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Notas 
Explicativas 31/12/2016 31/12/2015

Prêmios emitidos 26.1 92.388 54.956
Variações das provisões
 técnicas de prêmios 26.2 (7.753) (4.163)
Prêmios ganhos 26.3 84.635 50.793
(+) Receita com emissão de apólices 26.3.1 1.853 1.844
(–) Sinistros ocorridos 26.4 (57.514) (39.444)
(–) Custos de aquisição 26.5 (7.949) (5.659)
(–) Outras receitas
 e despesas operacionais 26.6 (18.104) (7.728)
Resultado com resseguro 26.7 (2.986) 1.716
(+) Receita com resseguro 2.742 4.338
(–) Despesa com resseguro (5.728) (2.622)
(–) Despesas administrativas 26.8 (11.198) (10.396)
(–) Despesas com tributos 26.9 (4.190) (1.928)
(+) Resultado financeiro 26.10 3.244 3.304
(=) Resultado operacional (12.209) (7.498)
(–) Perdas com ativos não correntes (2) –
Resultado antes dos impostos e participações (12.211) (7.498)
(+/–) Imposto de renda 26.11 – 2
(+/–) Contribuição social 26.11 – 2
(+/–) Participações sobre o resultado 27 327 (263)
Prejuízo do exercício (11.884) (7.757)
Quantidade de ações 35.408.750 30.600.000
Prejuízo por ação - R$ (0,34) (0,25)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Não existem outros resultados abrangentes

31/12/2016 31/12/2015
Prejuízo do exercício (11.884) (7.757)
Depreciação e amortizações 253 570
Prejuízo ajustado (11.631) (7.187)
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (25.920) (44.921)
Créditos das operações de seguros e resseguros (23.007) (5.352)
Ativos de resseguro 336 (4.212)
Créditos fiscais e previdenciários (489) 75
Custos de aquisição diferidos (1.381) (393)
Outros ativos 456 (445)
Despesas antecipadas (138) 36
Impostos e contribuições 233 266
Outras contas a pagar 1.263 703
Débitos de operações com seguros e resseguros 5.078 2.572
Provisões técnicas - seguros e resseguros 40.486 51.753
Depósito de terceiros 233 296
Caixa gerado/(consumido) pelas operações (2.850) 378
Atividades de financiamento
Pagamento pela Compra:
Imobilizado (152) (525)
Intangível (131) (351)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (283) (876)
Atividades de financiamento
Aumento de capital 14.810 7.600
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 14.810 7.600
Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa 46 (85)
Caixa no início do exercício 82 167
Caixa no fim do exercício 128 82
Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa 46 (85)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

mentos derivativos durante o exercício. 3.3 Ativos não financeiros: Ativos
não financeiros sujeitos a depreciação ou amortização (incluindo ativos in-
tangíveis não originados de contratos de seguros) são avaliados para redu-
ção ao valor recuperável de ativos quando ocorram eventos ou circunstân-
cias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja recuperável. Uma
perda para impairment é reconhecida no resultado para o valor pelo qual o 
valor contábil do ativo exceda o valor recuperável do ativo. O valor recuperá-
vel é definido pelas práticas contábeis adotadas, como o maior valor entre o 
valor em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos custos de venda dos ati-
vos). Para fins de testes de impairment de ativos não financeiros, os ativos
são agrupados no menor nível para o qual a Seguradora consegue identifi-
car fluxos de caixa individuais gerados dos ativos, definidos como unidades 
geradoras de caixa. 3.4 Ativos intangíveis e outros intangíveis: (a) 
Softwares: Os custos associados à manutenção de softwares são reconhe-
cidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento 
que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de  
software identificáveis e exclusivos, controlados pela Seguradora, são reco-
nhecidos como ativos intangíveis quando os seguintes critérios são atendi-
dos: (i) é tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja dispo-
nível para uso; (ii) a administração pretende concluir o software e usá-lo ou 
vendê-lo; (iii) o software pode ser vendido ou usado; (iv) o software gerará 
benefícios econômicos futuros prováveis, que podem ser demonstrados; (v) 
estão disponíveis recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequa-
dos para concluir o desenvolvimento e para usar ou vender o software; e (vi) 
o gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser men-
surado com segurança. Outros gastos de desenvolvimento que não aten-
dam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa
não são reconhecidos como ativo em exercício subsequente. Os custos du-
rante sua vida útil estimada (vida útil definida), não superior a cinco anos e 
são alocadas as suas respectivas unidades geradoras de caixa e avaliados 
para impairment periodicamente pela Seguradora. (b) Licenças de uso de 
software adquiridos: As licenças de software, adquiridas são capitalizadas
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que 
eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados du-
rante sua vida útil estimável de até cinco anos. 3.5 Imobilizado: O custo do 
ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada do ativo até a data 
de preparação das demonstrações financeiras. O custo histórico do ativo 
imobilizado compreende gastos que são diretamente atribuíveis para a aqui-
sição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em condições de uso.
Gastos subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo imobiliza-
do ou reconhecido como um componente separado do ativo imobilizado
somente quando é provável que benefícios futuros econômicos associados 
com o item do ativo irão fluir para a Seguradora e o custo do ativo possa ser 
avaliado com confiabilidade. Quando ocorre a substituição de um determina-
do componente ou ‘parte’ de um componente, o item substituído é baixado,
apropriadamente. Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são re-
gistrados no resultado do exercício conforme incorridos. A depreciação de
outros itens do ativo imobilizado é calculada segundo o método linear e
conforme o exercício de vida útil estimada dos ativos. As taxas de deprecia-
ção utilizadas pela Seguradora estão divulgadas na nota 15. O valor residu-
al dos ativos e a vida útil dos bens são revisados, e ajustados, se necessá-
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo
Notas 

Explicativas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 128.126 72.803
Disponível 128 82
Caixa e bancos 7 128 82
Aplicações 90.188 59.192
Títulos de renda fixa 8 34.707 19.079
Quotas de fundos de investimentos 8 55.481 40.113
Créditos das operações com seguros e resseguros 30.964 7.957
Prêmios a receber 9 27.116 6.679
Operações com seguradoras 3 3
Operações com resseguradoras 9.2 1.998 796
Outros créditos operacionais 9.3 1.847 479
Ativos de resseguro e retrocessão
 - provisões técnicas 10 3.977 4.313
Títulos e créditos a receber 659 567
Outros títulos e créditos a receber 11 73 172
Créditos tributários e previdenciários 11.1 550 61
Outros créditos 11.2 36 334
Despesas antecipadas 12 172 34
Custos de aquisição diferidos 2.038 657
Seguros 13 2.038 657
Ativo Não Circulante 925 6.029
Realizável a Longo Prazo 1 5.134
Aplicações 1 5.077
Quotas de fundos de investimentos 8 1 5.077
Empréstimos e depósitos compulsórios – 57
Depósitos compulsórios 14 – 57
Imobilizado 15 582 430
Bens móveis 532 371
Outras imobilizações 50 59
Intangível 342 465
Outros intangíveis 16 342 465
Total do Ativo 129.051 78.832

Passivo
Notas 

Explicativas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 108.820 61.527
Contas a pagar 3.621 2.125
Obrigações a pagar 17 1.521 1.193
Impostos e encargos sociais a recolher 18 501 361
Encargos trabalhistas 19 298 358
Impostos e contribuições 20 281 186
Outras contas a pagar 21 1.020 27
Débitos de operações com
 seguros e resseguros 22 8.437 3.359
Prêmios a restituir 22.1 862 63
Operações com seguradoras 8 8
Operações com resseguradoras 22.2 4.347 1.335
Corretores de seguros e resseguros 22.3 730 124
Outros débitos operacionais 22.4 2.490 1.829
Depósito de terceiros 23 565 332
Provisões técnicas - seguros 24 96.197 55.711
Danos 63.128 47.680
Pessoas 33.069 8.031
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25 20.231 17.305
Capital social 35.409 23.000
Aumento de capital em aprovação 10.001 7.600
Prejuízos acumulados (25.179) (13.295)
Total do Passivo 129.051 78.832

Senhores Acionistas, apresentamos o Relatório da Administração e as 
demonstrações financeiras da STARR International Brasil Seguros S.A., em 
31 de dezembro de 2016, apuradas com base na regulamentação vigente, 
elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP  517, de 30 de julho 
de 2015, e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Contexto operacional: A 
STARR International Brasil Seguros S.A., foi constituída em 29 de junho de 
2012, autorizada pela SUSEP pela portaria nº 4.947, de 23 de outubro de 
2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 25 de outubro de 2012, 
a operar em todo o território nacional. Tendo como foco principal o segmento 
de médias e grandes empresas, a STARR International Brasil Seguros S.A. 
é uma seguradora especializada, oferecendo uma diversa gama de produtos 
em ramos elementares e seguros de pessoas. Estratégia de atuação: 
Nosso pilar estratégico está baseado não somente na oferta de soluções de 
seguros desenvolvidas em função de um processo continuado de 
identificação de necessidades de nossos clientes, mas principalmente na 
entrega consistente e de alta qualidade. A estratégia da STARR, é focar em 

linhas de negócios específicas, como transportes, viagem, vida em grupo e 
acidentes pessoais, que possibilitaram maior retenção de prêmios e baixa 
volatilidade de riscos, além de participar como integrante do consórcio 
DPVAT. Nossas plataformas de negócios foram desenvolvidas para 
proporcionar flexibilidade e dinamismo aos parceiros e usuários e visam 
ainda atender às diversas demandas dos segmentos definidos como alvo de 
atuação. Seguimos políticas consistentes de precificação, aceitação de 
riscos e gerenciamento de sinistros, que são condições essenciais para 
atuar com sucesso em um mercado competitivo como o de seguros no 
Brasil. Desempenho: A Companhia apresentou em 31 de dezembro 2016, 
ativos totais de R$ 129.051 milhões e patrimônio líquido de R$ 20.231 
milhões. A Companhia apresentou um crescimento em seu faturamento na 
ordem de 68,1% quando comparado ao ano anterior (R$ 92.388 milhões 
contra R$ 54.956 milhões), refletindo a adequação à nova regulamentação 
do seguro viagem, e o crescimento nos negócios de Vida em Grupo. O 
Capital Social da seguradora em 2016 alcançou R$ 45.410 milhões, 
crescimento de R$ 14.810 milhões ao longo do ano, sendo que R$ 10.001 
milhões estão em processo de aprovação junto ao regulador. As provisões 

técnicas da companhia cresceram 72,7% mostrando forte absorção de 
riscos de encontro a estratégia de crescimento. Perspectiva e
agradecimentos: A STARR Internacional Brasil Seguros S.A. mantém suas 
expectativas e foco contínuo no crescimento sustentável de suas operações,
bem como a manutenção dos investimentos previstos para o futuro. A
companhia vem se adequando operacionalmente e aprimorando-se em 
seus controles internos, buscando a excelência na operação técnica e
gestão de riscos e fraudes. Investir em seus profissionais, ser eficiente 
operacionalmente, focar em tecnologia e controlar eficientemente custos e 
despesas e direcionamento de negócios em linhas com alta
rentabilidade serão a base do crescimento da Companhia. Agradecemos 
a confiança depositada em nós através da nossa rede de corretores,
manifestamos ênfase ao suporte prestado por nossos parceiros 
operacionais, e deixamos principalmente nosso agradecimento aos nossos 
colaboradores que contribuíram significativamente para as conquistas
alcançadas pela STARR em 2016, aos nossos segurados, e aos nossos 
representantes da SUSEP.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017
Demonstração do Resultado do exercício - Exercício findo 

em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto 
Para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital 
social

