro de 2015  42.771  328  43.099
(+) Rendimentos  5.946  26  5.972
(- ) Resgates  (1.002)  (354)  (1.356)
(- ) Ajuste ao valor
 de mercado  (70)  -  (70)
Saldo em 31 de
 dezembro de 2016  47.645 -  47.645
 31 de dezembro de 2015
 Letras Financeiras Quotas de Fundos Total
 do Tesouro de Investimentos Investimentos
Saldo em 31 de
 dezembro de 2014  37.779  1.601  39.380
(+) Compras de títulos  23.114  -  23.114
(+) Rendimentos  5.015  811  5.826
(- ) Resgates  (23.134)  (2.084)  (25.218)
(- ) Ajuste ao valor
 de mercado  (3)  -  (3)
Saldo em 31 de
 dezembro de 2015  42.771  328  43.099
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 valores 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 pre-
cifi cação é direta ou indiretamente observável. 31 de dezembro de 2016
 Nível 1 Nível 2 Total
Letras Financeiras do Tesouro 47.645  - 47.645
Total dos títulos para negociação 47.645  - 47.645
 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
6. Crédito das operações: 6.1. Prêmios a receber
(a) Movimentação dos prêmios a receber
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Saldo no início do exercício  20.920  10.743
(+) Prêmios emitidos  60.204  45.411
(-) Prêmios cancelados  (4.301)  (211)
(-) Recebimentos  (50.472)  (35.201)
 Variação Cambial  (73)  178
Saldo no fi nal do exercício  26.278  20.920
(b) Aging de prêmios a receber 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016  de 2015
Prêmios a vencer  25.935  20.833
De 1 a 30 dias  15.071  14.305
De 31 a 60 dias  2.357  910
De 61 a 120 dias  1.847  2.946
De 121 a 180 dias  2.225  633
De 181 a 365 dias  3.315  2.039
Acima de 365 dias  1.120  -
Prêmios vencidos  343  87
De 1 a 30 dias  343  87
  26.278  20.920
(c) Período médio de parcelamento: Os prêmios emitidos pela Segura-
dora são fracionados aos segurados em quatro parcelas com vencimen-
tos trimestrais.
6.2. Operações com resseguradoras
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Sinistros pagos  1.665  1.511
Recuperação despesas com sinistros  358  390
Saldo no fi nal do exercício  2.023  1.901
(a) Movimentação dos sinistros pagos
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Saldo no início do exercício  1.511  975
Sinistros pagos  60.150  19.791
Sinistros recuperados  (59.996)  (19.255)
Saldo no fi nal do exercício  1.665  1.511
(b) Movimentação das recuperações de despesas de sinistros
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Saldo no início do exercício  390  353
Despesas com sinistros pagos  123  43
Despesas com sinistros recuperadas  (155)  (6)
Saldo no fi nal do exercício  358  390
7. Ativos de resseguro - provisões técnicas
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Sinistros administrativos
 pendentes de liquidação (PSL)  34.151  49.470
Provisão de sinistros ocorridos
 mas não avisados (IBNR)  13.185  7.799
Provisão de despesas relacionadas (PDR)  331  246
Total das provisões de sinistros  47.667  57.515
Prêmios de resseguros diferidos
 das apólices emitidas (PPNG)  28.180  22.538
Total das provisões de prêmios  28.180  22.538
Total de ativos de resseguro –
 provisões técnicas  75.847  80.053
Ativo circulante  73.188  78.967
Ativo não - circulante  2.659  1.086
A Seguradora repassa em resseguro 95% em média, de seus prêmios 
emitidos nos ramos de crédito risco doméstico e crédito interno risco 
comercial para as seguintes resseguradoras locais com as quais man-
tém contrato de resseguro: • I. IRB Brasil Resseguros S.A. • II. J. Malu-
celli Resseguradora S.A.
8. Títulos e créditos a receber:
8.1. Créditos tributários e previdenciários
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
IRPJ e CSLL antecipações  619  348
IRPJ e CSLL saldo negativo  65  157
IRPJ e CSLL sobre
 adições temporárias  -  116
  684  621
9. Custos de aquisição diferidos: 9.1. Premissas: O Custo de Aquisi-
ção Diferido (DAC) é constituído com base nas comissões pagas e a pa-
gar aos corretores e tem por objetivo diferir as parcelas corresponden-
tes ao período restante de cobertura do risco, calculada linearmente 
pelo método pro rata dia. O seu prazo de diferimento é de acordo com a 
vigência da apólice.
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Crédito interno  3.270  2.203
Crédito à exportação 73  66
  3.343  2.269
Circulante  2.947  2.059
Não Circulante 396 210
9.2. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Saldo no início do exercício  2.269  2.155
 Constituições  38.542  24.933
 Reversões  (37.468)  (24.819)
Saldo no fi nal do exercício  3.343  2.269
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...continuação 31 de dezembro 31 de dezembro
Capital mínimo requerido de 2016 de 2015
