
220 – São Paulo, 127 (37) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017

continua …

Omint Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 20.646.890/0001-10

Relatório da Administração
A Omint Seguros deu início às suas operações em 2015, com o objetivo 
replicar no mercado de seguro de pessoas o modelo de excelência cons-
truído pelo Grupo Omint no segmento de saúde suplementar. A atuação 
da nova companhia teve como foco inicial o desenvolvimento e comerciali-
zação de seguros de vida em grupo e seguro viagem, ampliando a oferta de 
produtos diferenciados para empresas e consumidores individuais.
Neste início de operações, a Omint Seguros estruturou todos os seus pro-
cessos de compliance para atender aos requerimentos legais, regulatórios 
e exigências e controles requeridos pelo Grupo Omint. Tal arcabouço irá 
nos oferecer sólida base de sustentação para a expansão dos negócios ao 
longo dos próximos anos, provendo perfeito alinhamento da organização 
com a legislação, com os requerimentos de auditorias e com a formação de 
uma cultura consistente de compliance, calcada em uma bem-estruturada 
gama de métodos e controles internos voltados para a mitigação de riscos.
No campo da atividade negocial, a companhia apresentou ao mercado 
sua primeira família de produtos, com o lançamento do seguro de vida em 
grupo, ancorado em taxas competitivas, processos de implantação rápidos 
e eficientes e alta flexibilidade para customizações demandadas por empre-
sas de todos os portes e segmentos.
Com opções de coberturas que vão das clássicas às mais sofisticadas, e 
com oferta inovadora de novas faixas de capital segurado, democratizando 
a oferta de seguros, o Grupo Omint já se posiciona como uma alterna-
tiva relevante para o desenho de pacotes estratégicos de benefícios pelas 
áreas de recursos humanos de empresas que têm como objetivo a atração 
e retenção de talentos.
No 1º trimestre de 2016, o Grupo Omint fez a transição dos produtos de 
assistência em viagem comercializados por sua empresa Premium Assis-
tance, regulamentando em seguros a família de produtos voltada para 
viagens de negócios, lazer, prática amadora de esportes, estudos e inter-
câmbio. Nossa operação de seguro viagem está ancorada em uma sólida 
estrutura de retaguarda para suporte aos clientes em viagens nacionais e 
internacionais através da experiência da Omint Saúde, empresa do Grupo 
consolidada nesse segmento, sendo também membro do IAG (International 
Assistance Group), que oferece uma ampla rede médica em todo o mundo 
disponível 24 horas por dia.
Em 2017, a Omint Seguros ampliará a família de produtos com o lança-
mento do seu seguro de vida individual e novos produtos também em 
seguro viagem, como banco de dias e multiviagem.
Em outra frente, o Grupo Omint investiu na ampliação de sua base de cor-
retores e no fortalecimento da área comercial, que agora está instalada em 
um novo escritório no Condomínio Edifício Paddock II, um dos mais impor-
tantes centros comerciais de São Paulo, no Jardim Europa. A instalação em 
um novo endereço está em linha com a estratégia de crescimento e busca 

maior proximidade com o cliente, foco nas vendas e na oferta de serviços 
de saúde e seguros de forma integrada.
Todas essas iniciativas foram acompanhadas de investimentos em treina-
mento e constante aperfeiçoamento dos procedimentos para efetivação 
dos negócios. Também foram direcionados recursos para a promoção da 
marca em diferentes plataformas. Este conjunto de iniciativas fortaleceu e 
preparou a companhia para a expansão de negócios em 2017 e nos anos 
seguintes.
Perspectivas
O mercado de seguros de pessoas teve crescimento modesto em 2016, 
afetado pelo quadro econômico recessivo. Em 2016, o agregado das moda-
lidades de seguros de vida, de acidentes pessoais, viagem, educacional, 
entre outros produtos, registraram R$ 31,1 bilhões em prêmios, expansão 
de 4,54% frente ao ano anterior, de acordo com a Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).
O seguro de vida e o seguro viagem, incluindo as modalidades individual 
e coletiva, tiveram um crescimento de 5,89% e 87,12%, respectivamente. 
A mudança na regulamentação do seguro viagem, tornou o produto mais 
completo e trouxe mais benefícios e segurança para o consumidor, colabo-
rando para o desempenho descolado do quadro geral em 2016.
Em 2017, o mercado trabalha com a perspectiva de crescimento, balizada 
por cinco requisitos propostos pela CNseg (Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização): maior comunicação e educação em seguros; 
ampliação do acesso à população; fortalecimento dos canais de distribui-
ção; políticas governamentais contracíclicas; e previsibilidade regulatória.
Com isso, o prognóstico de melhora é favorável. O país passa por um pe-
ríodo que indica um ciclo de queda da taxa de juros, recuo da inflação 
e estabilidade do câmbio. Combinações que sinalizam uma recuperação 
dos fundamentos da atividade econômica. Mesmo que a recuperação seja 
lenta, ela vem se confirmando, e deve gerar no médio prazo a retomada da 
confiança do investidor, dos postos de trabalho e do consumo, com reflexos 
diretos no mercado de seguros.
A estratégia da Omint Seguros segue focada na oferta de produtos e ser-
viços de alta qualidade. Mesmo diante de um ambiente de desaceleração 
da economia em 2016, a Omint Seguros desenvolveu suas atividades 
de maneira satisfatória, investindo em eficiência operacional e melhoria 
constante dos processos de subscrição e captura de sinergias e pretende 
continuar com o ritmo de investimentos, demonstrando a crença no país e 
ampliando sua participação de mercado.
A Omint Seguros encerrou o exercício de 2016 com Prêmios Emitidos da 
ordem de R$ 46.122 mil (prêmio direto de R$ 14.056 mil e prêmio de DPVAT 
de R$ 32.066 mil).

Destinação dos Lucros
Como prática, a Companhia tem reinvestido parte do lucro anual dentro do 
próprio negócio, por meio de retenção dos lucros como reserva. Os saldos 
são distribuídos sob a forma de dividendos conforme Estatuto Social da 
Seguradora. Para o exercício de 2016, as reservas de retenção de lucros 
e a reserva legal foram utilizadas para compensar o prejuízo do período.

Recursos Humanos
O tema estratégico para 2016 foi “Continuidade”, em termos da inovação na 
entrega, manutenção da excelência operacional e gestão de custos. A área 
de Recursos Humanos teve foco nesse movimento, com programas volta-
dos ao engajamento organizacional, desempenho da liderança e operação, 
apoio ao crescimento em vendas, com eficiência na comunicação interna e 
incentivo a responsabilidade socioambiental.
Para isso foram realizados:
•  Pesquisa de Engajamento externa Você S.A., com o atingimento de 72,4% 

de IQAT, crescimento de 10% em relação ao ano de 2014;
•  Programas internos e externos para liderança, analistas e consultores e 

áreas operacionais, com uma média de 22 horas de capacitação por cola-
borador, crescimento de 55% na participação;

•  287 ações de Comunicação Interna através da nossa Rede Social (Yam-
mer) e E-mail marketing, Intranet, 6 edições da Revistas +Omint e gestão 
das TV Corporativas.

•  2.524 ações do Programa de Qualidade de Vida, com participações nas 
frentes de Saúde, Lazer e Cultura e Responsabilidade Sócio Ambiental. 
Realizamos pesquisa com o programa que totalizou 93% de satisfação;

•  Acompanhamento da produtividade de nossos colaboradores com admi-
nistração da rotatividade (7,18% no ano).

Merece destaque também, o apoio na recertificação na norma ISO 9001.
As ações de Recursos Humanos são coordenadas para todas as empresas 
do Grupo Omint, incluindo a Omint Seguros.

Responsabilidade Social
As ações de Responsabilidade Socioambiental fazem parte do programa 
“Bom Dia”, tendo como finalidade facilitar e manter um bom ambiente de 
trabalho. Em 2016, obtivemos 280 participações nessa frente, com um total 
de 13 ações trabalhadas em relação as nossas competências. Entre elas, 
destacaram-se as promovidas junto ao Centro Assistencial Cruz de Malta, 
que conta com patrocínio institucional do Grupo Omint, voltadas ao volun-
tariado, inclusão social, saúde bucal e promoção de datas comemorativas 
como Pascoa e Natal, junto à comunidade carente da região do Jabaquara.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017

A Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 – (Em milhares de Reais)
Ativo Nota     2016     2015
Circulante      86.071     25.294
 Disponível 4     18.126     25.015
 Caixa e bancos  15 78
 Equivalente de caixa  18.111 24.937
 Aplicações 5a 63.214 104

Créditos das operações com
 seguros e resseguros      2.766     19
 Prêmios a receber 6 1.955 19
 Outros créditos operacionais 7 811 –
Ativos de resseguro – provisões técnicas 8 219 63

Títulos e créditos a receber 9     281     93
 Créditos tributários e previdenciários  274 93
 Outros créditos  7 –
Custos de aquisição diferidos 10 1.465 –
 Seguros  1.465 –

Ativo não circulante      237     –
Outros valores e bens      237     –
 Outros valores  237 –