Aumento de 
capital em 
aprovação

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31 de dezembro 2014 23.000 – (5.538) 17.462
Aumento de capital AGO/E
 de 09/11/2015 – 7.600 – 7.600
Prejuízo no exercício – – (7.757) (7.757)
Saldos em 31 de dezembro 2015 23.000 7.600 (13.295) 17.305
Aumento de capital AGO/E
 31/08/2016 e 29/09/2016 12.409 2.401 – 14.810
Prejuízo no exercício – – (11.884) (11.884)
Saldos em 31 de dezembro 2016 35.409 10.001 (25.179) 20.231
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A STARR International Brasil Seguradora S.A. 
(doravante “Companhia”) foi constituída em 29 de junho de 2012, conforme 
Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada na mesma data e foi 
autorizada a operar pela Portaria SUSEP nº 4.947, de 23 de outubro de 
2012. A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado com 
sede e escritório localizados na Avenida Paulista, 1.079 -16º andar, Bela 
Vista, São Paulo, Estado de São Paulo - Brasil. O controle acionário e a ge-
rência efetiva nos negócios da Companhia são exercidos pela STARR Brasil 
Participações LTDA., sociedade constituída e existente de acordo com as 
leis brasileiras. A STARR Brasil Participações LTDA. detém 99,9% do capital 
social da Companhia. A Companhia tem por objeto social operar com segu-
ros de danos e de pessoas em todo território nacional, sobretudo nos se-
guintes grupos de ramos: • 01 - Patrimonial; • 03 - Responsabilidades; • 06 
- Transportes; • 07 - Riscos Financeiros; • 09 - Pessoas Coletivo; • 13 - Pes-
soas Individual. A Companhia está exposta a riscos que são provenientes de 
suas operações e que podem afetar seus objetivos estratégicos e financei-
ros que estão divulgadas na nota explicativa nº 4. 2. Base de elaboração e 
apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações finan-
ceiras compreendem os balanços patrimoniais, a demonstração de resulta-
do, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e a demonstração 
do fluxo de caixa da Companhia, conforme legislação em vigor. 2.1 Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, 
e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante denominadas “práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcio-
nar pela SUSEP”. As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida 
Circular, cujas principais modificações em relação ao formato de apresenta-
ção foram: (i) as Provisões técnicas passam a ser apresentadas por grupo 
de ramos de seguros; (ii) as despesas com inspeção de riscos estão sendo 
apresentadas no grupo “Custos de aquisição”; (iii) as operações de ressegu-
ro estão sendo apresentadas em grupos específicos no balanço patrimonial 
e na demonstração do resultado. As demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, apresentadas foram elabora-
das nas mesmas bases a fim de possibilitar a sua comparabilidade. 2.2 
Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos ativos finan-
ceiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo por meio do re-
sultado. 2.3 Continuidade: A Administração considera que a Companhia 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicional-
mente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de con-
tinuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas 
com base nesse princípio. 2.4 Moeda funcional e de apresentação: As 
demonstrações financeiras são mensuradas usando a moeda principal do 
ambiente econômico, no qual a Seguradora atua. A moeda funcional é o 
Real, que é utilizada nas demonstrações financeiras. A Companhia não pos-
sui ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira na 
data de fechamento do balanço. 2.5 Uso de estimativas e julgamentos: Na 
elaboração das demonstrações financeiras a Administração é requerida a 
usar seu julgamento na determinação de estimativas que levam em conside-
ração pressupostos e premissas que afetam a aplicação de políticas contá-
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos crí-
ticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam 
efeitos significativos nos saldos registrados nas demonstrações financeiras 
e, portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo 
exercício financeiro, estão relacionadas à marcação a mercado dos ativos 
financeiros.
3. Resumo das principais práticas contábeis: As práticas contábeis dis-
criminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 
demonstrações financeiras. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem numerário disponível em caixa, em contas 
bancárias e investimentos financeiros com vencimento inferior a 90 dias a 
contar da data de aquisição, de alta liquidez e com baixo risco de variação 
no valor justo de mercado. 3.2 Ativos financeiros: Um ativo financeiro é 
classificado no montante do reconhecimento inicial, de acordo com as se-
guintes categorias: • Valor justo por meio do resultado; • Mantidos até o 
vencimento; • Disponíveis para venda; e • Empréstimos e recebíveis. A Ad-
ministração, por meio de sua Política de Investimentos Financeiros, determi-
na a classificação dos ativos financeiros na data de aquisição, considerando 
a sua estratégia de investimentos, que leva em consideração o gerencia-
mento dos fluxos de caixa de curto e longo prazo. a) Ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo  
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para 
negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento ini-

cial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos 
e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do 
período. b) Ativos financeiros mantidos até o vencimento: São classificados 
nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade de 
manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investimentos manti-
dos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 
2015, não haviam títulos classificados nessa categoria. • Reconhecimento e 
mensuração: As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reco-
nhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a Seguradora se 
compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os 
custos de transação são debitados na demonstração do resultado. Os em-
préstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Os ganhos 
ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na de-
monstração do resultado em “Resultado financeiro”, respectivamente, no 
período em que ocorrem. Para os ativos financeiros classificados como “Dis-
poníveis para venda”, quando aplicável, essas variações são registradas na 
rubrica “Outros resultados abrangentes”, no patrimônio líquido, até o mo-
mento da liquidação do ativo financeiro, quando, por fim, são reclassificadas 
para o resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2016 a Seguradora 
não mantinha títulos registrados como mantidos para venda. • Ativos finan-
ceiros avaliados ao custo amortizado (incluindo prêmios a receber de segu-
rados). A Seguradora avalia se há evidência de que um determinado ativo 
classificado na categoria, empréstimos ou recebíveis (ou se um grupo de 
ativos) esteja deteriorado ou ‘impaired’. Caso um ativo financeiro seja consi-
derado como impaired, a Seguradora deve registrar a perda em conta de 
resultado se houver evidência objetiva de impairment como resultado de um 
ou mais eventos que ocorram após a data inicial de reconhecimento do ativo 
financeiro nesta categoria e se o valor da perda puder ser mensurado com 
confiabilidade pela Administração. • Dificuldades significativas do emissor ou 
do devedor; • Quebra de termos contratuais, tais como default ou não cum-
primento dos pagamentos devidos pelo devedor; • É provável que o emissor 
ou devedor entre em falência ou concordata; • Desaparecimento de um de-
terminado ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobiliários);  
• Informações observáveis que indicam que há uma redução mensurável 
dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos (para o acesso coletivo de 
impairment), embora esta redução não possa ser atribuída individualmente 
para os ativos não significativos. Para avaliação de impairment de ativos fi-
nanceiros classificados nesta categoria a Seguradora reconhece os valores 
de perdas decorrentes dos valores a receber a mais de 60 dias, independen-
te de existirem outros valores a receber de determinado devedor, conforme 
orientação da Circular SUSEP nº 517/2015, considera se existe evidência 
objetiva de impairment para ativos individualmente significativos. Se a Segu-
radora considerar que não existe evidência de que um ativo individualmente 
significativo esteja impaired, a Seguradora inclui o ativo em um grupo de 
ativo de risco de crédito com características similares e acessa este ativo 
para impairment juntamente com os demais ativos financeiros que serão 
testados em uma base coletiva. Para o cálculo coletivo de impairment a 
Seguradora agrupa os ativos em uma base de características de risco de 
crédito (como por exemplo, ratings internos, indústria ou tipos de contrato de 
seguro para avaliação de prêmios a receber). Estas características são rele-
vantes para a determinação dos fluxos de caixa coletivos dos grupos avalia-
dos. Os ativos individualmente significativos que são avaliados para impair-
ment em uma base individual não são incluídos na base de cálculo de 
impairment coletivo. A Seguradora designa os prêmios a receber para aces-
so de impairment nesta categoria e os estudos econômicos de perda consi-
dera emissões feitas em exercícios anteriores e elimina eventos de cancela-
mento de apólices não diretamente associados com perdas originadas por 
fatores de risco de crédito, tais como cancelamentos, baixa dos ativos por 
sinistros, emissões incorretas ou modificações de apólices solicitadas por 
corretores que resultam na baixa do ativo em conformidade com a Circular 
SUSEP nº 517/2015. c) Ativos financeiros disponíveis para venda: A Compa-
nhia não possui instrumentos financeiros registrados na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras. d) Empréstimos e recebíveis: São 
incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com rece-
bimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ati-
vo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles 
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os 
quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 
2016 e 31 de dezembro de 2015 compreendem em caixa e equivalentes de 
caixa e a conta prêmios. e) Instrumentos financeiros derivativos: A Compa-
nhia não possui instrumentos financeiros derivativos na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras nem efetuou transações com instru-
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rio, a cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo imobilizado 
é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo é inferior ao seu. 
3.6 Classificação de contratos de seguro e contratos de investimento: 
Na adoção do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4), a Seguradora efetuou o 
processo de classificação de todos os contratos de seguro e resseguro com 
base em análise de transferência de risco significativo de seguro entre as 
partes no contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com 
substância comercial onde o evento segurado ocorre, comparado com cená-
rios onde o evento segurado não ocorre. A Seguradora emite diversos tipos 
de contratos de seguros em diversos ramos que transferem risco de seguro, 
risco financeiro ou ambos. Como guia geral, a Seguradora define risco sig-
nificativo de seguro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais 
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com 
substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o 
evento segurado não ocorra. Contratos de investimento são aqueles contra-
tos que não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insig-
nificante. A Seguradora não identificou contratos classificados como “contra-
tos de investimento” na aplicação do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4). Os 
contratos de resseguro também são classificados segundo os princípios de 
transferência de risco de seguro do CPC 11 (equivalente ao IFRS 4). Os 
contratos de resseguro que não atendem à definição de um contrato de se-
guro segundo o CPC 11 (equivalente ao IFRS 4) são classificados como 
ativos financeiros. Todos os contratos de resseguro foram classificados 
como contratos de seguro por transferirem risco significativo de seguro entre 
as partes no contrato. 4. Passivos financeiros: Compreendem, substancial-
mente, fornecedores, impostos e contribuições e outras contas a pagar que 
são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 4.1 Contas a pagar: As obri-
gações a pagar são inicialmente reconhecidas ao valor justo de mercado e 
quaisquer efeitos significativos de ajuste a valor presente são reconhecidos 
segundo o método da taxa efetiva de juros até a data de liquidação.  
4.2 Benefícios a empregados: De acordo com CPC 33 a Seguradora pos-
sui participação nos lucros de acordo com o disposto na Lei nº 10.101/2000, 
devidamente acordado com os funcionários e outros benefícios de curto 
prazo. 4.3 Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fiscais e 
previdenciárias: Uma provisão é reconhecida em função de um evento 
passado, e se a mesma possa ser estimada de maneira confiável, e é pro-
vável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As 
contingências passivas são objeto de avaliação individualizada, efetuada 
pela assessoria jurídica da Companhia, com relação às probabilidades de 
perda. Estas são provisionadas quando mensuráveis e quando a probabili-
dade de perda é avaliada como “provável”, conforme critérios estabelecidos 
no pronunciamento técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis, consideradas as orientações previstas nas Cartas Circulares SUSEP/
DECON/GAB nº 15/06 e 17/06. Passivos contingentes são divulgados se 
existir uma possível obrigação futura resultante de eventos passados ou se 
existir uma obrigação presente resultante de um evento passado, e o seu 
pagamento não for provável ou seu montante não puder ser estimado de 
forma confiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente so-
mente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, 
sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como 
praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito pro-
vável são apenas divulgados. Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia 
possui processos contingentes em andamento, porém foram avaliados pelos 
nossos assessores jurídicos como probabilidade de perda remota. 4.4 Im-
posto de renda e contribuição social: A contribuição social foi constituída 
pela alíquota de 20%, conforme disposto na Lei 13.169 de 06 de outubro de 
2015. O imposto de renda foi constituído pela alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10% para os lucros que excedem R$ 240 mil no exercício. Os 
créditos tributários, decorrentes de diferenças temporárias entre os critérios 
contábeis e os fiscais de apuração de resultados, são registrados no exercí-
cio de ocorrência do fato e são calculados com base nas alíquotas de 20% 
e 25%. As contribuições para o PIS são provisionadas pela alíquota de 
0,65% e para a COFINS pela alíquota de 4%, na forma da legislação vigen-
te. A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos repor-
tados inclui as despesas de impostos correntes e os efeitos de tributos dife-
ridos. A Seguradora reconhece no resultado do período os efeitos dos 
impostos de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários 
sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde 
nestes casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio 
líquido. 4.5 Passivos oriundos de contratos de seguros: A Seguradora 
utilizou as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos contratos de seguro na 
adoção inicial dos IFRS. Segundo o CPC 11, a Seguradora utilizou a isenção 
de aplicar as práticas contábeis anteriores, ou seja, BRGAAP (políticas e 
práticas contábeis adotadas no Brasil que estão relacionadas abaixo) utiliza-
da para avaliação dos passivos de contratos de seguro e ativos de contratos 
de resseguro. Além da utilização desta isenção, a Seguradora aplicou as 
regras de procedimentos mínimos para avaliação de contratos de seguro 
tais como: (i) teste de adequação de passivos, (ii) avaliação de nível de 
prudência utilizado na avaliação de contratos de seguro, dentre outras práti-
cas contábeis previstas e permitidas segundo o CPC 11 para uma entidade 
que adota essas normas pela primeira vez. As provisões técnicas são cons-
tituídas de acordo com as determinações do CNSP e da Superintendência 
de Seguros Privados (“SUSEP”), cujos critérios, parâmetros e fórmulas são 
documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritas a seguir: (i) A 
provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela dos 
prêmios emitidos e retidos, correspondentes ao exercício de risco não de-
corrido do prazo de vigência de cada apólice, segundo parâmetros e normas 
determinadas pelo CNSP, atualizada monetariamente no caso de seguros 
indexados. A provisão de prêmios não ganhos referente aos riscos vigentes 
e ainda não emitidos (RVNE) é constituída conforme Nota Técnica Atuarial 
submetida a SUSEP, em que são justificadas as metodologias de estimação, 
conforme Resolução CNSP nº 321/15, consolidada pela Circular nº 517 de 
30 de julho de 2015. (ii) A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída 
com base na estimativa de pagamentos prováveis, avisados até a data das 
demonstrações financeiras, líquidos de recuperações, resseguros e cosse-
guros cedidos e determinada com base nas notificações de sinistros avisa-
das. (iii) A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR) é cons-
tituída para todos os ramos de atuação da Seguradora, com base em 
metodologia submetida e aceita pela SUSEP e leva em consideração a ex-
periência de sinistralidade da Seguradora. (iv) As receitas de comercializa-
ção de contratos de resseguro e custos de originação dos contratos (DAC) 
são amortizados no decorrer do prazo de vigência das apólices. 4.6 Custos 
de aquisição: Os custos de comercialização e as receitas de comissão de 
resseguro são registradas quando da emissão da apólice e reconhecidas no 
resultado segundo o transcorrer da vigência do período de cobertura do 
risco, através da constituição do diferimento das despesas e receitas de 
comercialização. 4.7 Capital social: As ações emitidas pela Seguradora 
são classificadas como um componente do patrimônio líquido quando a Se-
guradora não possuir a obrigação de transferir caixa ou outros ativos para 
terceiros. Custos incrementais, diretamente atribuíveis à emissão das ações 
próprias são registrados no patrimônio líquido, deduzidos dos recursos rece-
bidos. 4.8 Normas e interpretações de normas que ainda não estão em 
vigor: a) IFRS 9 Instrumentos Financeiros: Em julho de 2014, o IASB emitiu 
a versão final da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, que reflete todas as 
fases do projeto de instrumentos financeiros e substitui a IAS 39 - Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e mensuração e todas as versões 
anteriores da IFRS 9. A norma introduz novas exigências sobre classificação 
e mensuração, perda por redução ao valor recuperável e contabilização de 
hedge. A adoção da IFRS 9 terá efeito sobre a classificação e mensuração 
dos ativos financeiros do grupo e é efetiva para exercícios iniciados em ou 
após 1º de janeiro de 2018. 5. Reconhecimento da receita: 5.1 Apuração 
do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de 
competência. (i) os prêmios de seguros e as despesas de comercialização, 
contabilizados por ocasião da emissão das apólices ou faturas e reconheci-
dos nas contas de resultados, pelo valor proporcional no prazo de vigência 
do risco; (ii) as receitas e despesas de prêmios e comissões relativas a 
responsabilidades repassadas a outros resseguradores, pelo regime de 
competência. As receitas e os custos relacionados às apólices com fatura-
mento mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao  
período de cobertura, são reconhecidos por estimativa, calculados com 
base no histórico de emissão. Os valores estimados são mensalmente ajus-
tados quando da emissão da fatura/apólice. Os saldos relativos aos riscos 
vigentes e não emitidos foram calculados e registrados conforme metodolo-
gia definida em Nota Técnica Atuarial. 5.2 Receitas de juros: As receitas de 
juros de instrumentos financeiros (incluindo as receitas de juros de instru-
mentos avaliados ao valor justo através do resultado) são reconhecidas no 
resultado do exercício segundo o método do custo amortizado e pela taxa 
efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é reduzido como resultado de 
perda por “impairment”, a Seguradora reduz o valor contábil do ativo ao seu 
valor recuperável, correspondente ao valor estimado dos fluxos de caixa 