 (CMR) - maior entre (i) e (ii) 15.000 15.000
Sufi ciência de capital (PLA - CMR) 25.106 24.036
Ativos Líquidos (AL) 18.065 19.419
Ativos necessários para liquidez (20% do CR) 885 711
Liquidez em relação ao
 CR (AL - (20% do CR)) 17.180 18.708
15.3. 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.
16. Detalhamento das contas do resultado
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Prêmios emitidos líquidos  55.903  45.200
Variação das provisões de
 prêmios não ganhos (PPNG)  (9.093)  (2.028)
Prêmios ganhos  46.810  43.172
Sinistros ocorridos  (51.362)  (59.548)
Indenizações avisadas  (46.497)  (58.449)
Despesas com sinistros  (1.051)  (414)
Variação da provisão de sinistros
 ocorridos mas não avisados (IBNR)  (5.547)  (1.297)
Variação das despesas relacionadas ao IBNR  (24)  32
Ressarcimentos  1.757  580
Custo de aquisição  (5.301)  (4.129)
Comissão sobre prêmios emitidos  (6.375)  (4.243)
Variação do custo de aquisição diferido (DAC)  1.074  114
Outras receitas e despesas operacionais  (201)  (195)
Outras despesas com operações de seguros  (201)  (195)
Resultado com resseguro  17.211  26.448
Receitas com resseguro  45.158  57.148
Variação da provisão de sinistros
 ocorridos mas não avisados (IBNR)  5.386  1.316
Variação da despesa
 relacionada do IBNR - Resseguro  23  (32)
Despesas com resseguro  (38.357)  (27.224)
Cancelamentos de resseguro  2.656  147
Restituição de resseguro  175  340
Prêmios - riscos vigentes não emitidos  (1.765)  (5.509)
Variação da despesa de resseguro  5.643  833
Ressarcimento  (1.708)  (571)
Despesas administrativas  (9.724)  (9.059)
Pessoal próprio  (6.239)  (5.986)
Serviços de terceiros  (1.925)  (1.493)
Localização e funcionamento  (1.387)  (1.402)
Publicidade e propaganda  3  (58)
Publicações  (87)  (51)
Administrativas diversas  (89)  (69)
Despesas com tributos  (1.276)  (1.051)
 Federais  (85)  (50)
 Estaduais  (12)  (1)
 Municipais  (2)  (1)
Cofi ns  (844)  (739)
Pis/pasep  (137)  (120)
Contribuição sindical  (47)  (49)
Outros  (149)  (91)
Resultado fi nanceiro  5.738  5.964
Receitas fi nanceiras  7.664  7.480
Receita com títulos de renda fi xa  5.946  5.018
Quotas de fundo de investimento abertos  26  146
Receitas fi nanceiras com operações de seguros  850  1.013
Receita com aplicação automática conta corrente  379  363
Outras receitas com oscilação cambial  463  940
Despesas fi nanceiras  (1.926)  (1.516)
Taxa de custódia de títulos  (1.031)  (476)
Outras despesas fi nanceiras  (825)  (1.034)
 Ajuste ao valor de mercado - LFT  (70)  (6)
Resultado operacional  1.895  1.602
17. Índice de sinistralidade e comissionamento
 31 de dezembro de 2016
    Índice de Índice de
    sinistra- comissio-
 Prêmios Sinistros Custo de lidade namento
 ganhos ocorridos aquisição  - %  -%
Crédito interno  45.670  (49.925)  (5.165) 109% 11%
Crédito à exportação  1.140  (1.437)  (135) 126% 12%
 46.810  (51.362)  (5.300) 
 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)
18. Despesa de imposto de renda e contribuição social
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016  de 2015
Resultado antes dos impostos, líquido IRPJ CSLL  IRPJ  CSLL
 de participações sobre o resultado  1.884  1.884  1.358  1.358
Adições  645  645  460  460
Provisões dedutíveis quando pagas  380  380  451  451
Provisões temporariamente indedutíveis
 sem constituição de diferido  265  265  9  9
Exclusões  (254)  (254)  (343)  (343)
Pagamento de provisões adicionadas  (254)  (254)  (343)  (343)
Lucro Real  2.275  2.275  1.475  1.475
Prejuízo fi scal/base negativa a compensar  (683)  (683)  (443)  (443)
Base de cálculo  1.592  1.592  1.032  1.032
Alíquota nominal - %  239  319  155  166
Adicional 10% para IRPJ(Acima de 240 mil)  135  -  79  -
Total de tributos  374  319  234  166
19. Partes Relacionadas: A administração do grupo Crédito y Caución re-
cebeu no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 o montante de R$ 
2.056 (R$ 2.756 – 2015) dos quais R$ 1.422 (R$ 1.334 – 2015) são prove-
nientes de salário, R$ 114 (R$ 775 - 2015) são gratifi cações e R$ 520 (R$ 
647 – 2015) 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. (Seguradora) em 31 
de dezembro de 2016, elaborados sob a responsabilidade de sua Adminis-
tração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP. 
Responsabilidade da Administração: A Administração da Seguradora 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 demonstra-
tivos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertu-
ra das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção, como 
defi nidos no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atua-
rial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Institu-

to Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a au-
ditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segu-
rança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro regis-
trados nas demonstrações fi nanceiras e os demonstrativos do capital mí-
nimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção, estejam livres de distor-
ção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimen-
tos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstra-
ções fi nanceiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores re-
dutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência 
e dos limites de retenção, como defi nidos no primeiro parágrafo acima. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluin-
do a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário conside-
ra os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração das provi-
sões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações fi -
nanceiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção da Seguradora, para planejar procedimentos de audi-
toria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns 
de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos 
da Seguradora.  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 2016, 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 apli-
camos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de da-
dos fornecidas pela Seguradora e utilizadas em nossa auditoria atuarial, 
em base de testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os da-
dos selecionados 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. Adi-
cionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base 
de testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspon-
dência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens in-
tegrantes do escopo defi nido no primeiro parágrafo, com aqueles encami-
nhados à Susep por meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o 
exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. 
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9.3. Prazo de diferimento dos custos de aquisição diferidos
 31 de dezembro de 2016
 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  998  818  646  485  396  3.343
  998  818  646  485  396  3.343
 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
10. Imobilizado 31 de dezembro de 2016
 Depreciação - Custo Depreciação Valor
  % a.a. aquisição acumulada líquido
Equipamentos 20 199 (98) 101
Móveis 10 47 (18) 29
Veículos 20 382 (200) 182
   628  (316)  312
 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