Total do ativo      86.308     25.294

Passivo Nota     2016     2015
Circulante      63.508     250
Contas a pagar      430     117
 Obrigações a pagar 11 182 17
 Impostos e encargos sociais a recolher 12 94 –
 Encargos trabalhistas 13 79 –
 Empréstimos  2 –
 Impostos e contribuições 14 73 100
Débitos de operações com seguros e
 resseguros 15     1.178     11
 Prêmios a restituir  64 –
 Operações com resseguradoras  133 11
 Corretores de seguros e resseguros  57 –
 Outros débitos operacionais  924 –
Depósitos de terceiros 16 1 19
Provisões técnicas – seguros 17     61.899     103
 Danos  56.951 –
 Pessoas  4.948 103
Passivo não circulante      237     –
Contas a pagar  237 –
 Obrigações a pagar  237 – 
Patrimônio Líquido      22.563     25.044
 Capital social 18a 23.000 23.000
 Reservas de lucros  – 2.044
 Prejuízos acumulados  (437) –
 Total do passivo      86.308     25.294

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações de Resultados
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais, exceto o prejuízo/lucro por lote de mil ações)
    Nota     2016     2015
Prêmios emitidos  46.122 19
Variação das provisões técnicas  (2.931) (67)
Prêmios ganhos 20a 43.191 (48)
Sinistros ocorridos 20b (32.530) (35)
Custos de aquisição 20c (4.563) –
Outras despesas operacionais 20d (611) –
Resultado com resseguro 20e     110     53
Receita com resseguro  509 21
Despesa com resseguro  (399) 32
Despesas administrativas 20f (10.090) (123)
Despesas com tributos 20g (1.573) (26)
Resultado financeiro 20h 3.585 3.053
Resultado operacional      (2.481)     2.874
Resultado antes dos impostos e participações      (2.481)     2.874
Imposto de renda 21 – (694)
Contribuição social 21 – (482)
Lucro/Prejuizo líquido do exercício      (2.481)     1.698
Quantidade de ações  23.000 23.000
Lucro/prejuízo por lote de mil ações (R$)      (107,87)     73,83

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 – Em milhares de Reais)

                Reservas de lucros
    Capital Reserva Reserva de Lucros/(Prejuízos)
    social           Legal           retenção de Lucros           acumulados           Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 23.000 – 363 – 23.363
Lucro líquido do exercício – – – 1.698 1.698
Proposta para distribuição do resultado:
 Reserva legal – 85 – (85) –
 Reserva de retenção de lucros – – 1.596 (1.596) –
 Dividendos – – – (17) (17)
Saldos em 31 de dezembro de 2015     23.000           85           1.959           –           25.044
Prejuízo líquido do exercício – – – (2.481) (2.481)
Proposta para distribuição do resultado:
 Reserva legal – (85) – 85 –
 Reserva de retenção de lucros – – (1.959) 1.959 –
Saldos em 31 de dezembro de 2016     23.000           –           –           (437)          22.563

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de resultados abrangentes
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)
     2016       2015
Lucro /Prejuizo líquido do exercício e
 Resultado abrangente (2.481) 1.698

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Direto)
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(Em milhares de Reais)
       2016      2015
Atividades Operacionais
 Recebimento prêmio seguros 12.282 19
 Recebimentos DPVAT 1.588 –
 Recuperações de Sinistros 227 –
 Pagamentos de sinistros e comissões (7.849) –
 Pagamentos de despesas com operações de
  seguros e resseguros (50) (161)
 Pagamentos de despesas e obrigações (8.003) –
 Impostos e contribuições pagos (2.277) (1.083)
 Investimentos financeiros:
  Aplicações (5.763) (102)
  Vendas e Resgates – –
  Rendimento financeiro 2.956 2.848
Caixa Líquido Consumido nas
 Atividades Operacionais (6.889) 1.521
Aumento(Redução) Líquido(a) de Caixa e
 Equivalentes de Caixa (6.889) 1.521
Caixa e Equivalentes de caixa
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do exercício 25.015 23.494
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do exercício 18.126 25.015
Aumento (Redução) caixa e equivalentes de caixa (6.889) 1.521
Conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa 
 líquido das atividades operacionais
Lucro do exercício: (2.481) 1.698
Diminuição (Aumento) das contas do Ativo (67.903) (278)
 Aplicação Financeira (63.110) (103)
 Créditos das operações com seguros e resseguros (2.747) (19)
 Ativos de resseguro – provisões técnicas (156) (63)
 Créditos tributários, previdenciários e outros (188) (93)
 Custo de Aquisição Diferidos (1.465) –
 Outros valores e bens (237) –
Aumento (Diminuição) das contas do Passivo 63.495 101
 Obrigações a Pagar 165 –
 Impostos e encargos a recolher 94 –
 Tributos e Contribuições a recolher (27) (31)
 Encargos Trabalhistas 79 –
 Empréstimos 2 –
 Depósitos de terceiros (18) 19
 Débitos de operações com seguros e resseguros 1.167 10
 Provisões técnicas – seguros 61.796 103
 Outros valores e bens 237 –
Caixa Líquido Consumido nas
 Atividades Operacionais (6.889) 1.521

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional – A Omint Seguros S.A. é uma Companhia por 
ações de capital fechado autorizada a operar pela portaria SUSEP nº 6.244. 
Tem por objeto social a exploração de seguros de pessoas em todo o terri-
tório nacional. O endereço da sede da Seguradora é Rua Franz Schubert, 
33, 3º andar, sala 3C, Jardim Paulistano, no município de São Paulo-SP. 
A Seguradora é integrante do Grupo Omint. Sua controladora direta é VL 
Participações Ltda. e o controlador em última instância é Villa Larroudet y 
Compania S.A., sediadas no Brasil e na Argentina, respectivamente.
2. Base de elaboração e apresentação – As demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Segu-
ros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
quando aprovadas pela SUSEP. Na elaboração das presentes demonstra-
ções financeiras, foi observado o modelo de publicação contido na Circular 
SUSEP nº 517/15, sendo apresentadas segundo os critérios de compara-
bilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 26. As referidas demons-
trações foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional dos 
negócios. A autorização para a conclusão destas demonstrações financei-
ras pela Administração foi realizada em 23 de fevereiro de 2017. 2.1. Base 
para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com o custo histórico, com exceção dos ativos financeiros mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e de apre-
sentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que 
é a moeda funcional e de apresentação da Seguradora. Exceto quando 
indicado, as informações estão expressas em milhares de reais (R$(000)) 
e arredondadas para o milhar mais próximo. 2.3. Uso de estimativas e jul-
gamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores repor-
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reco-
nhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
exercícios futuros afetados. As notas explicativas listadas abaixo incluem: 
(i) informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis 
adotadas que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações contábeis; (ii) informações sobre incertezas, sobre premis-
sas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste dentro do próximo período financeiro; • Notas 3.2 e 5 – Aplicações 
financeiras; • Notas 3.4 e 9 – Créditos tributários e previdenciários; • Notas 
3.5, 3.6 e 17 – Provisões técnicas.
3. Principais políticas contábeis – As políticas contábeis discriminadas 
abaixo foram aplicadas em todos os períodos nas demonstrações financei-
ras. 3.1. Caixa e equivalente de caixa: Representam numerário disponível 

em caixa, em contas bancárias e investimentos financeiros com vencimento 
inferior a 90 dias, contados a partir da data de aquisição. Esses ativos apre-
sentam risco insignificante de mudança do valor justo e são monitorados 
pela Seguradora para o gerenciamento de seus compromissos no curto 
prazo. 3.2. Aplicações financeiras: A Seguradora classifica seus ativos 
financeiros em uma das seguintes categorias: valor justo por meio do resul-
tado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação 
dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial e 
depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. As aplicações em 
quotas de fundos de investimento, foram classificadas como valor justo por 
meio do resultado. i. Ativos financeiros designados a valor justo por 
meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por 
meio do resultado se a Seguradora gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com 
a gestão de riscos e estratégia de investimentos alinhados ao gerencia-
mento dos passivos oriundos das operações de seguros. Esses ativos são 
registrados pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do período. ii. Ativos financeiros mantidos até 
o vencimento: Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de 
manter títulos até o vencimento, então tais ativos financeiros são classifica-
dos como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até o ven-
cimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. iii. Ativos financeiros disponíveis 
para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos finan-
ceiros não derivativos e não são classificados em nenhuma das categorias 
anteriores. Esses ativos financeiros são registrados pelo valor justo e as 
mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas no patrimônio líquido, líquidas dos respectivos efeitos tributá-
rios. iv. Determinação do valor justo: Valor justo dos ativos financeiros é o 
montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, 
entre partes conhecidas e empenhadas na realização de uma transação 
justa de mercado na data de balanço. O valor justo das aplicações em fun-
dos de investimento foi registrado com base nos valores das quotas divul-
gadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. 3.3. 
Ativos e passivos de resseguros: Os ativos e passivos decorrentes dos 
contratos de resseguros são apresentados de forma separada, segregando 
os direitos e obrigações entre as partes, uma vez que a existência dos 
referidos contratos não exime a Seguradora de honrar suas obrigações 
perante os segurados. Os ativos de resseguro compreendem (i) os prêmios 
de resseguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, conforme os 
contratos firmados para cessão de riscos, cujo período de cobertura dos 
riscos ainda não expirou. O montante de prêmios é reconhecido inicial-
mente pelo valor contratual e ajustado conforme o período de exposição do 
risco que foi contratado; (ii) as parcelas correspondentes das indenizações 
pagas aos segurados ou pendentes de liquidação, que são recuperadas 