futuro, descontado pela taxa efetiva de juros e continua reconhecendo juros 
sobre estes ativos financeiros como receita de juros no resultado do exercí-
cio. Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são 
diferidos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcelamento 
dos correspondentes prêmios de seguros. 5.3 Resseguro: Os processos de 
resseguros são registrados no sistema operacional da Seguradora, de acor-
do com cada contrato negociado, para cada uma das linhas de coberturas. 
Os contratos de resseguros facultativos são negociados de acordo com as 
políticas e a legislação em vigor, sendo a conformidade do processo moni-
torado pela superintendência de resseguros da Seguradora. No processo de 
resseguro facultativo, executado pela área técnica da Seguradora, as opera-
ções devem ser aprovadas através do controle de aceitação de risco. Além 
disso, toda a documentação do processo de resseguros é devidamente ve-
rificada pela gerência de resseguros da Seguradora. Para evitar o risco de 
crédito com corretores de resseguros e resseguradoras, foram estabeleci-
dos procedimentos e políticas que visam a manutenção da liquidez das ope-
rações. Para tratar tais questões, foi criado um comitê, o qual decide sobre 
as operações novas e em curso. Todas as alterações nos termos e condições 
de resseguros estão de acordo com os manuais e políticas de subscrição. 
Toda e qualquer mudança ocorrida nos termos e condições dos tratados de 
resseguro são comunicadas para os subscritores pela superintendência de 
resseguros da Seguradora. Antes desta comunicação as áreas subscrição/
produto executam as alterações no sistema de acordo com as novas condi-
ções da apólice. 6. Gerenciamento de riscos: A Circular SUSEP 517/2015, 
estabelece que as entidades abertas de previdência complementar, socie-
dades de capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais 
avaliem de forma geral a sua exposição aos seguintes riscos, provenientes 
de suas operações e de suas atividades de investimentos financeiros: • Ris-
co de subscrição de seguro; • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco 
de mercado; • Risco operacional; • Risco de capital; • Analise de sensibilida-
de; • Risco financeiro. 6.1 Gestão do risco de subscrição: O risco de subs-
crição é a possibilidade de haver perdas decorrentes de falhas na especifi-
cação das condições de aceitação, na tarifação do produto ou ainda de 
efetuar provisões técnicas insuficientes, tecnicamente mal dimensionadas 
ou elaborar políticas de resseguro ou transferência de risco inadequada. a) 
Mitigadores do risco de aceitação do produto - A aceitação dos riscos é ad-
ministrada principalmente, pela precificação, seleção e critérios de pulveri-
zação. Há constante monitoramento em relação aos resultados auferidos de 
forma a propiciar a implementação e revisão das políticas de aceitação, a 
qual, em linhas gerais, consiste na aplicação da teoria da probabilidade apli-
cada para a precificação e provisionamento das operações de seguros. A 
Seguradora mantém uma carteira de seguros pulverizada e diversificada de 
forma a minimizar o risco de um impacto significativo em seu índice de sinis-
tralidade. O principal risco é que a frequência e severidade de sinistros se-
jam maiores do que o estimado. b) Mitigadores do risco de subscrição - A 
estratégia de subscrição visa diversificar as operações de seguros para as-
segurar o balanceamento da carteira e baseia-se no agrupamento de riscos 
com características similares, de forma a reduzir o impacto de riscos isola-
dos. Os modelos de subscrição encontram-se devidamente aprovados e 
registrados junto ao órgão regulador e são consistentes com os produtos e 
estruturas de coberturas oferecidas ao mercado, de forma a atender as ne-
cessidades específicas de cada segurado e de realizar o estudo dos custos 
e receitas, visando retorno aos acionistas. Basicamente, a subscrição dos 
riscos pela Seguradora é procedida através de análise individual de forma a 
aliar a subscrição com o critério de precificação. Em geral os riscos assumi-
dos são de periodicidade anual. Todos os riscos são registrados em sistema 
eletrônico de armazenamento e gerenciamento de dados, podendo ser 
acessado em qualquer parte do globo, permitindo a subscrição do risco a 
nível global. c) Mitigadores do risco de resseguro - A Seguradora dispõe de 
políticas de resseguro como forma para diluir e homogeneizar sua respon-
sabilidade diante os riscos assumidos. Dessa política constam os critérios 
de riscos a ressegurar, lista dos resseguradores que atendem aos critérios 
estabelecidos, bem como o limite de comprometimento das cessões a ser 
atribuído para cada um deles. Os contratos de resseguro firmados conside-
ram condições proporcionais e não proporcionais, de forma a reduzir e pro-
teger a exposição dos riscos isolados e dos riscos de natureza catastrófica 
em cada carteira. d) Mitigadores do risco de provisões técnicas insuficientes. 
As provisões técnicas da Seguradora são avaliadas semestralmente, na 
mesma periodicidade das divulgações das demonstrações financeiras. Jun-
tamente com as avaliações são realizados testes de adequação dos passi-
vos de forma a averiguar a adequação dos saldos registrados considerando 
as premissas mais atualizadas e realistas em relação aos riscos assumidos 
pela Seguradora. 6.2 Gerenciamento de risco de créditos: Risco de crédi-
to é o risco de prejuízo financeiro. A gestão de riscos dos ativos financeiros 
deve assegurar que o limites dos riscos apropriados aos investimentos não 
se excedam e que garantam retornos sustentáveis. A tabela abaixo apresen-
tada a composição da carteira por classe e por categoria contábil:
Classificação 31/12/2016

Sem 
rating brAAA

Valor de 
mercado

Caixa e Bancos 128 – 128
Prêmios a receber 27.116 – 27.116
Outros títulos e créditos a receber 73 – 73
Créditos tributários e previdenciários 550 – 550
Valor justo por meio do resultado 55.481 34.707 90.188
Ativos pós-fixados 55.481 34.707 90.188
Públicos
Notas do Tesouro Nacional (NTN) – 34.707 34.707
Privados
Quotas e fundos de investimentos – – –
Fundos do consórcio DPVAT 55.481 – 55.481
 Exposição máxima ao risco de crédito 83.348 34.707 118.055

31/12/2015

Classificação
Sem 

rating brAAA
Valor de 
mercado

Caixa e Bancos 82 – 82
Prêmios a receber 6.679 – 6.679
Outros títulos e créditos a receber 172 – 172
Créditos tributários e previdenciários 61 – 61
Valor justo por meio do resultado 40.113 19.079 59.192
 Ativos pós-fixados 40.113 19.079 59.192
Públicos
Notas do Tesouro Nacional (NTN) – 19.079 19.079
Privados
Quotas e fundos de investimentos 5.077 – 5.077
Fundos do consórcio DPVAT 40.113 – 40.113
 Exposição máxima ao risco de crédito 52.184 19.079 71.263
O valor justo dos instrumentos negociados num mercado ativo é baseado 
em cotação de preços em mercado ativo na data de balanço. O valor cotado 
dos ativos financeiros mantidos pela Seguradora é o de mercado, onde es-
tes são incluídos em nível 1. 6.3 Gerenciamento de risco de liquidez: A 
gestão de risco de liquidez se dá pela capacidade da Seguradora gerar, 
através do gerenciamento de seus investimentos, o volume suficiente para 
saldar seus compromissos. 6.4 Gerenciamento de mercado: O risco de 
mercado é a alteração no preço de mercado sobre os ganhos da Segurado-
ra, sobre o valor de seus instrumentos financeiros. Para todos os instrumen-
tos financeiros, o CPC 40, requer a divulgação relacionada à mensuração 
do valor justo com base no seguinte nível: • Preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (nível 1).