11. Impostos, contribuições e encargos sociais a recolher
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Impostos e encargos sociais a recolher  1.293  1.153
Contribuições previdenciárias  72  66
Imposto sobre operações fi nanceiras  1.069  943
Imposto de renda retido na fonte  109  99
Outros impostos retidos  43  45
Impostos e contribuições  766  528
Imposto de renda  374  234
Contribuição social  319  166
PIS e COFINS  73  128
  2.059  1.681
12. Operações com resseguradoras
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Prêmio de resseguro  17.649  14.047
Prêmios - RVNE  7.274  5.509
Adiantamentos sinistros  3.193  3.149
Ressarcimento resseguro  1.898  1.539
  30.014  24.244
13. Corretores de seguros e resseguro
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Comissões a pagar - Seguros  1.903  1.344
Comissões - Riscos
 Vigentes e Não Emitidos  1.296  810
  3.199  2.154

14. Passivos de contratos de seguros: 14.1. Provisões técnicas por ramo 31 de dezembro de 2016
 PPNG PSL administrativa PSL judicial IBNR PDR administrativa PDR judicial Total
Risco interno  37.392  33.362  735  12.621  198  102  84.410
Crédito exportação comercial  816  1.416  -  845  9  -  3.086
  38.208  34.778  735  13.466  207  102  87.496
 31 de dezembro de 2015
 PPNG PSL administrativa PSL judicial IBNR PDR administrativa PDR judicial Total
Risco interno  28.342  49.799  -  7.573  247  -  85.961
Crédito exportação comercial  773  950  -  346  5  -  2.074
  29.115  50.749  -  7.919  252  -  88.035

14.1.1. Composição do saldo de passivos de contratos de seguros
 31 de dezembro de 2016
 Bruto de Parcela Líquido de
 resseguro ressegurada resseguro
Provisão para Prêmios
 Não Ganhos (PPNG)  38.208  (28.181)  10.027
Provisão de Sinistros
 a Liquidar Administrativa (PSL)  34.778  (33.452)  1.326
Provisão de Sinistros
 a Liquidar Judicial (PSL)  735  (698)  37
Provisão de sinistros ocorridos
 mas não avisados (IBNR)  13.466  (13.186)  280
Provisão de Despesas
 Relacionadas Administrativas (PDR)  207  (200)  7
Provisão de Despesas
 Relacionadas Judiciais (PDR)  102  (130)  (28)
  87.496  (75.847)  11.649
 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 Administrativa (PSL)  50.749  (49.470)  1.279
Provisão de sinistros ocorridos
 mas não avisados (IBNR)  7.919  (7.799)  120
Provisão de Despesas
 Relacionadas Administrativas (PDR)  252  (246)  6
  88.035  (80.053)  7.982
14.1.2. Movimentação do saldo de passivos de contratos de seguros
 31 de dezembro de 2016
Provisão para Prêmios Bruto de Parcela Líquido de
 Não Ganhos (PPNG)    resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2015  29.115  (22.538)  6.577
(+) Constituições  478.538  (358.378)  120.160
(-) Reversões  (469.445)  352.735  (116.710)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  38.208  (28.181)  10.027
Provisão de Sinistros Bruto de Parcela Líquido de
 a Liquidar ADM (PSL) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2015  50.749  (49.470)  1.279
Sinistros avisados e
 ajustados no período  79.754  (77.681)  2.073
Sinistros pagos  (61.549)  60.139  (1.410)
Sinistros baixados  (34.176)  33.560  (616)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  34.778  (33.452)  1.326
Provisão de sinistros ocorridos Bruto de Parcela  Líquido de
 mas não avisados (IBNR) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2015  7.919  (7.799)  120
(+) Constituições  125.886  (123.617)  2.269
(-) Reversões  (120.339)  118.230  (2.109)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  13.466  (13.186)  280
Provisão de Despesas Bruto de Parcela Líquido de
 Relacionadas ADM (PDR) resseguro ressegurada resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2015  252  (246)  6
 (+) Constituições  2.801  (2.726)  75
 (-) Reversões  (2.846)  2.772  (74)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  207  (200)  7
 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 a Bruto de Parcela Líquido de
 Liquidar ADM (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
14.1.3. Movimentação do saldo de passivos de contratos de seguros 
Judiciais 31 de dezembro de 2016
Provisão de Sinistros a Bruto de Parcela Líquido de
 Liquidar JUD (PSL)  resseguro  ressegurada  resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2015  -  -  -
Sinistros avisados e
 ajustados no período  735  (698)  37
Saldo em 31 de dezembro de 2016  735  (698)  37
Provisão de Despesas Bruto de Parcela Líquido de
 Relacionadas JUD (PDR)  resseguro  ressegurada  resseguro
Saldo em 31 de dezembro de 2015  -  -  -
 (+) Constituição  163  (155)  8
 (-) Reversões  (61)  25  (36)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  102  (130)  (28)
14.1.4. Garantias dos passivos de contratos de seguros
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Provisões técnicas de seguros  87.496  88.035
Provisões técnicas de ativo de
 resseguro/custos de aquisição diferidos  (57.916)  (64.683)
Total a ser coberto  29.580  23.352
Letras Financeiras do Tesouro  47.645  42.771
Excesso de ativos  18.065  19.419
15. Patrimônio líquido: 15.1. 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 ações ordinárias divididas em dois acionistas. A Compañía Es-
pañola 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, pos-
sui 0,01%. 15.2. Cálculo do patrimônio líquido ajustado e capital míni-
mo requerido: Para a apuração da sufi ciência do capital da Seguradora 
nas suas operações, subtrai-se do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), cal-
culado conforme Resolução CNSP n° 343/16, o Capital Mínimo Requerido 
(CMR). O Capital Mínimo Requerido (CMR) é constituído da seguinte for-
ma: Conforme a Resolução CNSP n° 343/16, a partir de dezembro de 
2016, considera-se o maior valor entre o capital base e o capital de risco.
 31 de dezembro 31 de dezembro
 de 2016 de 2015
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 40.106 39.036
Patrimônio líquido 40.132 39.056
Despesas antecipadas não
 relacionadas a resseguro  (26)  (20)
Capital base (i) 15.000 15.000
Capital de risco (ii) 4.425 3.556
 Capital de risco de subscrição 3.623 1.943
 Capital de risco de crédito 1.636 1.744
 Capital de risco operacional 359 361
 Capital de risco de mercado 207  -
 (-) Correlação entre os riscos
  de subscrição e crédito  (742)  (492)
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Innova Capital S.A.
CNPJ/MF nº 10.995.138/0001-21