junto aos resseguradores e (iii) as comissões sobre os repasses de prêmios 
conforme os contratos firmados de cessão de riscos. 3.4. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado à alíquota de 
15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro 
tributável anual excedente a R$ 240 e a contribuição social sobre o lucro 
líquido foi calculada à alíquota de 20% sobre o lucro tributável. A despesa 
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos cor-
rentes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos 
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no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reco-
nhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar 
sobre o lucro tributável calculado com base nas alíquotas vigentes na data 
de balanço. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de 
recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contri-
buição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que 
lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais 
serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido 
são revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que 
sua realização não seja provável. 3.5. Provisões técnicas: As provisões 
técnicas são calculadas e constituídas em conformidade com as determina-
ções da Circular SUSEP nº 517/15, da Resolução CNSP nº 321/15, e com 
base em critérios, parâmetros e fórmulas documentados em Notas Técni-
cas Atuariais (NTA), descritos a seguir. Provisão de Prêmios Não Ganhos 
(PPNG): A provisão de prêmios não ganhos corresponde ao montante de 
prêmio referente ao período de risco a decorrer para os riscos assumidos e 
emitidos na data-base de cálculo. Para o cálculo da PPNG a Companhia 
segue a definição da Circular SUSEP nº 517/15. O cálculo considera o início 
e o fim de vigência do risco e a data-base do cálculo, sendo realizado de 
forma pro rata die. A relação entre o período de risco a decorrer e o período 
de vigência total do risco é aplicada ao prêmio comercial, em moeda nacio-
nal, incluindo as operações de cosseguro aceito, bruto das operações de 
resseguro e líquido das operações de cosseguro cedido e da parcela do 
prêmio definida como receita destinada à recuperação dos custos iniciais 
de contratação. Provisão de Prêmios Não Ganhos Relativa aos Riscos 
Vigentes e Não Emitidos (PPNG-RVNE): A Provisão de Prêmios Não 
Ganhos Relativa aos Riscos Vigentes e Não Emitidos (PPNG-RVNE), cor-
responde à estimativa do montante de prêmio referente ao período de risco 
a decorrer para os riscos assumidos e não emitidos na data-base de cál-
culo. A referida provisão é calculada através dos percentuais estabelecidos 
na Circular SUSEP nº 517/15. Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL): A 
Provisão de Sinistros a Liquidar é constituída para a cobertura dos valores 
esperados de sinistros avisados até a data-base de cálculo, incluindo as 
operações de cosseguro aceito, brutos das operações de resseguro e líqui-
dos das operações de cosseguro cedido, conforme Circular SUSEP nº 
517/15. Custo de Aquisição Diferidos: Compreendem as despesas de 
corretagem diretamente relacionadas ao valor do prêmio comercial e diferi-
das de acordo com a vigência de cada risco. Provisão de Sinistros Ocor-
ridos, Mas Não Avisados (IBNR): A Provisão de IBNR deverá ser constitu-
ída para a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a sinistros 
ocorridos e não avisados até a data-base de cálculo, incluindo as opera-
ções de cosseguro aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos 
das operações de cosseguro cedido. Calculada através de metodologia 
própria descrita em Nota Técnica Atuarial, baseada na sinistralidade espe-
rada e no comportamento histórico de sinistros avisados por ramo e por 
produto. Provisão de Despesas Relacionadas (PDR): A Provisão de Des-
pesas Relacionadas (PDR) deve ser constituída mensalmente com o obje-
tivo de cobrir as despesas relacionados ao pagamento de sinistros ou bene-
fícios, conforme Circular SUSEP nº 517/2015. Calculada através de meto-
dologia própria e descrita em Nota Técnica Atuarial. 3.6. Teste de adequa-
ção dos passivos (TAP): Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 
517/15, a Seguradora elaborou o teste de adequação de passivos para 
todos os contratos que atendem à definição de um contrato de seguro 
segundo o CPC 11, vigentes na data base do teste. O teste considerou 
como valor líquido contábil (net carrying amount) os passivos de contratos 
de seguro brutos de resseguro, deduzidos do custo de aquisição diferido 
(CAD) e de outros ativos intangíveis. Os contratos foram agrupados pelos 
ramos conforme estabelecido pela Circular SUSEP nº 535/2016 e altera-
ções posteriores. Caso seja identificada qualquer insuficiência no teste, a 
Seguradora deverá registrar a provisão complementar de prêmios. Para 
esse teste foi adotada uma metodologia contemplando a melhor estimativa 
de todos os fluxos de caixa futuros relacionados aos riscos vigentes na data 
base do teste, com valores brutos de resseguro, trazidos a valor presente 
com base na estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ), através dos índi-
ces atualizados até a data base do cálculo para as opções Pré-Fixada ou 
IPCA, conforme determinações constantes na Circular SUSEP nº 517/15. O 
resultado do TAP foi apurado pela diferença entre a soma do valor das esti-
mativas correntes dos fluxos de caixa dos sinistros a ocorrer relativos às 
apólices vigentes na data-base, acrescidos das estimativas das respectivas 
despesas e recuperações, e a soma do saldo contábil das provisões técni-
cas na mesma data-base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos 
ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas, 
excluindo-se as operações com seguro DPVAT. A média da sinistralidade 
aplicada nos fluxos do Teste de Adequação de Passivos foram: • Seguro de 
Pessoas Individual – 23,85% • Seguro de Pessoas Coletivo – 83,86% 
Sendo que a sinistralidade do Grupo Pessoas Individual contempla o ramo 
1369 (Viagem), e do Grupo Pessoas Coletivo contempla os ramos 0929 
(Seguros Funeral), 0969 (Viagem), 0982 (Acidentes Pessoais), 0984 
(Doenças graves ou doença terminal), 0990 (Eventos aleatórios) e 0993 
(Vida). O valor presente esperado do fluxo de caixa relativo a sinistros ocor-
ridos foi comparado as provisões técnicas de sinistros ocorridos PSL, PDR 
e IBNR. O teste de adequação dos passivos realizado para a data base de 
31 de dezembro de 2016 não apresentou insuficiência no passivo constitu-
ído. 3.7. Classificação dos contratos de seguro: Um contrato em que a 
Seguradora aceita um risco de seguro significativo do segurado, aceitando 
compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico e 
adverso ao segurado é classificado como um contrato de seguro. Os contra-
tos de resseguro também são tratados sob a ótica de contratos de seguros 
por transferirem risco de seguro significativo. As operações de seguros do 
ramo DPVAT são contabilizados com base nas informações recebidas da 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 3.8. Mensuração 
dos contratos de seguros: As receitas de prêmios e os correspondentes 
custos de aquisição são registrados quando da emissão das respectivas 
apólices ou pelo início de vigência do risco para os riscos vigentes ainda 
sem emissão das respectivas apólices, e apropriados, em bases lineares, 
no decorrer do prazo de vigência das apólices, por meio de constituição e 
reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos custos de aquisição 
diferidos. As operações de resseguros são contabilizadas com base nos 
contratos firmados com os resseguradores. As despesas e receitas oriun-
das desses contratos são reconhecidas simultaneamente aos prêmios de 
seguros correspondentes. O diferimento dos prêmios de resseguros cedi-
dos é realizado de forma consistente com o respectivo prêmio de seguro. 
Os ativos e passivos financeiros decorrentes desses contratos são baixa-
dos com base (i) nas prestações de contas emitidas pelos resseguradores 
por meio dos movimentos operacionais periódicos sujeitos à análise da 
Seguradora e (ii) nas prestações de contas preparadas pela Seguradora e 
que estão sujeitas à análise pelos demais resseguradores. (i) Operações 
com o Convênio DPVAT: A receita de prêmios de DPVAT e as respectivas 
provisões técnicas são contabilizadas brutas, com base nos relatórios rece-
bidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (“Segu-
radora Líder”) na proporção do percentual de participação da Seguradora 
no Consórcio. Compete à Seguradora Líder as funções de recolher os prê-
mios, coordenar a emissão dos bilhetes, liquidar os sinistros e pagar as 
despesas de administração com os recursos dos consórcios, de acordo 
com a Resolução CNSP nº 332/15. Conforme definido em instrumentos dos 
consórcios, 50% do resultado mensal são retidos pela Seguradora Líder ao 
longo do período e repassados líquidos aos participantes do consórcio no 
início do exercício social seguinte. Os outros 50% dos resultados a distribuir 
são repassados líquidos no mês subsequente ao da apuração mensal.
4. Caixa e equivalente de caixa
     2016      2015
Bancos conta corrente 15 78
Quotas de fundos de investimento abertos 18.111      24.937
Valor Total 18.126      25.015
5. Aplicações financeiras – a. Composição das aplicações financeiras
      31/12/2016
Valor justo por meio do resultado
    Valor do Ajuste  
    custo a valor Valor Valor
    atualizado   justo   Justo   contábil
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 2.993 – 2.993 2.993
Letras Tesouro Nacional (LTN) 3.257 – 3.257 3.257
Quotas de fundos de investimento 
 abertos – DPVAT      56.964   –   56.964   56.964
Valor Total      63.214   –   63.214   63.214