31/12/2016 31/12/2015

Nível I
Valor de 
mercado Nível I

Valor de 
mercado

Notas do Tesouro Nacional - NTN 34.707 34.707 19.079 19.079
Fundos do consórcio DPVAT – – 40.113 40.113
Quotas e fundos de investimentos 55.481 55.481 5.077 5.077
Total 90.188 90.188 64.269 64.269
6.5 Gerenciamento de risco operacional: Risco operacional é resultante 
de perdas de processos internos ou inadequados, provenientes de todas as 
áreas de negócios. No período findo em 31 de dezembro de 2016 as con-
centrações brutas de risco para os produtos da Seguradora estão distribuí-
das da seguinte forma:

Centro- 
Oeste

Nor- 
deste Norte

Su- 
deste Sul

Total 
Geral

Transporte Nacional – – – 3.584 – 3.584
Transporte Internacional – – – 638 – 638
Responsabilidade Civil do Transporte
 Rodoviário de Carga - RCTR-C – – – 53 – 53
Responsabilidade Civil do Transporte
Desvio de Carga - RCF-DC – – – 30 – 30
Pessoas Coletivo Viagem 8 21 4 5.707 20 5.760

Centro- 
Oeste

Nor- 
deste Norte

Su- 
deste Sul

Total 
Geral

Pessoas Coletivo Acidentes Pessoais 15 142 11 208 4 380
Pessoas Coletivo Vida – 56 30 186 109 381
Pessoas Individual Viagem – – – 16.290 – 16.290
Total Geral 23 219 45 26.696 133 27.116
6.6 Gestão de risco de capital: A Companhia executa suas atividades de 
gestão de risco de capital com o objetivo primário de atender aos requeri-
mentos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital emi-
tidos pela SUSEP. O Patrimônio Líquido Ajustado - PLA da Seguradora está 
sendo apresentado na nota 25. 6.7 Análise de sensibilidade: Na presente
análise de sensibilidade foi considerada a variável taxa de juros como fator
de risco. Simulamos como uma elevação e diminuição de 2,5% na taxa de 
juros Selic, teriam impactado no Patrimônio Líquido e resultado em 31 de 
dezembro de 2016: 

Impacto no resultado
Fator de risco Premissas 31/12/2016
Taxa de juros Diminuição de 2,5% na Selic 1.240
Taxa de juros Aumento de 2,5% na Selic (1.240)
O impacto no resultado após os impostos é de 10% e sobre o Patrimônio 
Líquido é de 6% em 31 de dezembro de 2016.

Impacto no resultado
Fator de risco Premissas 31/12/2015
Taxa de juros Diminuição de 2,5% na Selic 964
Taxa de juros Aumento de 2,5% na Selic (964)
O impacto no resultado após os impostos é de 12% e sobre o Patrimônio 
Líquido é de 2% em 31 de dezembro de 2015. 6.8 Gestão de riscos finan-
ceiros: A carteira de investimentos está substancialmente protegida de ris-
cos financeiros, os riscos são monitorados através de instrumentos e mode-
los de análise de risco, pelo Banco Citibank S.A., que leva em consideração
o cenário econômico e os requerimentos regulatórios que norteiam os negó-
cios e ativos financeiros da Seguradora. O principal fator de risco que afeta 
o negócio da Seguradora é:

31/12/2016

Classe Premissas
Saldo 

contábil
Variação 

resultado
Saldo 

impactado
Ativos pré-fixados públicos
Notas do Tesouro Nacional 
 - série B (NTN-B)

Aumento de 
1,06% na taxa 34.707 368 35.075

34.707 368 35.075
Impacto líquido de efeito tributário 202

31/12/2015

Classe Premissas
Saldo 

contábil
Variação 

resultado
Saldo 

impactado
Ativos pré-fixados públicos
Notas do Tesouro Nacional 
 - série B (NTN-B)

Aumento de 
1,06% na taxa 19.079 202 19.281

19.079 202 19.281
Impacto líquido de efeito tributário 81
A Seguradora possui como política de gestão de risco financeiro, a contrata-
ção de produtos financeiros prontamente disponíveis no mercado brasileiro, 
cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, visando alta 
liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente
de gestão de risco de liquidez. 7. Caixa e equivalentes de caixa: Compos-
to pelos valores da rubrica “Disponível”

31/12/2016 31/12/2015
Bancos 128 82
Total 128 82
8. Aplicações financeiras

31/12/2015
Apli- 

cação
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2016
Notas do tesouro nacional 19.079 28.794 (20.147) 2.783 30.509
Fundos DPVAT 40.113 12.632 (3.946) 6.683 55.482
CDB – 4.115 (322) 404 4.197
Total Circulante 59.192 45.541 (24.415) 9.870 90.188

31/12/2015
Apli- 

cação
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2016
Quotas e fundos
 de investimentos 5.077 10.591 (15.590) (77) 1
Total Não Circulante 5.077 10.591 (5.076) (77) 1

31/12/2014
Apli- 

cação
Res- 

gates
Rendi- 

mentos 31/12/2015
Notas do tesouro nacional 19.348 – (2.005) 1.736 19.079
Fundos DPVAT – 45.228 (9.683) 4.568 40.113
Total Circulante 19.348 45.228 (11.688) 6.304 59.192
9. Créditos das operações com seguros e resseguros

31/12/2016

Ramos

Prêmios a 
Receber de 
Segurados

Redução ao 
Valor 

Recuperável

Prêmios a 
Receber 
Líquido

Transporte Nacional 2.777 147 2.630
Transporte Internacional 1.183 302 881
Responsabilidade Civil do Transporte
 Aéreo Carga - RCTA-C 166 – 166
Responsabilidade Civil do Transporte
 Rodoviário Carga -RCTR-C 93 12 81
Responsabilidade Civil do Transporte
 Desvio de Carga - RCF-DC 37 1 36
Pessoas Coletivo Viagem 6.325 14 6.311
Acidentes Pessoais Coletivo 381 43 338
Pessoais Coletivo Vida 410 127 283
Viagem Individual 16.391 1 16.390

27.763 647 27.116
31/12/2015

Ramos

Prêmios a 
Receber de 
Segurados

Redução ao 
Valor 

Recuperável

Prêmios a 
Receber 
Líquido

Transporte Nacional 1.197 42 1.155
Transporte Internacional 996 158 838
Responsabilidade Civil do Transporte
 Aéreo Carga - RCTA-C 134 134
Responsabilidade Civil do Transporte
 Rodoviário Carga -RCTR-C 57 2 55
Responsabilidade Civil do Transporte
 Desvio de Carga - RCF-DC 40 – 40
Pessoas Coletivo Viagem 4.323 86 4.237
Acidentes Pessoais Coletivo 190 31 159
Pessoais Coletivo Vida 80 19 61
Total 7.017 338 6.679
9.1. Composição quanto aos prazos de vencimento:
A vencer 31/12/2016 31/12/2015
A vencer de 0 a 30 dias 17.554 1.050
A vencer de 31 a 60 dias 7.411 977
A vencer de 61 a 90 dias 334 147
A vencer de 91 a 180 dias 917 169
A vencer de 181 a 365 dias – 2
Total 26.216 2.345
Vencidas 31/12/2016 31/12/2015
Vencidas de 0 a 30 dias 204 1.065
Vencidas de 31 a 60 dias 170 257
Vencidas de 61 a 90 dias 146 120
Vencidas de 91 a 180 dias 771 130
Vencidas de 181 a 365 dias 141 272
Vencidas superior a 365 dias 114 2.828
Total 1.547 4.672
Total prêmios a receber 27.763 7.017
9.2. Operações com resseguradoras 31/12/2016

Créditos com 
resseguros

Total créditos 
de resseguros

Transporte Nacional 1.272 1.272
Transporte Internacional 639 639
Responsabilidade Civil do Transporte
 Aéreo Carga - RCTA-C 11 11
Responsabilidade Civil do Transporte
 Rodoviário Carga - RCTR-C 74 74
Responsabilidade Civil do Transporte
 Desvio de Carga - RCF-DC 2 2
Total 1.998 1.998
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31/12/2015

Créditos com 
resseguros

Total créditos 
de resseguros

Transporte Nacional 311 311
Transporte Internacional 485 485
Total 796 796

9.3. Outros créditos operacionais 31/12/2016 31/12/2015

Consórcio DPVAT

Outros 
créditos 

operacionais

Total Outros 
créditos 

operacionais

Total outros 
créditos 

operacionais
                        422 1.425 1.847 479
                        422 1.425 1.847 479

10. Ativos de resseguro provisões técnicas 31/12/2016

Ativo

Prêmio de 
resseguro 

diferido
Sinistros de 
resseguros

IBNR Sinistros 
ocorridos e 

não avisados

Provisão de 
despesas 

relacionadas

Total Ativos de 
resseguro - 

Provisões técnicas
Transporte Nacional 715 1.583 318 8 2.624
Transporte Internacional 654 246 378 10 1.288
Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Carga - RCTR-C 12 – 13 – 25
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga  - RCTA-C – 19 21 – 40
Totais 1.381 1.848 730 18 3.977

31/12/2015

Ativo

Prêmio de 
resseguro 

diferido
Sinistros de 
resseguros

IBNR Sinistros 
ocorridos e 

não avisados

Provisão de 
despesas 

relacionadas

Total Ativos de 
resseguro - 

Provisões técnicas
Transporte Nacional 299 1.198 198 4 1.699
Transporte Internacional 521 1.450 629 14 2.614
Totais 820 2.648 827 18 4.313

11. Títulos e créditos a receber: Outros créditos a receber: Refere-se a 
conta-corrente entre companhias, celebrando as partes STARR International 
Brasil Seguradora S.A. e sua controladora, STARR Brasil Participações LTDA.