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 - As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações  nanceiras

A T I V O: Circulante 31/12/2015 31/12/2014
 Disponibilidades 946 713
 Outros créditos 5 5
 952 718
Não circulante
 Investimento 9.023 6.325
 9.023 6.325
Total do ativo 9.975 7.043
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Circulante
 Impostos a recolher 25 -
 Contas a pagar 462 249
 Obrigações com pessoal - -
 487 249
Patrimônio líquido
 Capital social 4.742 4.742
 Reserva legal 394 259
 Resultado abrangente 1.108 1.108
 Resultado do exercício 3.244 686
 9.488 6.794
Total do passivo e patrimônio líquido 9.975 7.043

1. Contexto operacional: A Innova Capital S.A.(“Companhia”) é uma socie-
dade anônima. A Companhia iniciou suas operações em 18/6/09 e tem por 
objetivo principal a participação em outras sociedades, comerciais e civis, 
como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. 2. Apresentação 
das demonstrações  nanceiras: As demonstrações  nanceiras foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as disposi-
ções da Lei das S.A. (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
As demonstrações  nanceiras foram preparadas e estão apresentadas em 
(R$), que é a moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia 
opera (“moeda funcional”). A Companhia não possui resultado abrangen-
te, motivo pelo qual não está apresentando a Demonstração do Resultado 
Abrangente. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a) Instrumen-
tos  nanceiros: O caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moeda nacional, que são utilizados pela Companhia 
para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo e apresentam 
risco insigni  cante de mudança de valor justo. b) Apuração do resultado: 
As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência, 
incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e 
passivos indexados. c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A 
administração analisa periodicamente os créditos em carteira e para a data 
base não indicou a necessidade de constituição de provisão para devedores 
duvidosos. d) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas 
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Conforme o método 
de equivalência patrimonial, os investimentos em controladas são ajusta-
dos para  ns de reconhecimento da participação da Companhia no lucro ou 
prejuízo. e) Outros passivos: Os demais passivos são registrados pelos 

Receitas (despesas) operacionais  2015  2014
 Receitas de serviço - -
 Receitas  nanceiras líquidas 106 42
 Resultado equivalência patrimonial 2.698 2.256
 Despesas gerais e administrativas (85) (27)
 Distribuição de lucros durante o ano - -
 Despesas tributárias - -
 Despesas não operacionais - -
 Despesas indedutíves - -
Resultado operacional líquido 2.719 2.272
Resultado antes do IR e da CSLL 2.719 2.272
IR e CSLL (25) -
 (25) -
Resultado líquido do período 2.693 2.272

Em milhares de reais   Reservas de lucros
 Capital Resultado  Lucros a
 social abrangente Legal   realizar  Total
Em 1º/1/14 9.483 1.108 145 2.936 13.673
 Redução de capital (4.742) - - - (4.742)
 Reserva legal - - 114 - 114
 Reserva de lucros - - - (4.522) (4.522)
 Resultado do exercício - -  2.272 2.272
Em 31/12/14 4.742 1.108 259 686 6.794
 Reserva legal - - 135 (135) -
 Resultado do exercício - - - 2.693 2.693
Em 31/12/15 4.742 1.108 394 3.244 9.488