      31/12/2015
Valor justo por meio do resultado
    Valor do Ajuste  
    custo a valor Valor Valor
    atualizado   justo   Justo   contábil
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 104   –   104   104
Valor Total      104   –   104   104
b. Composição das aplicações financeiras e equivalente de caixa por 
vencimento
     31/12/2016  31/12/2015
    Sem Acima  Sem Acima 
    venci- de  venci- de 
    mento 365  mento 365 
Títulos definido  dias  Total  definido  dias  Total
Letras Financeiras 
 do Tesouro (LFT) – 2.993 2.993 – 104 104
Letras Tesouro 
 Nacional (LTN) – 3.257 3.257 – – –
Quotas de fundos de 
 investimento abertos 
 (Equivalente de Caixa) 18.111 – 18.111 24.937 – 24.937
Quotas de fundos de 
 investimento DPVAT     56.964  –  56.964  –  –  –
Total     75.075  6.250  81.325  24.937  104  25.041
c. Hierarquia do valor justo: Compreende: • Nível 1 – Preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos. • Nível 2 – Inputs, exceto preços cotados, 
incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta-
mente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3 – Inputs, 
para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis).
     2016    2015
    Nível 1   Nível 2   Nível 1   Nível 2
Quotas de fundos de investimento 
 abertos (equivalente de caixa) – 18.111 – 24.937
Letras financeiras do tesouro nacional 2.993 – 104 –
Letras do tesouro nacional 3.257 – – –
Quotas de fundos de investimento DPVAT – 56.964 – –
d. Desempenho e taxa contratada das aplicações financeiras: A Admi-
nistração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como 
parâmetro a variação das taxas de rentabilidade dos Certificados de Depó-
sitos Interbancários (CDI). O desempenho global das aplicações financeiras 
pós-fixadas atingiu 14,05% a.a., representando 100,36% do CDI acumu-
lado, que foi de 14,00% a.a. (desempenho de 13,33% em 2015, represen-
tando 101,14% do CDI acumulado que foi de 13,18%) e as aplicações finan-
ceiras pré-fixadas atingiram 12,42% a.a.
e. Movimentação Quotas de fundo Quotas de fundo
    de investimento de investimento
    (Equivalentes (Equivalentes
          de Caixa)    de Caixa)
    31/12/2016 31/12/2015
Saldo no início do exercício         24.937     23.394
Aplicações 2.357 –
Resgates (12.139) (1.305)
Rendimentos 2.956 3.052
IRRF           –     (204)
Saldo no final do exercício         18.111     24.937
    Letras Financeiras Letras Financeiras
      do Tesouro (LFT)   do Tesouro (LFT)
    31/12/2016 31/12/2015
Saldo no início do exercício         104    –
Aplicação 2.760 103
Rendimentos         129    1
Saldo no final do exercício         2.993    104
    Letras Tesouro Letras Tesouro
     Nacional (LTN)   Nacional (LTN)
    31/12/2016 31/12/2015
Saldo no início do exercício        –    –
Aplicação 3.001 –
Rendimentos        256    –
Saldo no final do exercício        3.257    –
    Quotas de fundo Quotas de fundo de
    de investimento de investimento
          DPVAT     DPVAT
    31/12/2016 31/12/2015
Saldo no início do exercício           –     –
Aplicações 12.939 –
Resgates (3.615) –
Redistribuição 40.809 –
Rendimentos       6.831     –
Saldo no final         56.964     –
6. Prêmios a receber – a. Ramos de seguro
    31/12/2016     31/12/2015
Acidentes Pessoais 20 4
Vida em Grupo 60 15
Viagem Individual    1.875     –
Total 1.955 19
b. Composição quanto aos prazos de vencimento
    31/12/2016     31/12/2015
A vencer
Até 30 dias 1.630 –
De 31 a 60 dias 160 –
De 61 a 120 dias 93 –
De 121 a 180 dias 2 –
Total a vencer 1.885 –
Vencidos
Até 30 dias 26 –
De 31 a 60 dias 2 –
De 61 a 120 dias 1 –
De 121 a 180 dias 2 –
De 181 a 365 dias 4 –
Total vencidos 35 –
Prêmios de risco vigente e não emitido- (RVNE) 36 19
Redução ao valor recuperável (1) –
Total Prêmio a Receber 1.955 19
As operações da Seguradora são recebidas em 1 parcela em sua grande 
maioria.
c. Movimentação dos prêmios a receber
    31/12/2016     31/12/2015
Saldo no início do exercício 19 –
Prêmios emitidos 14.337 –
Descontos (105) –
IOF 55 –
Prêmios recebidos (12.368) –
Prêmio RVNE 17 19
Saldo no final do exercício 1.955 19
7. Outros créditos operacionais
    31/12/2016     31/12/2015
DPVAT 682 –
Comissões Antecipadas       129     –
Total       811     –
8. Ativos de resseguro
    2016     2015
Provisão de prêmio não ganho (PPNG) 59 –
Provisão complementar de cobertura (PCC) – 42
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR)  160     21
Total 219 63
a. Movimentação de ativos de resseguros
    Saldo   Saldo
    em Consti- Rever- em
    31/12/2015   tuições   sões   31/12/2016
Provisão de Prêmios Não Ganhos – 59 – 59
Provisão de Sinistros a Liquidar – 369 (369) –
Provisão Complementar de Cobertura 42 – (42) –
Provisão de sinistros ocorridos, 
 mas não avisados 21 160 (21) 160
Total        63   588   (432)  219

9. Títulos e Créditos a Receber
    2016     2015
IRPJ a Compensar 91 –
CSLL a Compensar 183 93
Outros Créditos     7     –
Total 281 93
10. Custo de aquisição diferido
    Custo de aquisição diferido
Ramos     2016           2015
Viagem       1.465           –
Total       1.465           –
O prazo médio de diferimento das comissões é de 20 a 40 dias.
11. Obrigações a pagar
    2016     2015
Fornecedores 165 –
Dividendos  17     17
     182     17
12. Impostos e encargos sociais a recolher
    2016     2015
Imposto de renda (IRRF) 45 –
IOF 7 –
INSS 35 –
FGTS    7     –
      94     –
13. Encargos Trabalhistas
    2016     2015
Férias 59 –
Encargos   20     –
      79     –
14. Impostos e contribuições
    2016     2015
PIS 8 –
COFINS 48 –
Contribuições e IRPJ a recolher   17     100
      73     100
15. Débitos das Operações com seguros e resseguros
     2016     2015
Prêmios a restituir 64 –
Operações com Resseguradora 133 11
Corretores de seguros e resseguros 57 –
Outros débitos operacionais     924     –
    1.178     11
16. Depósito de terceiros
    2016     2015
Cobrança antecipada de prêmios – 19
Prêmios e emolumentos recebidos     1     –
Total     1     19
O montante de R$ 1 classificado na faixa de 30 dias (R$ 19 em 31 de 
dezembro de 2015 classificado na faixa de 30 dias) refere-se ao recebi-
mento antecipado dos prêmios relativos a documentos em fase de emissão 
e créditos de prêmios e emolumentos de seguros, quando não identificado 
no ato do recebimento.
17. Provisões técnicas – a. Composição
      2016
    Bruto Parcela Liquido
    de res- Resse- de res-
    seguro    gurada    seguro
PPNG 2.775 (59) 2.716
Sinistros a Liquidar Administrativo 1.194 – 1.194
Sinistros a Liquidar Administrativo (DPVAT) 2.140 – 2.140
Sinistros a Liquidar Judicial 4 – 4
Sinistros a Liquidar Judicial (DPVAT) 9.298 – 9.298
IBNR 874 (160) 714
IBNR (DPVAT) 45.076 – 45.076
Provisão de despesas relacionadas (PDR) 101 – 101
Outras Provisões (DPVAT) 437 – 437
Total    61.899    (219)   61.680
      2015
    Bruto de Parcela Liquido de
    resseguro   Ressegurada   resseguro
Provisão Complementar Cobertura 67 (42) 25
IBNR 36 (21) 15
Total     103   (63)  40
      2016
      PSL Judicial
    Quantidade     Valor da Ação     Valor 
Provisionado
Perda Possível 2.331 30.220 6.685
Perda Provável 435 6.260 1.384
Perda Remota       369     5.577     1.233
Total 3.135 42.057 9.302
b. Abertura por ramo
     Provisões técnicas Provisões técnicas
     brutas de resseguro    líquidas de resseguro
Composição     2016    2015    2016    2015
Pessoas 4.948 103 4.729 40
Danos  56.951    –    56.951    –
Total  61.899    103    61.680    40
c. Movimentação das provisões técnicas
    Saldo em Consti- Rever-  Saldo em
    31/12/2015   tuições   sões   DPVAT   31/12/2016
Provisão de Prêmios 
 Não Ganhos – 2.775 – – 2.775
Provisão de Sinistros a 
 Liquidar – 1.198 – 11.438 12.636
Provisão Complementar 
 de Cobertura 67 – (67) – –
Outras Provisões – – – 437 437
Provisão de sinistros 
 ocorridos, mas não avisados 36 874 (36) 45.076 45.950
Provisão de despesas 
 relacionadas      –   101   –   –   101
Total       103   4.948   (103)  56.951   61.899
d. Cobertura das provisões técnicas
       2016     2015
Provisões Técnicas 61.899 103
Direito Creditório (881) –
Custo de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG (480) –
Ativos de resseguros redutores de:
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (160) (21)
Provisão complementar de cobertura – (42)
Provisões dos Consórcios DPVAT (56.951)    –
Total a ser coberto  3.427     40
Aplicações financeiras vinculadas  6.250     104
Suficiência  2.823     64
18. Patrimônio líquido – a) Capital social: O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é representado por 23.000.000 (vinte e três 
milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 23.000, que 
apresentou a seguinte movimentação no exercício:
    Quantidade
       de ações      Capital social
Capital integralizado  23.000.000      23.000
Posição em 31 de dezembro de 2016  23.000.000      23.000
b) Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital: Nos termos 
da Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações pela Resolução CNSP nº 
343/16, as Companhias deverão apresentar patrimônio líquido ajustado 
(PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR) e liquidez em 
relação ao Capital de Risco (CR). CMR é equivalente ao maior valor entre 
o capital base e o capital de risco. A Seguradora está apurando o capital de 
risco com base nos riscos de subscrição, crédito, operacional e mercado, 
como demonstrado abaixo:
     2016
Patrimônio líquido ajustado (PLA)  22.759
Patrimônio líquido 22.563
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     2016
Superávit entre as provisões exatas constituídas e o fluxo realista 
 de prêmios/contribuições registradas utilizado no cálculo da PCC 196
Capital base (I) 15.000
Capital de risco (II)    4.234
Capital de risco de subscrição 3.222
Capital de risco de crédito 584
Capital de risco de mercado (*) 585
Capital de risco operacional 484
Benefício da correlação de riscos    (641)
Capital mínimo requerido (CMR) equivalente ao 
 maior valor entre (I) e (II)  15.000
Suficiência (PLA – CMR)    7.759