31/12/2016 31/12/2015
Outros Créditos a Receber 73 172
Total 73 172
11.1. Créditos tributários e previdenciários: Refere se ao imposto de ren-
da retido na fonte sobre rendimentos de aplicações em renda fixa e anteci-
pações de impostos sobre faturamento a ser compensado em futuros  
recolhimentos de impostos federais. 31/12/2016 31/12/2015
Imposto de Renda a compensar 74 2
Antecipação de Imposto de Renda 232 2
Antecipação de Contribuição Social 189 2
Créditos Previdência Social 52 52
COFINS e PIS a compensar 3 3
Total 550 61
11.2. Outros créditos 31/12/2016 31/12/2015
Adiantamentos a fornecedores 35 334
Total 35 334
12. Despesas antecipadas 31/12/2016 31/12/2015
Pessoas Coletivo Viagem 172 34
Total 172 34
13. Custos de aquisição diferidos: 

31/12/2015
Consti- 
tuição Reversão 31/12/2016

Transporte Nacional 131 2.574 (2.368) 337
Transporte Internacional 57 992 (935) 114
Responsabilidade Civil do Transporte
 Desvio de Carga - RCF-DC 1 100 (93) 8
Pessoas Coletivo Viagem 453 7.280 (7.028) 705
Acidentes Pessoais Coletivo 11 295 (299) 7
Pessoas Coletivo Vida 4 161 (122) 43
Viagem Individual – 833 (9) 824

657 12.235 (10.854) 2.038

31/12/2014
Consti- 
tuição Reversão 31/12/2015

Transporte Nacional 66 845 (780) 131
Transporte Internacional 76 767 (786) 57
Responsabilidade Civil do Transporte
Rodoviário Carga - RCTR-C – 6 (5) 1
Pessoas Coletivo Viagem 113 1.912 (1.572) 453
Acidentes Pessoais Coletivo 9 91 (89) 11
Pessoas Coletivo Vida – 21 (17) 4
Total 264 3.642 (3.249) 657
14. Empréstimos e depósitos compulsórios: Conforme contrato de loca-
ção das salas comerciais, houve a retenção do valor de quatro meses da 
mensalidade da sala. Este valor será devolvido até sessenta dias após o
término do contrato. 31/12/2016 31/12/2015
Depósitos Caução Aluguel – 57
Total – 57
15. Imobilizado Taxa 

anual de 
depreciação

31/12/2016

Descrição
Valor 

Original
Depreciação 

Acumulada
Saldo 

Líquido
Hardware 20% 465 (136) 329
Sistemas e Aplicativos 20% 11 (6) 5
Telecomunicações 10% 4 (3) 1
Refrigeração 10% 8 (2) 6
Equipamentos 20% 25 (9) 16
Móveis, máquinas e utensílios 10% 200 (28) 172
Veículos 20% 7 (4) 3
Outras imobilizações 20% 95 (45) 50
Total 815 (233) 582

Taxa 
anual de 

depreciação

31/12/2015

Descrição
Valor 

Original
Depreciação 

Acumulada
Saldo 

Líquido
Hardware 20% 226 (57) 169
Sistemas e Aplicativos 20% 12 (5) 7
Telecomunicações 10% 3 (2) 1
Refrigeração 10% 6 (1) 5
Equipamentos 20% 15 (6) 9
Móveis, máquinas e utensílios 10% 185 (8) 177
Veículos 20% 8 (4) 4
Outras imobilizações 20% 97 (38) 59
Total 552 (121) 431
16. Intangível Taxa 

anual de 
amortização

31/12/2016

Descrição
Valor 

Original
Depreciação 

Acumulada
Saldo 

Líquido
Despesas com desenvol-
 vimento para sistemas
  de computação 20% 832 (598) 234
Despesas com desenvol-
 vimento para sistema de
  computação - DPVAT 20% 130 (22) 108
Total 962 (620) 342

Taxa 
anual de 

amortização

31/12/2015

Descrição
Valor 

Original
Depreciação 

Acumulada
Saldo 

Líquido
Despesas com desenvol-
 vimento para sistemas
  de computação 20% 832 (435) 397
Despesas com desenvol-
 vimento para sistema de
  computação - DPVAT 20% 82 (14) 68
Total 914 (449) 465
17. Obrigações a pagar 31/12/2016 31/12/2015
Fornecedores 1.445 650
Aluguel a pagar – 86
Participação nos Lucros a pagar 65 393
Outras Contas a Pagar 11 64
Total 1.521 1.193
18. Impostos e encargos sociais a recolher: A Seguradora possui os 
seguintes impostos e encargos sociais a pagar: 31/12/2016 31/12/2015
Imposto de renda retido de funcionários 54 80
Imposto de renda retido de terceiros 7 12
Imposto sobre serviços retido – 3
Imposto sobre operações financeiras 221 167
Contribuições previdenciárias 161 56
Contribuições para FGTS 45 22
Outros impostos e encargos sociais 13 21
Total 501 361
19. Encargos trabalhistas: A Seguradora possui os seguintes encargos
trabalhistas a pagar: 31/12/2016 31/12/2015
Férias a pagar 175 264
Encargos a recolher 123 95
Total 298 359

20. Impostos e contribuições: A Seguradora possui os seguintes impostos
e contribuição a pagar: 31/12/2016 31/12/2015
COFINS 242 160
PIS/PASEP 39 26
Total 281 186
21. Outras contas a pagar 31/12/2016 31/12/2015
Pessoas Coletivo Viagem 29 27
Pessoas Individual Viagem 991 –
Total 1.020 27
22. Débitos de operações com seguro e resseguros: Abaixo demonstra-
mos as operações com resseguradoras, relacionadas ao repasse de prê-
mios, líquidas de comissão, registrados na rubrica “Débitos das operações 
com seguros e resseguros - operações com resseguradoras”:
22.1. Prêmios a restituir 31/12/2016 31/12/2015
Transporte Nacional 96 –
Transporte Internacional 6 –
Pessoas Coletivo Viagem 590 –
Acidentes Pessoais Coletivo 37 –
Vida Coletivo 130 31
Pessoas individual Viagem 3 32
Total 862 63
22.2. Operações com resseguradoras

Ressegu- 
radora Local

Ressegura- 
dora admitida 31/12/2016

Transporte Nacional 1.493 352 1.845
Transporte Internacional 1.208 272 1.480
Responsabilidade Civil do
 Transporte Aéreo 209 52 261
Responsabilidade Civil do Transporte 
Rodoviário Carga - RCTR-C 90 22 112
Responsabilidade Civil do Transporte 
 Desvio de Carga - RCF-DC 50 12 62
Vida Coletivo 587 – 587
Total 3.637 710 4.347

Ressegu- 
radora Local

Ressegura- 
dora admitida 31/12/2015

Transporte Nacional 268 49 317
Transporte Internacional 778 134 912
Acidentes Pessoais Coletivo 106 – 106
Total 1.152 183 1.335
22.3. Corretores de seguros e resseguros 31/12/2016 31/12/2015
Transporte Nacional 471 129
Transporte Internacional 301 112
Responsabilidade Civil do Transporte
 Aéreo Carga - RCTA-C 26 27
Responsabilidade Civil do Transporte
 Rodoviário Carga - RCTR-C 9 1
Responsabilidade Civil do Transporte
 Desvio de Carga - RCF-DC – 1
Coletivo Viagem 29 (29)
Acidentes Pessoais Coletivo (31) (37)
Pessoas Coletivo Vida (100) (80)
Individual Viagem 25 –
Total 730 124
22.4. Outros débitos operacionais
Ramos 31/12/2016 31/12/2015
Pessoais Coletivo Viagem (3) 1.823
Acidentes Pessoais Coletivo 17 3
Pessoas Coletivo Vida 27 3
Pessoas Individual Viagem 2.449 –
Total 2.490 1.829
23. Depósito de terceiros 31/12/2016 31/12/2015
De 1 a 30 dias 372 16
De 31 a 60 dias 23 13
De 61 a 120 dias 127 122
De 121 a 180 dias 5 57
De 181 a 365 dias 32 79
Superior a 365 dias 6 45
Total 565 332
A rubrica de “Depósitos de terceiros”, são compostas por valores recebidos 
efetivamente e ainda não baixados da rubrica de “Prêmios a Receber”, con-
figurando uma conta transitória onde são registradas as operações de co-
brança de prêmios da Seguradora. 24. Provisões técnicas seguros

31/12/2016
Prê-

mios 
não 
Ga-

nhos

Sinis-
tros 
a Li-

quidar

Sinistros 
Ocorri-

dos 
mas não 

Avisados

Des-
pesas 
Rela-

ciona-
das

Ou-
tras 
Pro-

vi-
sões Total

Transporte Nacional 2.241 2.788 424 35 – 5.488
Transporte Internacional 1.165 329 430 11 – 1.935
Responsabilidade Civil 
 do Transporte Aéreo 
  Carga - RCTA-C 8 62 50 – – 120
Responsabilidade Civil
 do Transporte Rodoviário 
  Carga - RCTR-C 51 – 44 – – 95
Responsabilidade Civil
 do Transporte Desvio 
  de Carga - RCF-DC 6 – 13 2 – 21
DPVAT – 11.141 43.902 – 426 55.469
Total Danos 3.471 14.320 44.863 48 426 63.128
Acidentes Pessoais Coletivo 29 5 17 – – 51
Coletivo Viagem 4.327 5.259 5.190 89 – 14.865
Individual Viagem 6.161 10.906 336 – – 17.403
Vida Coletivo 98 157 495 – – 750
Total Pessoas 10.615 16.327 6.038 89 – 33.069
Total Provisões Técnicas 14.086 30.647 50.901 137 426 96.197

31/12/2015

Prê-
mios 

não 
Ganhos

Sinis-
tros 
a Li-

quidar

Sinistros 
Ocorri-

dos 
mas não 

Avisados

Des-
pesas 
Rela-

ciona-
das

Ou-
tras 

Provi-
sões Total

Transporte Nacional 1.344 1.749 279 6 – 3.378
Transporte Internacional 1.219 2.223 723 17 – 4.182
Responsabilidade Civil 
 do Transporte Rodoviário 
Carga - RCTR-C 9 4 3 – – 16
Responsabilidade Civil 
 do Transporte Desvio
  de Carga - RCF-DC 3 – – – – 3
DPVAT – 14.326 25.484 – 291 40.101
Total Danos 2.575 18.302 26.489 23 291 47.680
Pessoais Coletivo Viagem 3.903 2.430 1.353 39 – 7.725
Acidentes Pessoais Coletivo 56 – 21 – – 77
Pessoais Coletivo Vida 18 159 52 – – 229
Total Pessoas 3.977 2.589 1.426 39 – 8.031
Total Provisões
 Técnicas 6.552 20.891 27.915 62 291 55.711
24.1. Desenvolvimento de sinistros: As tabelas a seguir apresentam a
atual estimativa do desenvolvimento dos sinistros ocorridos brutos de resse-
guro, comparada com as correspondentes estimativas do ano anterior. Os
sinistros judiciais foram separados dos sinistros não judiciais.
I - Bruto de Resseguro 31/12/ 

2012
31/12/ 

2013
31/12/ 

2014
31/12/ 

2015
31/12/ 

2016
Provisão de Sinistros a Liquidar – – – – 19.508
Ia - Sinistros Administrativos - Bruto de Resseguro

Data de Ocorrência
31/12/ 

2012
31/12/ 

2013
31/12/ 

2014
31/12/ 

2015
31/12/ 

2016
No ano de divulgação – – 636 6.369 33.965
1 ano depois – 96 1.718 11.250 –
2 anos depois – 140 3.078 – –
3 anos depois – 241 – – –
4 anos depois – – – – –
Estimativa corrente – 241 3.078 11.250 33.965
Pagamentos acumulados até a data-base – 140 1.741 7.352 14.734
Passivo reconhecido no balanço – 101 1.337 3.898 19.231
Falta acumulada – – – – 277
Total de sinistros administrativos 
 incluso no balanço 19.508
Ib - Sinistros Judiciais - Bruto de Resseguro

Data de Ocorrência
31/12/ 

2012
31/12/ 

2013
31/12/ 

2014
31/12/ 

2015
31/12/ 

2016
No ano de divulgação – – 2 63 81
1 ano depois – 2 44 81 –
2 anos depois – 19 58 – –
3 anos depois – 31 – – –
4 anos depois – – – – –
Estimativa corrente – 31 58 81 81
Pagamentos acumulados até a data-base – 31 58 81 81
Passivo reconhecido no balanço – – – – –
Falta acumulada – – – – –
Total de sinistros judiciais incluso no balanço
II - Líquido de Resseguro 31/12/ 