Atividades operacionais  2015  2014
 Lucro líquido do exercício 2.693 2.272
 Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades
  Resultado de participações societárias (2.698) (2.256)
  Resultado abrangente de cisão - (218)
 Prejuízo líquido  nanceiro operacional (4) (203)
 Redução (aumento) nas contas do ativo - (2)
  Impostos a recuperar - (2)
 Aumento (redução) nas contas do passivo 238 249
  Outras contas a pagar 213 249
  Obrigações  scais 25 -
Caixa utilizado pelas operações 234 44
 Dividendos recebidos de controlada - 280
Caixa gerado nas atividades operacionais - 280
Atividades de  nanciamento
Caixa gerado nas atividades de  nanciamentos - -
Redução líquida no saldo de caixa 234 324
Saldo de caixa e equivalente de caixa
 No início do exercício 713 388
 No  nal do exercício 946 713
Redução líquida no saldo de caixa 234 324

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações nanceiras relativas aos exercícios ndos em 31/12/15 e 2014. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais - Em milhares de reais Demonstração do Resultado (Em milhares de reais,
exceto lucro líquido por lote de mil quotas do capital social)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demostrações dos Fluxos de Caixa - Em milhares de reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Em reais

valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encar-
gos de variações monetárias incorridos. 4. Caixa e equivalentes de caixa: 
Refere-se a numerários depositados em espécie no caixa. As aplicações 
 nanceiras efetuadas junto ao Banco Itaú são de disponibilidades imediatas.
Saldo bancário                                31/12/15 31/12/14
Caixa fundo  xo 1.000 1.000
Banco Itaú 10 10
Subtotais 1.010 1.010
Aplicação  nanceira Banco Itaú 15.227 302.304
Itau - Aplicações compromissada (30/9/14-28/9/17) 432.002 409.260
Itau - Aplicações compromissada (12/3/15-26/2/18) 498.161 -
Subtotais 945.390 711.564
Totais 946.400 712.574
5. Investimento: A Companhia mantém investimentos na empresa nas em-
presas Clear Sale Informática Ltda. e Blue Interactive Group (Brasil) Investi-
mentos e Participações S.A.   31/12/15   31/12/14
Clear Sale Informática Ltda. - -
Ágio - -
Equivalência 8.398.993 5.637.621
Dividendos recebidos (636.664) (636.664)
Sub totais 7.762.329 5.000.957

Blue Interactive Group (Brasil)   31/12/15   31/12/14
 Investimentos e Participações S.A. 1.737.319 1.737.319
Ágio (977.840) (977.840)
Equivalência (606.670) (543.213)
Resultado abrangente 1.108.272 1.108.272
Subtotais 1.261.080 1.324.538
Totais 9.023.410 6.325.495
6. Patrimônio líquido: O Capital Social está representado por 4.741.688, 
ações ordinárias nominativas, sem valores nominais, totalmente subscritas 
e integralizadas, sendo a 100% de quotas a Denson Finnace LLC. Em de-
zembro de 2014 ocorreu a cisão parcial de 50% de quotas da Acionista Paci-
 c Participações que representava 4.741.688 ações ordinárias nominativas, 
sem valores nominais, totalmente subscritas e integralizadas. 7. Outras
informações: a) Serviços prestados por terceiros: despesas compos-
tas basicamente por serviços técnicos especializados.b) Despesas gerais
e de consumo: compostas basicamente por despesas administrativas. c)
Despesas tributárias: compostas exclusivamente por impostos retidos em 
operações  nanceiras. d) Resultado com equivalência patrimonial: refe-
re-se ao resultado apresentado nos investimentos realizados nas empresas 
Clear Sale Informática Ltda. e Blue Interactive Group (Brasil) Investimentos 
e Participações S.A.
   31/12/15   31/12/14
Clear Sale Informática Ltda. 2.761.372 4.748.501
Blue Interactive Group (Brasil)
 Investimentos e Participações S.A. (63.458) (2.492.148)
Totais 2.697.915 2.256.353
A Administração: Carlos Masetti Junior - Contador - CRC 1SP179400/O-5

continuação Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas
Crédito y Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Crédito y Cau-
ción Seguradora de Crédito e Garantias S.A. (“Seguradora”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
Crédito y Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A. em 31 de de-
zembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de 
caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis 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 responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Segura-
dora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nancei-
ras e o relatório  do auditor: A administração da Seguradora é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer for-
ma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  Em conexão com a 
auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse re-
latório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações fi -
nanceiras 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 pelas de-
monstrações fi nanceiras: A administração da Seguradora é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi -
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Seguradora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi -
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e 