A Resolução CNSP nº 321/15 determina que as Companhias seguradoras 
apresentem liquidez em relação ao Capital de Risco superior a 20%. Em 
31 de dezembro de 2016, a Seguradora apresenta liquidez em relação ao 
CR de 67%, equivalente a R$ 2.823. (*) Conforme disposições transitórias, 
alínea “a”, parágrafo 4º do artigo 50, da Resolução 321/2015, o montante 
efetivamente exigido do capital de risco de mercado corresponderá a 50% 
em 31 de dezembro de 2016. O valor apurado em 31 de dezembro de 2016 
refere-se a 50% do risco de mercado calculado para a respectiva data base. 
c) Reserva legal: Constituída na forma prevista na legislação societária 
brasileira, podendo ser utilizada para compensação de prejuízos ou para 
aumento de capital social. d) Dividendos: Aos acionistas são assegurados 
dividendos mínimos de 1% sobre o lucro líquido ajustado de acordo com o 
Estatuto Social.

19. Ramos de atuação
     31/12/2016     31/12/2015
     Índices – %     Índices – % 
Ramos Prêmios Ganhos     Sinistralidade %     Comercialização %     Prêmios Ganhos     Sinistralidade %     Comercialização %
DPVAT 31.842 86 1 – – –
Viagem Coletivo 2.891 82 – – – –
Acidentes Pessoais 121 69 14 (4) (182) –
Eventos Aleatórios – – – – – –
Vida em Grupo 413 207 8 52 53 –
Viagem Individual       7.924     24     51     –     –     –
Total      43.191     75     11     48     73     –

20. Detalhamento das contas de resultado
       2016    2015
a. Prêmios Ganhos 43.191 (48)
Prêmios emitidos – diretos 14.040 –
Prêmios emitidos – DPVAT 32.066 –
Prêmios de riscos vigentes não emitidos – (RVNE) 17 19
Variação das Provisões Técnicas (2.932) (67)
       2016    2015
b. Sinistros ocorridos (32.530) (35)
Sinistros diretos (3.698) –
Sinistros – DPVAT (12.674) –
Despesas com sinistros – diretos (700) –
Despesas com sinistros – DPVAT (5.521) –
Sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) (839) (35)
Sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) – DPVAT (9.098) –
       2016    2015
c. Custo de aquisição (4.563) –
Comissão sobre prêmios emitidos – diretos (132) –
Comissão sobre prêmios emitidos – DPVAT (449) –
Comissão de agenciamento (29) –
Outros custos de aquisição – representantes (5.413) –
Comissão riscos vigentes e não emitidos – (RVNE) (5) –
Variação do custo de aquisição diferido 1.369 –
Variação do custo de aquisição diferido – riscos vigentes 
 e não emitidos – (RVNE) 96 –
       2016    2015
d. Outras receitas e despesas operacionais (611) –
Outras receitas e despesas – Operações de seguros (86) –
Operações com DPVAT (525) –
       2016    2015
e. Resultado de resseguro 110 53
Receita de resseguro 509 21
Recuperação de indenização 369 –
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 140 21
Despesa de resseguro (399) 32
Prêmios de resseguros cedidos (407) –
Prêmio de resseguro risco vigentes e não emitidos (RVNE) (8) (10)
Provisão de Prêmios não ganhos – PPNG – ED 58 –
Variação da despesa de resseguros – (PCC) (42) 42
       2016    2015
f. Despesas administrativas (10.090) (123)
Despesas com pessoal próprio (2.150) –
Despesas com serviços de terceiros (3.493) (3)
Despesas com localização e funcionamento (80) (1)
Despesas com publicidade e propaganda (2.680) –
Despesas com publicações (150) (25)
Despesas com donativos e contribuições (25) (6)
Outras despesas administrativas – (88)
Despesas com convênio DPVAT (1.512) –
       2016    2015
g. Despesas com tributos (1.573) (26)
Impostos federais (120) –
COFINS (1.200) –
PIS (195) –
Taxa de fiscalização (58) (26)
       2016    2015
h. Resultado financeiro 3.585 3.053
Receita Financeira 10.443 3.053
Títulos de renda fixa – privados 2.956 3.053
Títulos de renda fixa – públicos 399 –
Receitas com operações de seguros e resseguros 2 –
Receitas com créditos tributários 14 –
Outras receitas financeiras 16 –
Outras receitas financeiras – DPVAT 7.056 –
Despesa Financeira (6.858) –
Títulos de renda fixa – públicos (14) –
Despesas com operações de seguros – DPVAT (6.850) –
Atualização Monetária 6 –
21. Imposto de renda e contribuição social – O resultado fiscal foi apu-
rado como se segue:
     Imposto de renda    Contribuição Social
    31/12/2016    31/12/2015    31/12/2016    31/12/2015
Resultado antes dos
 impostos (2.481) 2.874 (2.481) 2.874
Adições 172 – 172 –
Exclusões – – – –
Resultado Fiscal do
 Exercício (2.309) 2.874 (2.309) 2.874
Tributo calculado pela
 alíquota oficial – 694 – 482
Alíquota efetiva – 24% – 17%
22. Partes relacionadas – As principais transações das partes relaciona-
das no exercício de 2016 são: Os contratos de seguro de vida em grupo e a 
contratação do plano de saúde dos funcionários, bem como as operações 
comerciais de representação. Grupo Omint
Passivo Circulante
Débitos de operações com seguros e resseguros      210
Comissões a pagar 210
Resultado      2.223
Prêmios emitidos 3.139
Sinistros avisados (591)
Assistência médica (325)
Remuneração do Pessoal-chave da Administração:Foi fixado em Esta-
tuto Social um montante global anual da remuneração dos administradores 
de até R$ 4.000. O Total da remuneração com o pessoal-chave da admi-
nistração da seguradora em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 800 (Em 
31 de dezembro de 2015 a Seguradora estava em fase de estruturação de 
sua governança).
23. Gerenciamento de risco – Gestão de Riscos: O gerenciamento de 
riscos é essencial em todos os processos da Seguradora e tem como obje-
tivo garantir a continuidade e rentabilidade do negócio. Em função disso, 
e buscando atender os requisitos normativos, a Omint Seguros designou 
recursos e iniciou a implantação dos processos de Gestão de Risco de 
acordo com um plano de trabalho. O objetivo desse plano é identificar e 
classificar os riscos, formalizar os controles de mitigação de cada um deles, 
estabelecer um plano de testes de eficácia desses controles, desenvolver 
os relatórios de gestão e implantar uma sistemática de acompanhamento 
da evolução. Risco Legal e Regulatório: Risco relacionado ao não cum-
primento de leis, regulamentações, acordos ou padrões éticos aplicáveis, 
assim como o risco legal inerente às características dos produtos comer-
cializados. Risco de Crédito: A Omint Seguros utiliza como controle e 
avaliação do risco de crédito a classificação das emissões não bancárias 