2012
31/12/ 

2013
31/12/ 

2014
31/12/ 

2015
31/12/ 

2016
Provisão de Sinistros a Liquidar 14.202
IIa - Sinistros Administrativos - Líquido de Resseguro

Data de Ocorrência
31/12/ 

2012
31/12/ 

2013
31/12/ 

2014
31/12/ 

2015
31/12/ 

2016
No ano de divulgação – – 636 6.369 28.655
1 ano depois – 96 1.718 8.511 –
2 anos depois – 140 3.078 – –
3 anos depois – 241 – – –
4 anos depois – – – – –
Estimativa corrente – 241 3.078 8.511 28.655
Pagamentos acumulados até a data base – 140 1.741 7.351 14.733
Passivo reconhecido no balanço – 101 1.337 1.160 13.922
Falta acumulada – – – – 280
Total de sinistros administrativos
 incluso no balanço 14.202
25. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 09 de novembro de 2015, foi
realizada a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), aprovando a emissão
de 7.600.000 (Sete Milhões e Seiscentos mil) novas ações ordinárias nomi-
nativas sem valor nominal, perfazendo o valor total de emissão de R$ 7.600, 
aprovado pela SUSEP em 01 de fevereiro de 2016 pela Portaria 1.310.
Como resultado da deliberação do aumento de capital de R$ 7.600, elevan-
do o Capital Social da Seguradora de R$ 23.000 para R$ 30.600. Em 31 de 
agosto de 2016 e 29 de setembro de 2016, foram realizadas as Assembleias
Gerais Extraordinárias (AGE), aprovando a emissão de 4.808.750 (Quatro
milhões Oitocentos e Oito e Setecentos e Cinquenta mil) novas ações ordi-
nárias nominativas sem valor nominal, perfazendo o valor total de emissão 
de R$ 4.809, aprovado pela SUSEP em 07 de dezembro de 2016 pelas
Portarias nº 194 e 195. Como resultado da aprovação do aumento de capital 
de R$ 4.809, elevando o Capital Social da Seguradora de R$ 30.600 para
R$ 35.409. b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo míni-
mo de 25% do lucro líquido do exercício anual, após a constituição da reser-
va legal, conforme estabelecido no estatuto social da companhia. c) Reserva
legal: Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação socie-
tária brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou
para aumento de capital social. d) Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e exi-
gência de capital: O cálculo do Capital Mínimo Requerido - CMR é baseado
na Resolução CNSP nº 321/2015 que dispõe sobre provisões técnicas, ati-
vos redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital
de risco baseado nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de
mercado, patrimônio líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de 
regularização de solvência, limites de retenção, critérios para a realização
de investimentos, normas contábeis, auditoria contábil e auditoria atuarial
independentes e Comitê de Auditoria referentes às seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resse-
guradores, foram realizados todos os cálculos necessários para apurar a 
suficiência ou insuficiência do Patrimônio líquido ajustado em 31 de dezem-
bro de 2015. Em janeiro de 2014, foi extinto o cálculo da margem de solvên-
cia para as sociedades seguradoras, a partir disto o capital mínimo requeri-
do passou a ser determinado pelo maior valor entre o capital-base e o 
capital de risco. Demonstração do Patrimônio líquido ajustado (PLA) e
exigência de capital 31/12/2016 31/12/2015
Patrimônio líquido 20.231 Patrimônio líquido 17.305
(–) Despesas Antecipadas (48) (–) Despesas Antecipadas –
(–) Intangível (342) (–) Intangível (465)
(=) Patrimônio líquido ajustado 19.841 (=) Patrimônio líquido ajustado 16.840
Capital-base (CB) 15.000 Capital base (CB) 15.000
Capital de Risco de Subscrição12.249 Capital de Risco de Subscrição 3.554
Capital de Risco de Crédito 405 Capital de Risco de Crédito 705
Capital de Risco Operacional 447 Capital de Risco Operacional 542
Risco de Mercado 134 Risco de Mercado –
Benefício da Correlação 
 entre Risco (297)

Benefício da Correlação
 entre Risco (305)

Capital de Risco (CR) 12.938 Capital de Risco (CR) 4.496
Capital Mínimo Requerido 
- CMR (maior entre CB e CR) 15.000

Capital Mínimo Requerido 
- CMR (maior entre CB e CR) 15.000

(R$) Suficiência de capital 4.841 (R$) Suficiência de capital 1.840
(%) Suficiência de capital 24% (%) Suficiência de capital 11%

26. Detalhamento das contas da demonstração do resultado 31/12/2016
26.1. Prêmios emitidos 
Ramos Emitido

Cance- 
lado

Resti- 
tuído

Cosseguros 
aceitos

Cosseguros 
Cedido DPVAT

Prêmios 
RVNE

Prêmio Emitido 
Líquido

DPVAT – – – – – 31.294 – 31.294
Transporte Nacional 7.184 (472) (108) 1.182 – – (169) 7.617
Transporte Internacional 4.152 (1.001) (14) 838 – – (441) 3.534
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga -RCTA-C – (189) – 751 – – 8 570
Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Carga -RCTR-C 677 (62) – 89 – – 4 708
Responsabilidade Civil do Transporte Desvio de Carga - RCF-DC 339 (28) – – – – 6 317
Pessoas Coletivo Viagem 20.533 (1.060) (559) – – – 487 19.401
Pessoas Individual Viagem 80.716 (56.012) (1.022) – – – 1.713 25.395
Acidentes Pessoais Coletivo 623 (82) (5) – – – (3) 533
Pessoas Coletivo Vida 3.575 (451) (130) – – – 25 3.019
Total 117.799 (59.357) (1.838) 2.860 – 31.294 1.630 92.388
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Parecer dos Auditores Atuariais Independentes

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

31/12/2015

Ramos Emitido Cancelado
Resti- 
tuído

Cosseguros 
aceitos

Cosseguros 
Cedido DPVAT

Prêmios 
RVNE

Prêmio Emitido 
Liíquido

DPVAT – – – – – 31.782 – 31.782
Transporte Nacional 3.754 (21) 6 – – – 121 3.860
Transporte Internacional 2.375 (14) – – – – 236 2.597
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga-RCTA-C – – – 134 – – – 134
Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Carga -RCTR-C 52 – – – – – 6 58
Responsabilidade Civil do Transporte Desvio de Carga - RCF-DC 40 – – – – – – 40
Pessoas Coletivo Viagem 22.786 (8.435) 188 – – – 1.284 15.823
Acidentes Pessoais Coletivo 415 (140) 33 – – – 31 339
Pessoas Coletivo Vida 364 (53) – – 8 – 4 323
Total 29.786 (8.663) 227 134 8 31.782 1.682 54.956

26.7. Resultado com resseguro 31/12/2016 31/12/2015

Ramos
Receita com 

resseguro
Receita com 

resseguro
Transporte Nacional 2.098 1.756
Transporte Internacional 438 2.582
Responsabilidade Civil do Transportador
 Aéreo Carga - RCTA-C 52 –
Responsabilidade Civil Transportador
 Rodoviário Carga - RCTR-C 152 –
Responsabilidade Civil do Transportador 
 Desvio Carga - RCF-DC 2 –
Total receita com resseguro 2.742 4.338

31/12/2016 31/12/2015

Ramos
Despesa com 

resseguro
Despesa com 

resseguro
Transporte Nacional (2.496) (1.267)
Transporte Internacional (1.988) (950)
Responsabilidade Civil do Transportador
 Aéreo Carga - RCTA-C (261) (405)
Responsabilidade Civil Transportador
 Rodoviário Carga - RCTR-C (102) –
Responsabilidade Civil Transportador
 Desvio de Carga - RCF-DC (62) –
Acidentes Pessoais Coletivo (10) –
Vida Coletivo (809) –
Total despesa com resseguro (5.728) (2.622)
Total do Resultado com resseguro (2.986) 1.716
26.8. Despesas administrativas 31/12/2016 31/12/2015
Pessoal próprio (4.667) (3.765)
Serviços de terceiros (3.568) (3.149)
Localização e funcionamento (1.398) (1.257)
Publicidade e propaganda (26) (55)
Publicações (61) (142)
Outras despesas administrativas (3) (501)
DPVAT (1.474) (1.528)
Total (11.197) (10.396)
26.9. Despesas com tributos 31/12/2016 31/12/2015
Encargos IOF (64) (2)
Outros Impostos Federais (6) (47)
Impostos Municipais (45) (6)
PIS e COFINS (3.295) (1.487)
Contribuição Sindical (64) (49)
Taxa de Fiscalização (716) (337)
Total (4.190) (1.928)
26.10 Resultado financeiro
Receitas Financeiras 31/12/2016 31/12/2015
Receitas com Títulos de Renda Fixa Privados 7.086 4.646
Receitas com Títulos de Renda Fixa Públicos 2.784 3.861
Receitas com Operações de Seguros 565 409
Outras Receitas Financeiras 231 239
Total 10.666 9.155
Despesas Financeiras 31/12/2016 31/12/2015
Despesas com Títulos de Renda Fixa (188) (959)
Despesas com Operações de Seguros (7.231) (4.861)
Outras Despesas Financeiras (3) (31)
Total (7.422) (5.851)
Resultado Financeiro 3.244 3.304
26.11 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social correntes

31/12/2016 31/12/2015

Imposto 
de Renda

Contri- 
buição 
Social

Imposto 
de Renda

Contri- 
buição 
Social

Resultado Antes dos Impostos
 e Participação nos lucros (11.884) (11.884) (7.761) (7.761)
Ajustes 613 613 387 387
Base de Cálculo (11.271) (11.271) (7.374) (7.374)
Alíquota Nominal 25% 20% 25% 20%
Crédito Fiscal sobre Prejuízo Fiscal/
 Base Negativa (2.818) (2.254) (1.843) (1.475)
IRPJ e CSLL (antecipação) – – 2 2
O crédito tributário sobre o prejuízo fiscal decorrente da apuração de Impos-
to de Renda e base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
são controlados no livro de apuração do lucro real (LALUR). 
27. Participação nos lucros 31/12/2016 31/12/2015
Provisão participação nos lucros 327 (263)

26.2 Variações das provisões técnicas de prêmios
Variação das Provisões Técnicas 31/12/2016 31/12/2015
DPVAT (220) (40)
Transporte Nacional (898) (720)
Transporte Internacional 54 (484)
Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário 
 Carga - RCTR-C (42) (9)
Responsabilidade Civil do Transporte Desvio
 de Carga - RCF-DC (3) (3)
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo
 Carga - RCTA-C (7) –
Pessoas Coletivo Viagem (424) (2.893)
Pessoas Individual Viagem (6.161) –
Acidentes Pessoais Coletivo 28 4
Vida Coletivo (80) (18)
Total (7.753) (4.163)
26.3 Prêmios ganhos
Prêmios Ganhos 31/12/2016 31/12/2015
DPVAT 31.074 31.741
Transporte Nacional 6.719 3.129
Transporte Internacional 3.588 2.113
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Car-
ga -RCTA-C 562 134
Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário 
Carga -RCTR-C 667 49
Responsabilidade Civil do Transporte Desvio de 
Carga - RCF-DC 314 37
Pessoas Coletivo Viagem 18.978 13.086
Pessoas Individual Viagem 19.233 –
Acidentes Pessoais Coletivo 560 215
Pessoas Coletivo Vida 2.940 289
Total 84.635 50.793
26.3.1 Receita com emissão de apólices

Ramos 31/12/2016 31/12/2015
DPVAT 1.853 1.844
Total 1.853 1.844
26.4 Sinistros ocorridos: Os índices de sinistralidade foram calculados 
com base nos prêmios retidos brutos