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nancei-
ras, 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 sufi ciente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos 
da Seguradora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções 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 signifi ca-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Segurado-
ra. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Seguradora a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017
PricewaterhouseCoopers Geovani da Silveira Fagunde
Auditores Independentes Contador

CRC 2SP000160/O-5 CRC 1MG051926/O-0 “S”SP

Argo Transmissão de Energia S.A.
CNPJ/MF 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02/01/2017
Data, Hora e Local: Aos 02/01/2017 às 15h, na sede social da Compa-
nhia localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 841, 5º 
andar, conjunto 51, Itaim Bibi, CEP 04533-013. Convocação e Presen-
ça: Dispensada em razão da presença dos titulares da totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei das 
S.A., conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionis-
tas. Mesa: Presidente: Marcelo Antônio Gonçalves Souza. Secretário: 
André Felipe Fernandes Figueira. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a 
abertura de 3 novas filiais da Companhia; e (ii) a alteração da redação 
do Artigo 3º do Estatuto Social, em vista do item (i) acima. Delibera-
ções: A Acionista decidiu, sem quaisquer ressalvas ou restrições, apro-
var: (i) a abertura das filiais da Companhia a seguir descritas: (a) filial 01, 
localizada na Rua Benedito Jonas Correia, 390, Sala A, Centro, CEP 
64207-205, Parnaíba/PI; (b) filial 02, localizada na Rua da Paz, 10, Sala 
A, Cidade Nova, CEP 65143-000, na Bacabeira/MA; e (c) filial 03, locali-
zada na Rua Gaioso Nunes, 394, Governador Ferraz, CEP 63320-000, 
Tianguá/CE. (ii) a alteração do Artigo 3° do Estatuto Social, em vista do 
item (i) acima: “Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, 
CEP 04533-013, local onde funcionará seu escritório administrativo, po-
dendo, por deliberação da Assembleia Geral, criar e extinguir filiais, su-
cursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer 
parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único. A Companhia 
possui as seguintes filiais: Filial 01: Rua Benedito Jonas Correia, 390, 
Sala A, Centro, CEP 64.207-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do 
Piauí; Filial 02: Rua da Paz, 10, Sala A, Cidade Nova, CEP 65143-000, 
na Cidade de Bacabeira/MA; e Filial 03: Rua Gaioso Nunes, 394, Gover-
nador Ferraz, CEP 63320-000, Tianguá/CE.” Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da 
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na 
forma de sumário, conforme o disposto no §1º do Artigo 130 da Lei das 
S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
São Paulo, 02/01/2017. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em li-
vro próprio. Presidente: Marcelo Antônio Gonçalves Souza. Secretário: 
André Felipe Fernandes Figueira. Acionista: Argo Energia Empreendi-
mentos e Participações S.A., p. Marcelo Antônio Gonçalves Souza e 
André Felipe Fernandes Figueira. JUCESP nº 079.733/17-7 em 
14/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