e bancárias das agências classificadoras de risco em funcionamento no 
País. Sempre que duas ou mais agências classificarem o mesmo papel, a 
Seguradora adotará, para fins de classificação de risco de crédito, aquela 
mais conservadora. A Omint Seguros conta com um comitê de Risco de 
Crédito na qual concentra a governança de modo a garantir a visão com-
pleta do ciclo de crédito, bem como, assegurar que a carteira de investi-
mentos esteja adequada ao perfil e limites de risco apropriados ao negócio. 
A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros, distribuídos por 
ratings de crédito fornecidos pelas agências classificadoras de risco e os 
ativos classificados na categoria “sem rating” são Fundos de Investimentos, 
Empréstimos e Recebíveis e ações de empresas que não possuem rating 
definido por agências de risco.
       Dezembro
          2016
       Valor de
       AA-    BB    Sem Rating    Mercado
Caixa e Bancos 15 – – 15
Equivalente de caixa 18.111 – – 18.111
Títulos Públicos Federais – 6.250 – 6.250
Quotas de fundos de investimento
 abertos – DPVAT – – 56.964 56.964
Prêmio a Receber    –    –    1.955    1.955
Exposição máxima ao risco
 de Crédito 18.126    6.250    58.919    83.295
       Dezembro
          2015
       Valor de
       AA-    BB    Sem Rating    Mercado
Caixa e Bancos 78 – – 78
Equivalente de caixa 24.937 – – 24.937
Títulos Públicos Federais – 104 – 104
Prêmio a Receber    –    –    19    19
Exposição máxima ao risco
 de Crédito 25.015    104    19    25.138
Risco de subscrição: Risco relacionado às falhas na elaboração da polí-
tica de subscrição, na precificação de prêmios e na constituição de reservas 
técnicas. A estratégia de subscrição objetiva a emissão do maior número 
possível de apólices, mantendo o índice de riscos da Seguradora em uma 
faixa aceitável para propiciar lucro e sua solvência, garantindo a qualidade 
dos serviços aos Segurados, conforme as normas técnicas e os parâmetros 
e prazos legais estabelecidos pelos órgãos reguladores do mercado segu-
rador. A política de aceitação de riscos abrange os riscos de mortalidade 
e morbidade apresentados pelos proponentes visando atribuir a estes as 
categorias apropriadas do risco de acordo com as normas e diretrizes da 
Seguradora, sob a ótica da Subscrição de Riscos, determinando o valor 
correto dos prêmios para cada segurado ou a não aceitação dessas pro-
postas. Para mitigar o risco de a Seguradora ser envolvida em situações 
relacionadas à prática do crime de lavagem de dinheiro e fraude e outros 
ilícitos semelhantes, esta faz uma análise de risco prévio (Underwriting), 
com base nas informações indicadas nas Propostas de Contratação apre-
sentadas pelos corretores. Análise de sensibilidade: As estimativas das 
provisões técnicas são obtidas através de metodologias estatístico-atua-
riais. Deste modo, o montante atual de sinistros estimados é confirmado 
apenas quando todos os sinistros forem efetivamente liquidados pela 
Seguradora. Isto posto, acrescenta-se que a Análise de Sensibilidade visa 
demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante estimado de sinistros 
declarados no Passivo da Seguradora, bem como no Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) e no Resultado, quando alterada alguma das variáveis apli-
cadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa determinada 
data-base. Neste contexto, a Análise de Sensibilidade realizada para a 
Omint Seguros, na data-base de 31/12/2016, foi aplicada sobre a Provisão 
de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) e a Provisão de Sinistros a 
Liquidar (PSL), declaradas para todos os grupos operacionalizados pela 
Seguradora, sendo que os resultados poderão ser vistos a seguir:
     Data-base 31 de dezembro de 2016
Premissas Atuariais Passivo PLA Resultado
Aumento de 5% na Sinistralidade 555 (250) (250)
Redução de 5% na Sinistralidade (525) 242 242
Estratégia de resseguro
A estratégia de resseguro da Seguradora tem como principal finalidade a 
pulverização dos riscos através da cessão ou transferência aos ressegu-
radores da parte do capital segurado que exceda ao limite de retenção da 
Seguradora ou que representa o percentual de quota parte ressegurada. 
Os contratos de resseguro englobam os seguintes riscos: morte, morte 
acidental, invalidez permanente e total por acidente, invalidez permanente 
total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente por doença. 
Tais contratos apresentam cláusulas que fazem com que o ressegurador 
nos acompanhe nos principais riscos e coberturas garantidas nos produtos 
da Omint Seguros. No caso de riscos de catástrofes, a Seguradora pos-
sui outro acordo de resseguro vigente para cobertura da carteira de Vida 
em Grupo, Acidentes Pessoais e Viagem. Os contratos de resseguro da 
Seguradora foram todos realizados com resseguradoras locais. Risco de 
Liquidez: O risco de liquidez consiste na probabilidade da instituição não 
possuir recursos financeiros suficientes para honrar seus compromissos 
em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, consi-
derando as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. A Omint Seguros possui estrutura específica para monitora-
mento e controle dos riscos de liquidez, realizados pela gerência de Liqui-
dez e Fluxo de Caixa, parte integrante da área de Riscos e Investimento. O 
objetivo geral do gerenciamento deste risco é acompanhar a necessidade 
de liquidez frente ao vencimento projetado dos compromissos, evitando 
descasamentos e, ao mesmo tempo, otimizando a rentabilidade dos ativos. 
São realizados comitês para a gestão de ativos e passivos, com periodici-
dade no mínimo semestral tendo como objetivo definir as estratégias de 
liquidez a serem seguidas em um horizonte de dois anos. O caixa é moni-
torado diariamente, com reportes aos gestores e diretores responsáveis. 
Casamento de ativos e passivos (ALM): Um dos aspectos principais no 
gerenciamento de riscos é o encontro dos fluxos de caixa dos ativos e pas-
sivos. Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com uma 
abordagem de balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e 
retorno de investimento. O principal objetivo do processo de investimento 
é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando os investimen-
tos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias 
que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabili-
dade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor 
e risco de crédito. As estimativas utilizadas para determinar os valores e 
prazos aproximados para o pagamento de indenizações e benefícios são 
periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas 
e podem impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento 
de ativos e passivos. O casamento de ativos e passivos é monitorado pelo 
Comitê de Investimentos, que aprova periodicamente as metas, limites e 
condições de investimentos.