31/12/2016 31/12/2015

Ramos
Sinistros 

Ocorridos
Sinistra- 

lidade (%)
Sinistros 

Ocorridos
Sinistra- 

lidade (%)
DPVAT (26.636) 85,11% (27.514) 86,57%
Transporte Nacional (5.326) 69,92% (2.753) 71,32%
Transporte Internacional (282) 7,98% (3.422) 131,77%
Responsabilidade Civil do
 Transporte Aéreo Carga -
  RCTA-C (132) 23,16% – 0,00%
Responsabilidade Civil do
 Transporte Rodoviário
  Carga - RCTR-C (602) 85,03% (14) 24,14%
Responsabilidade Civil
 do Transporte Desvio
  de Carga - RCF-DC (22) 6,94% – 0,00%
Pessoas Coletivo Viagem (8.482) 43,72% (5.522) 34,90%
Pessoas Individual Viagem (14.668) 57,76% (9) 2,65%
Acidentes Pessoais Coletivo (15) 2,81% – 0,00%
Pessoas Coletivo Vida (1.349) 44,68% (210) 65,01%
Total (57.514) 62,25% (39.444) 71,77%

26.5. Custo de aquisição Variação do 
custo de 

aquisição 
diferido

31/12/2016

Ramos

Comissões 
sobre 

prêmios

Outros 
custos de 
aquisição

Total 
custos de 
aquisição

DPVAT (438) – – (438)
Transporte Nacional (1.098) – 206 (892)
Transporte Internacional (475) – 57 (418)
Responsabilidade Civil 
 do Transporte Aéreo
  Carga - RCTA-C (106) – – (106)
Responsabilidade Civil
 do Transporte Rodoviário 
  Carga - RCTR-C (61) – 7 (54)
Pessoas Coletivo Viagem (416) (3.396) 253 (3.559)
Pessoas Individual Viagem (2.474) – 825 (1.649)
Acidentes Pessoais Coletivo (116) (14) (5) (135)
Pessoas Coletivo Vida (584) (153) 39 (698)
Total (5.768) (3.563) 1.382 (7.949)

Variação do 
custo de 

aquisição 
diferido

31/12/2015

Ramos

Comissões 
sobre 

prêmios

Outros 
custos de 
aquisição

Total 
custos de 
aquisição

DPVAT (449) – – (449)
Transporte Nacional (229) – 65 (164)
Transporte Internacional (136) – (19) (155)
Responsabilidade Civil 
 do Transporte Aéreo 
  Carga - RCTA-C (27) – – (27)
Responsabilidade Civil
 do Transporte Rodoviário 
  Carga -RCTR-C (2) – 1 (1)
Responsabilidade Civil
 do Transporte 
Desvio de Carga - RCF-DC (1) – – (1)
Pessoas Coletivo Viagem 34 (5.086) 354 (4.698)
Acidentes Pessoais Coletivo (52) (3) (3) (58)
Pessoas Coletivo Vida (84) (17) (4) (105)
Total (945) (5.107) 393 (5.659)
Os custos de comercialização são compostos por montantes referentes as 
comissões e agenciamentos, sendo diferidos por ocasião de emissões dos 
contratos ou apólices e apropriados no resultado, de forma linear pelo prazo 
médio de 12 meses. Os índices de comercialização foram calculados com 
base nos prêmios retidos brutos.
26.6. Outras receitas e (despesas) operacionais
Ramo 31/12/2016 31/12/2015
DPVAT (2.364) (2.326)
Transporte Nacional (104) (21)
Transporte Internacional (144) (83)
Responsabilidade Civil do Transporte
 Rodoviário Carga - RCTR-C (10) (2.772)
Pessoas Individual Viagem (11.011) (2.211)
Pessoas Coletivo Viagem (3.233)  –
Acidentes Pessoais Coletivo (165) (290)
Pessoas Coletivo Vida (1.073) (25)
Total (18.104) (7.728)

Diretor Presidente - Ana Lúcia Barretto Netto Barbosa Diretor Financeiro - Miguel Gomes da Silva Neto Contador - Maurício Gonçalves Camilo Pinto - CRC 1SP145786/O-7 Atuário - Marcos Falcão - MIBA 893

Ano-base: 2016: Aos Diretores e Acionistas da STARR International 
Brasil Seguradora S.A.: Examinamos as provisões técnicas e os ativos de 
resseguro 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 da STARR Inter-
national Brasil Seguradora S.A., em 31 de dezembro de 2016, elaborados 
sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 
com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Res-
ponsabilidade da Administração: A Administração da STARR Internatio-
nal Brasil Seguradora S.A. é responsável pelas provisões técnicas, pelos 
ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos de-
monstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Segu-
ros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou serem 
necessários para permitir a sua elaboração, livre de distorção relevante, in-
dependentemente 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 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 auditoria atuarial, 
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Bra-
sileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria 
atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razo-
ável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valo-
res redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da sol-
vência e dos limites de retenção estão livres de distorção relevante. 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 registrados nas demonstrações financeiras e dos de-

monstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os 
controles internos relevantes para o cálculo e elaboração das provisões téc-
nicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras 
e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessi-
dade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de re-
tenção da STARR International Brasil Seguradora S.A. para planejar proce-
dimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles 
internos da STARR International Brasil Seguradora S.A.. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião com ressalva: Em nossa opi-
nião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Limi-
tação na extensão do trabalho”, as provisões técnicas e os ativos de res-
seguro 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, como definidos 
no primeiro parágrafo acima, da STARR International Brasil Seguradora S.A. 
em 31 de dezembro de 2016, foram elaborados, em todos os aspectos rele-
vantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. Outros assuntos: No contexto de nossas responsabili-
dades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção re-
levante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, tam-
bém 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 da nossa Opinião este-
jam livres de distorção relevante, exceto pelos possíveis efeitos do assunto 
descrito no parágrafo “Limitação na extensão do trabalho”. Adicionalmen-

te, também a partir de selecionados procedimentos, em base de testes apli-
cados sobre amostras, observamos certas divergências na correspondência 
desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes da 
nossa Opinião, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respec-
tivos Quadros Estatísticos, em seus aspectos mais relevantes. Essas diver-
gências trouxeram distorção na apuração dos referidos itens, descrito no
parágrafo “Limitação na extensão do trabalho”. Limitação na extensão 
do trabalho: A Seguradora possui volume de prêmios emitidos e provisões
técnicas no Seguro Viagem, ramo 1369, superior a 40%, do total de suas
operações. Esses seguros são distribuídos e operacionalizados com a em-
presa Assist Card do Brasil LTDA. Nossos exames neste ramo de seguro
identificaram volumes atípicos de cancelamentos, lacunas nas sequências
da numeração dos bilhetes emitidos, sinistros avisados com atraso significa-
tivo e registrados com valores simbólicos, demonstrando fragilidade dos
controles sistêmicos e operacionais da Seguradora. Adicionalmente, para 
todos os ramos comercializados pela Seguradora, alguns testes de sinistros
ficaram limitados em razão da não existência de Registros Oficiais de Sinis-
tros, portanto os testes foram realizados com base em relatórios gerenciais 
e nos Quadros Estatísticos de Sinistros Avisados e Sinistros a Liquidar. Con-
sequentemente, não foi possível concluirmos sobre os eventuais efeitos no
saldo das provisões e correspondentes ativos de resseguro, em 31 de de-
zembro de 2016, até a data de emissão desta Opinião.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017

Exacttus Consultoria Atuarial LTDA.
CNPJ nº 08.401.127/0001-03

CIBA nº 111
Rua Dr. Thirso Martins, 100 - conj. 403, Vila Mariana

São Paulo, SP, CEP 04120-050
Wilma Torres - Atuária MIBA nº 539
Miki Massui - Atuária MIBA nº 825

Eric Leão Cavalar - Atuário MIBA nº 1008

Aos Acionistas e aos Administradores da
STARR International Brasil Seguradora S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
STARR International Brasil Seguradora S.A. (Companhia), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da STARR Interna-
tional Brasil Seguradora S.A, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP. Base para opinião com ressalva: A Companhia emitiu prêmios no 
total de R$ 25.395 durante o exercício de 2016 e apresenta saldo de 
R$ 17.403 de provisões técnicas em 31 de dezembro de 2016, ambos de-
correntes de Seguros Viagem. Esses seguros são distribuídos e operaciona-
lizados substancialmente pela a empresa Assist Card do Brasil Ltda. Os 
atuários independentes emitiram Parecer dos Auditores Atuariais Indepen-
dentes, datado de 21 de fevereiro de 2016, contendo ressalva de limitação 
na extensão do trabalho, em função dos seguintes itens: (i) volume atípico 
de cancelamentos de apólices; (ii) existência de lacunas nas sequências da 
numeração dos bilhetes emitidos, e, (iii) atrasos significativos nos sinistros 
avisados e registrados com valores simbólicos. Situações que demonstram 

fragilidade dos controles sistêmicos e operacionais da Companhia. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éti-
cos 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 apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressaremos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conheci-
mento 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 co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dade da administração e da governança pelas demonstrações financei-
ras: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a com-
panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi-
nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam 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 pers-
pectiva 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, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

continua
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos 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 compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre 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 traba-
lhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisi-
tos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Belo Horizonte/MG, 22 de fevereiro de 2017

MG AUDITORES INDEPENDENTES
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes Gilberto Galinkin
CRC- MG 005455/O-1 Contador - CRC/MG 035718/O-8

Acionistas: Em cumprimento às disposições legais/estatutárias, submetemos à apreciação o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações dos exercí-
cios fi ndos em 31/12/2016 e 2015. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Jardinópolis/SP, 18/2/2017. A Diretoria

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ/MF nº 02.913.444/0001-43

Relatório de Auditoria

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em reais)
   Ativo           2016           2015
Circulante 32.416.486 27.517.956 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.725.503 1.653.050 
 Contas a Receber 13.222.517 15.546.989 
 Estoques 13.462.548 8.711.704
 Impostos a Recuperar 98.809 150.431 
 Adiantamentos Diversos 785.410 1.300.658 
 Depósitos em Caução 121.699 155.124 
Não Circulante 15.937.027 19.847.230 
 Realizável à Longo Prazo 1.511.053 6.071.162 
  Títulos de Capitalização - 136.880
  Consórcios 45.243 38.755 
  Depósitos Judiciais 543.866 351.658 
  Partes Relacionadas 921.944 5.543.869 
  Imobilizado 14.420.454 13.770.548 
  Intangível 5.520 5.520 

Total do Ativo 48.353.513 47.365.186 

   Passivo           2016            2015
Circulante 12.112.061  12.842.978 
 Fornecedores 658.841 744.314 
 Empréstimos e Financiamentos 8.629.972 9.308.946 
 Obrigações com Pessoal e Sociais 200.378 143.633 
 Obrigações Tributárias 1.870.458 1.504.410 
 Provisão para Férias e Encargos 159.640 136.001 
 Adiantamento de Clientes 468.423 890.225 
 Dividendos a Distribuir 124.349 115.449 
Não Circulante 8.402.818 6.631.229 
 Empréstimos e Financiamentos 5.170.383 2.736.271 
 Obrigações Tributárias 1.075.511 1.591.016 
 Impostos Diferidos 2.156.924 2.303.942 
Patrimônio Líquido 27.838.634 27.890.979 
  Capital Social 20.980.740  20.980.740 
  Reserva Legal 314.289 279.384 
  Reserva para Expansão 1.492.857 1.327.058 
  Reservas de Lucros 671.539 626.096 
 Ajustes de Avaliação Patrimonial 4.379.209 4.677.701 
Total do Passivo 48.353.513  47.365.186 