SINDICON-SP - Sindicato da Indústria da Construção Civil de Peque-
nas Estruturas no Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Pelo
presente Edital convoco todas as empresas que integram a categoria
Econômica da Indústria da Construção Civil, inclusive Engenharia Cons-
trutiva e Montagem Industrial, que são representadas pelo SINDICON-
SP - Sindicado da Indústria da Construção Civil de Pequenas Estruturas
no Estado de São Paulo, associadas e vinculadas para participar da
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no próximo dia 15/03/
2017 na SEDE localizada na Av. Leonardo da Vinci, 1276 - Jabaquara -
São Paulo - SP,  as 9:00 (nove horas) em primeira convocação; na even-
tualidade do número de empresas presentes não permitir a instalação da
Assembleia em 1ª convocação, a assembleia instalar-se-á no mesmo dia
e local das 10:00 (dez horas) às 12:00 (doze horas) com qualquer núme-
ro de empresas presentes, para a deliberação da seguinte pauta: 1) Elei-
ção da Comissão de Negociação Coletiva para mandato de 19/04/2017
até 18/04/2018; 2) Delegação de poderes e limites a Comissão de Nego-
ciação Coletiva pela Assembleia Geral para apresentar proposta ou
contraproposta nas negociações coletivas com as entidades dos traba-
lhadores, visando a celebração de Convenção, Acordo ou propor e res-
ponder processos de Dissídio Coletivo para vigência do dia 1º/05/2017 a
30/04/2018; 3) Fixar os valores e os vencimentos para as contribuições
retributiva e assistencial para serem cobradas da categoria nos meses de
Maio e Setembro de 2017 e Janeiro de 2018; 4) Outros assuntos de inte-
resse da Categoria. O presente Edital será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo edição do dia 23/02/2017, e será afixado na sede
do SINDICON-SP em local de costume, bem como  disponibilizado no
site www.sidcivil-sp.com.br . As empresas que por motivos justificados
não puderem comparecer a Assembleia Geral poderão mandar suas su-
gestões / propostas para serem apreciadas em assembleia desde que as
mesmas cheguem na Secretaria do SINDICON-SP até as 17:00
(dezessete horas) do dia 13/03/2017 as propostas poderão ser enviadas
para a Secretaria do SINDICON-SP através do nosso Fax: (11) 5011
3529 ou e-mail: sindiconsp@sidcivil-sp.com.br,  desde logo fica ciente
toda categoria que as decisões tomadas na referida assembleia geral
serão de caráter definitivo e alcançarão todas as empresas integrantes
da categoria independente de serem associadas ou somente vinculadas
ao SINDICON-SP. As empresas que não comparecerem e nem se fize-
rem representar por procurador, estarão aprovando tacitamente as deli-
berações tomadas pelos que comparecerem á Assembleia Geral, sem
direito a impugnações posteriores, portanto é fundamental a participação
das associadas e vinculadas. São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.

José Carlos Santos de Almeida - Presidente.

Argo Energia
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 22/12/2016

Data, Hora e Local: Aos 22/12/2016, às 10h, na sede social da Compa-
nhia localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 841, 5º 
andar, conjunto 51, Itaim Bibi, CEP 04533-013. Convocação e Presen-
ça: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presi-
dente: Otávio Lopes Castello Branco Neto. Secretário: André Franco 
Sales. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de diretor da Compa-
nhia. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovaram a eleição do Sr. Márcio Antonio 
Severi, brasileiro, engenheiro mecânico, casado em regime de comu-
nhão parcial de bens, RG nº 19.563.430 IIRGD/SP, CPF/MF nº 
149.528.488-33, com endereço comercial na Cidade de São Paulo/SP, 
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, CEP 04533-013, 
para ocupar o cargo de Diretor da Companhia. O Diretor ora eleito decla-
ra, sob as penas da Lei, para fins do disposto nos §§ 1º a 4º do artigo 
147 da Lei nº 6.404/76, e, ciente de que qualquer declaração falsa im-
porta em responsabilidade criminal, que: a) não está impedido por lei 
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos; b) possui reputação ilibada; e c) não 
ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, e não tem, nem representa interesse conflitante com o da 
Companhia, conforme Termo de Posse lavrado no Livro de Ata de Reu-
niões da Diretoria, com mandato de 1 ano contado da data da presente 
Reunião do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata 
na forma de sumário, conforme o disposto no §1º do Artigo 130 da Lei 
nº 6.404/76, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 22/12/2016. A presente ata é cópia fiel da ata la-
vrada em livro próprio. Mesa: Otávio Lopes Castello Branco Neto - Pre-
sidente, André Franco Sales - Secretário. Conselheiros: Otávio Lopes 
Castello Branco Neto, Marcelo Antônio Gonçalves Souza, André Franco 
Sales. Diretor eleito: Márcio Antonio Severi - Diretor. JUCESP nº 
80.079/17-9 em 14/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária 
Geral. 