       31/12/2016
     Sem
     venci- A vencer A vencer 
     mento em até acima de 
Ativo Vencidos   definido   1 ano   1 ano   Total
Caixa e equivalentes
 de caixa – 18.126 – – 18.126
Aplicações financeiras – 63.214 – – 63.214
Prêmios a receber 34 36 1.885 – 1.955
Outros créditos
 operacionais – 811 – – 811
Ativos de resseguro
 – provisões técnicas – 219 – – 219
Créditos tributários e
 previdenciários – 274 – – 274
Outros créditos – – 7 – 7
Custos de aquisição
 diferidos – 1.465 – – 1.465
Total do Ativo 34 83.871 1.892 – 86.071
Passivo
Contas a pagar – – 430 – 430
Prêmios a restituir – – 64 – 64
Operações com
 resseguradoras – 18 115 – 133
Corretores de seguros e
 resseguros – 5 52 – 57
Outros débitos operacionais – – 924 – 924
Depósitos de terceiros 1 – – – 1
Provisões Técnicas – 61.899 – – 61.899
Total do Passivo 1 61.922 1.585 – 63.508
       31/12/2015
     Sem
     venci- A vencer A vencer 
     mento em até acima de 
Ativo Vencidos   definido   1 ano   1 ano   Total
Caixa e equivalentes
 de caixa – 78 – – 78
Aplicações financeiras – 25.041 – – 25.041
Prêmios a receber – 19 – – 19
Ativos de resseguro
 – provisões técnicas – 63 – – 63
Créditos tributários e
 previdenciários – 93 – – 93
Total do Ativo – 25.294 _ – 25.294
Passivo
Contas a pagar – – 117 – 117
Operações com
 resseguradoras – 10 – – 10
Depósitos de terceiros – – 19 – 19
Provisões Técnicas – 103 – – 103
Total do Passivo – 113 136 – 249
Risco de Mercado: O risco de mercado é representado pela possibilidade 
de perda financeira por oscilação de preços e taxas de juros dos instrumen-
tos financeiros, uma vez que em suas carteiras ativas e passivas, podem 
apresentar descasamentos de prazos e indexadores. Este risco é identi-
ficado, mensurado, mitigado e gerenciado, sendo as diretrizes e limites 
monitorados. A Omint Seguros não possui riscos significativos de mercado. 
Risco operacional – Risco Operacional – Falhas em Processos: Risco 
relacionado à ocorrência de erros (intencionais ou não) na realização das 
atividades comerciais, técnicas, administrativas ou operacionais, cometi-
dos por administradores, funcionários ou terceiros. Risco Operacional – 
Tecnologia da Informação: Risco relacionado à ineficiência, insuficiência 
ou falha da infraestrutura e dos processos de tecnologia, em termos de 
segurança, disponibilidade, acesso a recursos existentes e integridade dos 
dados. Risco Operacional – Continuidade nos Negócios: Risco relacio-
nado à impossibilidade de operar devido a fatos não usuais ou desastres 
(ex.: interrupção de geração de energia, incêndio e enchente) ou proble-
mas ocorridos com terceiros (ex.: fornecedores). A Seguradora opera pre-
dominantemente com seguro de pessoas. O monitoramento da carteira é 
realizado considerando as seguintes ferramentas: (i) análises de sensibi-
lidade; (ii) análise de subscrição; (iii) acompanhamento de sinistralidade; 
(iv) monitoramento de lucratividade; (v) casamento de ativos e passivos. 
O seguro de vida é de natureza de longo prazo, e por este motivo, são 
utilizadas diversas premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos 
envolvidos, tais como: premissas sobre retornos de investimento, despesas, 
taxas de mortalidade e persistência em relação às políticas vigentes para 
cada unidade de negócios. As estimativas são baseadas na experiência 
histórica de mercado e nas expectativas atuariais. Concentração de ris-
cos: A concentração de risco da Omint Seguros é monitorada por área 
geográfica. O quadro abaixo demonstra a concentração de risco por região 
e linha de negócios, tendo como base os prêmios diretos subscritos antes 
do resseguro.
Prêmio Bruto de resseguro
        31/12/2016
    Su-   Nor- Centro- 
Linhas de negócios  deste    Sul    Norte    deste    Oeste    Total
DPVAT 15.122 6.404 2.470 4.774 3.296 32.066
Viagem Coletivo 2.891 – – – – 2.891
Acidentes Pessoais 120 – – – – 120
Vida em Grupo 346 – – – – 346
Viagem Individual 10.699    –    –    –    –    10.699
Total 29.178 6.404 2.470 4.774 3.296 46.122
Prêmio Liquido de Resseguro
        31/12/2015
    Su-   Nor- Centro- 
Linhas de negócios  deste    Sul    Norte    deste    Oeste    Total
DPVAT 15.122 6.404 2.470 4.774 3.296 32.066
Viagem Coletivo 2.889 – – – – 2.889
Acidentes Pessoais 41 – – – – 41
Vida em Grupo 63 – – – – 63
Viagem Individual 10.664    –    –    –    –    10.664
Total 28.779 6.404 2.470 4.774 3.296 45.723
Sistema de Controles Internos: O gerenciamento do ambiente de Contro-
les Internos tem como premissas que os riscos associados ao não cumpri-
mento das metas e objetivos da Seguradora devem ser identificados e ava-
liados, considerando a probabilidade de ocorrerem e os impactos sobre os 
negócios, inclusive, sobre a imagem da empresa, caso se materializassem.
A cultura de controles internos é disseminada ao Grupo Omint, ressaltando 
a importância de mitigação dos riscos de acordo com a complexidade do 
negócio, onde métodos e controles adequados foram definidos para asse-
gurar o cumprimento das leis, normas, regulamentos e aderência às polí-
ticas e procedimentos internos. Compliance: A política de compliance da 
Omint Seguros tem por finalidade estabelecer as diretrizes de acordo com 
as políticas aplicáveis, legislação brasileira e regulamentações emanadas 
pelo CNSP e SUSEP. É de responsabilidade do Compliance acompanhar 
e divulgar, às áreas responsáveis, as atualizações ocorridas na legislação, 
nas políticas, normas e procedimentos, visando manter a Seguradora em 
conformidade com a lei e os colaboradores alinhados às diretrizes e pro-
cessos. A área de Compliance irá acompanhar e prover suporte para as 
auditorias realizadas pela SUSEP. Tecnologia da Informação: No primeiro 
semestre 2016 entrou em operação a Seguradora dentro da plataforma 
de sistemas do Grupo Omint aproveitando a sinergia com sistemas atuais 
como os WebSites e o ERP Financeiro e implementado novos sistemas que 
darão suporte à operação do Grupo como CRM, app mobile entre outros. O 
Grupo Omint entende que a informação e os equipamentos de Tecnologia 
Informática utilizados para seu tratamento são recursos estratégicos e con-
sidera a Segurança da Informação como parte integrante de suas práticas 
empresariais, convencido de que estas medidas darão um valor intrínseco à 
empresa, incrementado sua credibilidade, sua reputação e cumprindo com 
seu dever de salvaguardar o investimento de seus acionistas principais. 
Plano de continuidade de negócios (PCN): O Grupo Omint desenvolveu 
um Plano de Continuidade de Negócios com a finalidade de garantir que os 
serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a 
ocorrência de um desastre e até o retorno à situação normal de funciona-
mento da empresa dentro do contexto do negócio, atualmente encontra-se 
documentado, publicado e em fase de implantação.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 às 01:58:47.
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RB Capital Portfolio
Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF: 12.557.861/0001-54 - NIRE: 35.300.392.329
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 19.01.2017

Data, hora e local: 19.01.2017, 10hs, na sede, Rua Amauri, 255, 5º andar,
parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presi-
dente: Régis Dall’Agnese; Secretário: Marcio Coelho Rocha Filho. Delibe-
rações aprovadas: Distribuição de dividendos, no valor de R$
4.900.000,20, referentes a lucros societários acumulados, auferidos até
30.11.2016, conforme balanço patrimonial em 30.11.2016, a serem pagos
aos acionistas em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos
Dividendos os acionistas que possuam ações nesta data. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 19.01.2017. Acionistas: RB Capital Realty One Em-
preendimentos Imobiliários S.A.; RB Capital Desenvolvimento Residencial
II Fundo de Investimento Imobiliário - FII. JUCESP 79.217/17-5 em
13.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Threeballs, Reparação, Manutenção
 e Comércio de Equipamentos

 Eletro-Eletrônicos Ltda.
CNPJ/MF nº 09.180.560/0001-40 - NIRE 35.221.798.942

Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 02.09.2016, às 10h00, na sede da Sociedade. Convo-
cação: dispensada em face da presença da totalidade dos sócios. Ordem 
do Dia: Com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil em 
vigor, deliberar acerca da proposta de redução do capital da Sociedade. 
Deliberações: aprovada pela unanimidade dos sócios a proposta de 
redução do capital da Sociedade de R$ 150.000,00 para R$ 15.000,00, 
com uma redução efetiva de R$ 135.000,00, mediante o cancelamento 
de 135.000,00 quotas, divididas, proporcionalmente entre os sócios, da 
seguinte forma: 42.250 quotas do sócio Nelson Pannain Junior, 54.000 
mil quotas da sócia Anneth Alexandra Nemeth Pannain e 28.750 quotas 
do sócio Roberto Deccó, sendo entregue, em contrapartida às quotas 
canceladas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor 
da redução da respectiva participação societária. A presente ata é publi-
cada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Nelson 
Pannain Junior - Presidente; Anneth Alexandra Nemeth Pannain - Secre-
tária; Sócios: Anneth Alexandra Nemeth Pannain, Nelson Pannain Junior 
e Roberto Deccó.

Agrolatino Biotecnologia S.A.
CNPJ n° 00.378.963/0001-23 - NIRE 35.300.442.857

Extrato Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Realizada em 27/01/2017, às 9 horas, na sede social 
em Rincão/SP. Convocação e Presença: Edital de convocação publica-

e nos dias 16, 17 e 18.01.2017 no jornal “Valor Econômico”, bem como 
cartas enviadas aos acionistas. Presentes acionistas representando a to-
talidade do capital social. Mesa: Badri Kazan - Presidente, representante 
da Kazan & Associados Ltda. e Clóvis Galdiano Cury - Secretário, repre-
sentante da Acury Participações Societárias Ltda. Deliberações: Aprova-
ram a alteração do Estatuto Social, com mudança na redação das letras 
“m” e “n” do §2° do artigo 8°, artigo 9° e seu §4°, artigo 11°, artigo 18° e a 
exclusão das letras “c”, “g”, “k”, “l” e “m” do artigo 17°, renumerando-se as 
demais letras. Apresentou voto divergente a acionista  Agro Participações 
Ltda. ,no sentido de não concordar com a exclusão das letras “c”, “g”, “k” e 
“l” do artigo 17° e com a nova redação do artigo 18°, concordando expres-
samente com as demais alterações e exclusão da letra “m” do artigo 17°. 
Com a deliberação, as disposições alteradas passam a vigorar com a se-
guinte redação: Letras “m” e “n” do §2° do artigo 8°. m) Aprovação de 

-
dos por uma única operação ou sucessivas operações da mesma natu-
reza que exceda, durante o exercício social, o valor de R$ 1.000.000,00, 
que será atualizado pela variação do INPC/IBGE a partir de 01/01/2017, 

única operação ou sucessivas operações da mesma natureza que ex-
ceda, durante o exercício social, o valor de R$ 1.000.000,00, que será 
atualizado pela variação do INPC/IBGE a partir de 01/01/2017. Artigo 9° 
e seu §4°. A Companhia será administrada pela Diretoria, composta de 
no mínimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes no 
País, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser destituídos a qualquer 
tempo. O mandato dos diretores é de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 4°. 
No caso de ausência ou impedimento temporário, um Diretor poderá ser 

substituído, cumulativamente com as suas próprias funções, conforme 
Artigo 11°. A Companhia será sempre 

representada, em todos os atos pela assinatura conjunta de dois Dire-
tores ou pela assinatura conjunta de um Diretor e um procurador espe-
cialmente nomeado para tanto de acordo com o §1° abaixo, obedecidas 
as limitações e restrições impostas pela Assembleia Geral. Artigo 18°.
O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos um vez 
por ano, preferencialmente no mês de outubro, e extraordinariamente 
a qualquer tempo, instalando-se as reuniões com a presença de pelos 

-
tendimento, segue em anexo o estatuto social completo com a versão 
consolidada. Encerramento: Nada mais. Jucesp 78.942/17-2 em ses-
são de 13/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO SOFISA S.A
CNPJ/MF nº 60.889.128.0001-80 - NIRE 35.300.100.638

Edital de Convocação para 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

O Presidente do Conselho de Administração do Banco SOFISA S.A.
(“Companhia”) convoca seus acionistas para se reunirem em AGO/E, a se
realizar em 1ª convocação no dia 01/03/2017, às 13 horas, na Alameda
Santos 1.496, Jardim Paulista, em São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre
as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia. Ordem do Dia. 1. Em 
AGO: 1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício encerrado em
31.12.2016; 1.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
e 1.3. Fixar a remuneração global e anual do Conselho de Administração e
da Diretoria da Companhia. 2. Em AGE: 2.1. Referendar a distribuição de
Juros sobre o Capital Próprio, aprovada pelo Conselho de Administração
em reunião realizada em 15.12.16; 2.2. Deliberar sobre a reforma do Esta-
tuto Social da Companhia, para: (i) refl etir as alterações decorrentes da
saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBovespa (“Saída do Nível 2”), e do cancelamento do registro da
Companhia na categoria A de emissor de valores mobiliários perante a Co-
missão de Valores Mobiliários (“Cancelamento de Registro”); (ii) modifi car 
o número total de ações em que se divide o capital social da Companhia
em função da modifi cação do número de ações preferenciais de sua emis-
são, tendo em vista o cancelamento de 371.078 ações preferenciais nomi-
nativas, resgatadas e canceladas após o leilão da oferta pública para aqui-
sição de até a totalidade das ações preferenciais em circulação da Compa-
nhia para fi ns do Cancelamento de Registro, com a consequente Saída do
Nível 2, conforme aprovado pela AGE de 16.11.16; (iii) alterar determina-
das regras sobre convocação, instalação e deliberação pela Assembleia
Geral; (iv) alterar as regras sobre convocação, composição, prazo de man-
dato e competência dos membros do Conselho de Administração e da Di-
retoria; (v) ajustar determinadas disposições relacionadas com a destina-
ção dos lucros da Companhia; (vi) alterar o prazo de mandato dos mem-
bros do Comitê de Auditoria;  (vii) adequar as competências da Ouvidoria
às novas regras trazidas pela Resolução nº 4433 do Conselho Monetário
Nacional; (viii) incluir disposição regulando direito de preferência dos acio-
nistas em caso de alienação de ações de emissão da Companhia, e de 
venda conjunta em caso de alienação do poder de controle da Companhia;
e (ix) alterar as regras sobre solução de controvérsias oriundas do Estatu-
to Social da Companhia. 2.3. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto
Social da Companhia, com a renumeração de dispositivos, conforme ne-
cessário. Instruções Gerais: (i) Os documentos e propostas relativos aos
itens da Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Com-
panhia. (ii) Os instrumentos de mandato com poderes especiais para re-
presentação na AGO/E a que se refere o presente edital deverão ser depo-
sitados na sede da Companhia até 05 dias antes da realização da AGO/E,
observado, ainda o disposto no Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, e o Estatuto
Social da Companhia. São Paulo, 20/02/2017. Gilberto Maktas Meiches -
Presidente do Conselho de Administração

Omint Seguros S.A.

… continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de Reais)

24. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – IFRS 9 Finan-
cial Instruments (Instrumentos Financeiros): A IFRS 9, publicada em 
julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial Ins-
truments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a clas-
sificação e mensuração de instrumentos financeiros, um novo modelo de 

perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A 
norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e des-
reconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva 
para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 15 Reve-
nue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clien-

tes): A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita 
refletindo a contraprestação que ela espera receber em troca do controle 
desses bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orien-
tação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente 
nas IFRS quando for adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após 
1º de janeiro de 2018.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Omint Seguros S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Omint Seguros 
S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Omint Seguros S.A. em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria 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 adminis-
tração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-

mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil 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 con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a 
Administração 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 identifica-
mos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.
 KPMG Auditores Independentes
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Parecer dos Atuários Independentes
Aos Acionistas e Diretores da Omint Seguros S.A. – São Paulo-SP
Examinamos as provisões técnicas, exceto os valores relativos ao seguro 
DPVAT, e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstra-
ções financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redu-
tores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e 
dos limites de retenção da Omint Seguros S.A. (“Companhia”), em 31 de 
dezembro de 2016, descritos no anexo I deste relatório, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração, de acordo com os princípios atu-
ariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as nor-
mas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho 
Nacional de Seguros Privados – CNSP. Responsabilidade da Administra-
ção: A Administração é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos 
de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e 
pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da neces-
sidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendên-
cia de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros 
Privados – 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 e os ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção com base em nossa audi-
toria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais requerem 
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro 
e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrati-
vos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres 
de distorção relevante. Em relação ao aspecto da Solvência, nossa respon-
sabilidade está restrita a adequação dos demonstrativos da solvência e do 
capital mínimo da Companhia e não abrange uma opinião no que se refere 
as condições para fazer frente às suas obrigações correntes e ainda apre-
sentar 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 e dos ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecio-
nados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos rele-
vantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de reten-
ção da Companhia para planejar procedimentos de auditoria atuarial que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a efetividade desses controles internos da Omint Seguros 
S.A. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em 
nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção acima referidos da Omint 
Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2016 foram elaborados, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos – CNSP. Outros assuntos: No contexto de nossas responsabilidades 
acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante 
nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também 
aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de 
dados fornecidas pela Seguradora e utilizadas em nossa auditoria atuarial, 
em base de testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados 
selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razo-
ável 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, em base de testes aplica-
dos sobre amostras, observamos certas divergências na 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. Todavia, essas divergências 
não trouxeram distorção relevante na apuração dos referidos itens e, assim, 
não impactaram nossa opinião descrita acima.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.
KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda.
CNPJ: 02.668.801/0001-55 Joel Garcia
CIBA 48 Atuário MIBA 1131

Anexo I – Omint Seguros S.A.
(Em milhares de Reais)

1. Provisões Técnicas e ativos de resseguro  31/12/2016
Total de provisões técnicas  61.899
Total de provisões técnicas auditadas  4.948
Total de ativos de resseguro  219

2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas auditadas  31/12/2016
Provisões Técnicas (a)  61.899
Valores redutores (b)  58.472
Total a ser coberto (a-b)  3.427

3. Demonstrativo do Capital Mínimo  31/12/2016
Capital Base (a)  15.000
Capital de Risco (CR) (b)  4.234
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b)  15.000

4. Demonstrativo da Solvência  31/12/2016
Patrimônio Líquido Ajustado – PLA (a)  22.759
Exigência de Capital (CMR) (b)  15.000
Suficiência/(Insuficiência) do PLA (c = a – b)  7.759
Ativos Garantidores (d)  6.250
Total a ser Coberto (e)  3.427
Suficiência/ (Insuficiência) dos Ativos 
 Garantidores (f = d – e)  2.823
Ativos Líquidos (g)  2.823
Capital de Risco (CR) (h)  4.234
Índice de Liquidez em relação ao CR % (*) (g/h)  67%

(*)  O índice de liquidez em relação ao Capital de Risco requerido pela Reso-
lução CNSP nº 321/2015 e modificações é de, no mínimo, 20%.

5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos SUSEP) 31/12/2016
Ramos: 0929; 0969; 0982; 0984; 0990; 0993; 1369; 1381; 1391. 1.253
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