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de De-
zembro de 2016 e de 2015 (Em reais)             2016             2015
Receita Operacional Líquida 340.004.814  327.858.751
 Custo das Mercadorias Vendidas (315.228.572)  (307.739.534)
Lucro Bruto 24.776.242 20.119.217
Receitas (Despesas) Operacionais (  19.160.921) (  15.944.401)
 Despesas com Pessoal (    3.630.868) (    3.041.563)
 Despesas Administrativas e Gerais (  13.338.223) (  10.974.206)
 Despesas com Depreciações (    1.771.973) (    1.619.529)
 Despesas Tributárias (       371.839) (       375.282)
 Outras Receitas ( Despesas) Operacionais (         48.018) 66.179
Lucro antes do Resultado Financeiro 5.615.321  4.174.816
 Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas (    4.600.484) (    3.234.675)
Lucro antes do I.R. e Contribuição Social 1.014.837 940.141
 Imposto Renda/Contribuição Social:Corrente (       463.756) (       429.791)
  Diferidos 147.019 137.786
Lucro do Exercício 698.100 648.136
Lucro por Ação do Capital 0,03 0,03
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2016 e 2015 (Em reais)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais         2016         2015
Lucro Líquido do Exercício 698.100 648.136
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
 com o caixa gerado pelas atividades operacionais
 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (1.676.482) (1.614.060)
 Depreciações 1.771.973 1.658.330
 Custo Residual Bens Ativo Imobilizado Baixado 181.838 58.637
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
 Contas a Receber de Clientes 4.000.954 (3.457.524)
 Estoques (4.750.844) (   963.730)
 Impostos a Recuperar 51.622 25.334
 Adiantamentos Diversos 515.248 5.731.352
 Depósitos em Caução 33.425 63.646
 Depósitos Judiciais (   192.208) 22.269
 Créditos com Pessoas Ligadas 4.621.925 -
 Outros Bens e Direitos 130.392  (       6.050)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
 Fornecedores (     85.473) 318.978
 Obrigações com Pessoal 80.384  97.087
 Obrigações Tributárias (   149.457) 535.781
 Adiantamentos de Clientes (   421.802) 548.098
 Dividendos a Pagar 8.900 115.449
 Impostos Diferidos (   147.018) (   137.787)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais 4.671.477 3.643.946
(–) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Bens do Intangível - (       4.970)
Aquisição de Bens do Imobilizado (2.603.717) (2.152.543)
Caixa Gerado - Atividades de Investimentos (2.603.717) (2.157.513)
Fluxo de Caixa - Atividades de Financiamentos
Distribuição de Lucros (   626.096) -
Empréstimos de Terceiros 1.755.138 (1.523.512)
Dividendos Propostos (   124.349) (   115.449)
Caixa Gerado - Atividades de Financiamentos 1.004.693 (1.638.961)
Aumento Saldo de Caixa/Equivalentes Caixa 3.072.453 (   152.528)
Caixa/Equivalentes de Caixa-Início dos Exercícios 1.653.050 1.805.578
Caixa/Equivalentes de Caixa-Final dos Exercícios 4.725.503 1.653.050
Aumento Saldo de Caixa/Equivalentes Caixa 3.072.453 (   152.528)

Demonstrações das Mutações Patrimônio Líquido Capital Reserva Reserva para Reservas Ajuste de Avali- Lucros 
Exercícios Findos em 31/12/2016 e de 2015 (R$)        Social     Legal Expansão de Lucros ação Patrimonial Acumulados           Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 20.168.873 246.977 1.173.126 811.867 4.957.449 - 27.358.292
Aumento de Capital 811.867 - - (   811.867) - - -
Realização do Custo Atribuído - - - - (   417.534) 417.534 -
Realização dos Tributos Diferidos - - - - 137.786 (137.786) -
Lucro do Exercício - - - - - 648.136 648.136
Constituição da Reserva Legal - 32.407 - - - (  32.407) -
Constituição da Reserva para Expansão - - 153.932 - - (153.932) -
Dividendos Provisionados - - - - - (115.449) (    115.449)
Retenção de Lucros - - - 626.096 - (626.096) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 20.980.740 279.384 1.327.058 626.096 4.677.701 - 27.890.979
Distribuição de Lucros - - - (   626.096) - - (    626.096)
Realização do Custo Atribuído - - - - (   445.511) 445.511 -  
Realização dos Tributos Diferidos - - - - 147.019 (147.019) -
Lucro do Exercício - - - - - 698.100 698.100
Constituição da Reserva Legal - 34.905 - - - (  34.905) -
Constituição da Reserva para Expansão - - 165.799 - - (165.799) -
Dividendos Provisionados - - - - - (124.349) (    124.349)
Retenção de Lucros - - - 671.539 - 671.539 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 20.980.740 314.289 1.492.857 671.539 4.379.209 - 27.838.634

Relatório Auditores Independentes: As demonstrações contábeis da 
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A, foram examinadas pela Conaud Audito-
res Independentes S.S., que emitiram relatório com opinião sem modifi ca-
ção com data de 27/1/17. Everton Correa de Araujo-CRC 1SP 298322/O-2Diretoria: Diretor Presidente - Valdemar de Bortoli Junior; Contador: Everton Correa de Araujo - CRC 1SP 298322/O-2

As demonstrações fi nanceiras completas encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social da Empresa.

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Rede Sol Fuel Distribui-
dora S/A constituída em 30/11/1998, como Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda. 
e transformada em sociedade anônima de capital fechado em 2/5/2011, tem 
sua sede na cidade de Jardinópolis/SP, e tem por objetivo principal, o co-
mércio, transporte e distribuição no atacado de álcool carburante, gasolina 
automotiva, óleo diesel, biodiesel, querosene, gasolina para aviação, óleos 
combustíveis de altos e baixos teores de enxofre e viscosidade, óleos lubri-
fi cantes automotivos e industriais, graxas, óleo queimado e demais deriva-
dos de petróleo, exceto a atividade de transporte revendedor retalhista. 2. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contá-
beis são de responsabilidade da Administração da Companhia e foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que consideram os pronunciamentos, orientações e as 
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e as Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, que alteraram, revogaram 

e introduziram novos dispositivos à Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por 
Ações). 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais prá-
ticas contábeis adotadas pela Companhia são: a. Caixa e Equivalentes de 
Caixa: Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários demonstra-
dos ao custo, e aplicação fi nanceira de curto prazo de alta liquidez, quando 
existentes, demonstrada pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado; b. 
Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição, inferiores ao valor de 
mercado; c. Segregação entre Circulante e Não Circulante: As opera-
ções com vencimentos inferiores à 360 dias estão registradas no circulante 
e as com prazos superiores no não circulante; d. Imposto de Renda e 
Contribuição Social: O Imposto de Renda é calculado pela alíquota de 
15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% para a base de 
cálculo que exceder a R$ 20.000 no mês, enquanto a Contribuição Social é 
calculada pela alíquota de 9% também sobre o lucro tributável.

Tópico Locações de Galpões e 
Equipamentos para Indústrias S.A.

CNPJ/MF nº 08.259.544/0001-84 - NIRE 35.300.469.062
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 07.10.2016, às 9hs, na sede, Avenida Jorge Alfredo
Camasmie, nº 122, Parque Industrial Ramos de Freitas, Lote 20, Quadra
C, Embu das Artes/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presi-
dente: Diego Stark; Secretário: Gustavo Pereira de Freitas Santos. De-
liberações Aprovadas: (i) Destituir o Sr. Rodrigo Lowndes, brasileiro,
casado, economista, RG nº 0749036-3 (IFP-RJ), CPF/MF nº 992.156.917-
15, do cargo de Diretor sem designação específi ca. (ii) Eleger, para man-
dato até 30.04.2018, sendo permitida a reeleição, o Sr. Gustavo Pereira
de Freitas Santos, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº
11.829.273-SSP-MG e CPF/MF nº 076.218.746-86, para Diretor sem de-
signação específi ca. (iii) Em razão da destituição do Sr. Rodrigo Lown-
des e da eleição do Sr. Gustavo Pereira de Freitas Santos Diretor sem
designação específi ca, e a eleição dos Srs. Diego Stark para Diretor Pre-
sidente e de Marcos Ponce de Leon Arruda para Diretor sem designa-
ção específi ca todos para o mandato até 30.04.2018, ocorrida na RCA no
último dia 24.06.2016, arquivada na JUCESP nº 344.845/16-3 de
02.08.2016, a Diretoria consolidada para mandato até 30.04.2018,
sendo permitida a reeleição, é composta: 1) Diego Stark, brasileiro,
casado, engenheiro, RG nº 9.013.673-1 e do CPF/MF nº 264.431.658-88,
como Diretor Presidente. 2) Marcos Ponce de Leon Arruda, brasileiro,
casado, economista, R.G. nº 09.578.694-3-(IFP/RJ), CPF/MF nº
033.934.237-46, como Diretor sem designação específi ca; 3) Gustavo
Pereira de Freitas Santos, acima qualifi cado, como Diretor sem desig-
nação específi ca, e declararam que não estão incursos em nenhum cri-
me que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento:
Nada mais, lavrou-se a ata. Embu das Artes, 07.10.2016. Conselheiros: 
Diego Stark, Rodrigo Lowndes, Ricardo Vantini, Raul Francisco Sotoma-
yor Valenzuela, Sebastian Agustin Villa, Francisco Mesquita Neto, Juan
Jorge Eduardo Oxenford. JUCESP nº 74.316/17-5 em 09.02.2017. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Urbeluz Energética S.A.
CNPJ/MF nº 00.587.811/0001-30 - NIRE nº 35300343093 

(Companhia Fechada)
Extrato da Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração

Aos 20/12/2016, às 10h, na Sede Social, reuniram-se os Membros do Con-
selho. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre aumento de capital social da Com-
panhia, conforme previsto no item “j” do Artigo 20 do Estatuto da Compa-
nhia, com a respectiva emissão de ações; e (ii) Aprovação da prestação de
garantia fidejussórias referente ao contrato de financiamento entre a Com-
panhia Águas de Itapema, junto ao banco de desenvolvimento Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, instituição financei-
ra pública, inscrito no CNPJ/MF sob nº 92.816.560/0001-37, no montante
de R$ 13.200.000,00. Atos Contínuos as matérias foram analisadas pelos 
Membros do Conselho de Administração que: (i) aprovaram a emissão de
23.695.114 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de R$ 0,392232747 cada. O preço de emissão foi definido 
conforme inciso II, do § 1º, artigo 170 da Lei 6404/76, conforme Demons-
trações Financeiras auditadas constantes do Anexo I, ajustado o valor do
aporte para futuro aumento de capital e provisão sobre o valor vencido 
descrito na nota explicativa 13.1. devido à Companhia pela Companhia 
Brasileira de Engenharia, Participações e Negócios - COBRAPAR. Os
acionistas terão direito de preferência na subscrição das ações emitidas, 
conforme previsto no artigo 171 da Lei 6404/76. O direito de preferência 
deverá ser exercido em até 30 dias, contados do registro da presente ata.
Conforme definido no Artigo 5º do Estatuto Social, caso as ações não se-
jam subscritas em até 30 dias, as mesmas serão canceladas; (ii) aprova-
ram a concessão de garantia fidejussórias referente ao contrato de finan-
ciamento entre a Companhia Águas de Itapema e o banco de 
desenvolvimento Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul -
BRDE, instituição financeira pública, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
92.816.560/0001-37, no montante de R$ 13.200.000,00, nos seguintes
termos, SPREAD de 7,4% a.a., custo básico TJLP, prazo de carência de 9
meses, prazo de amortização de 231 meses, totalizando 240 meses. Nada
mais. Mario Vieira Marcondes Neto; Paulo Andre Gil Boschiero; Wilson
Soares dos Santos - Membros do Conselho de Administração.

PRODESAN - Progresso e
Desenvolvimento de Santos S.A.

CNPJ nº 58.131.582/0001-25
Extrato da Ata da 279ª Reunião do Conselho de Administração

Realizada na Sede Social, em 31/01/2017, às 11h. Presença
dos Membros do Conselho de Administração: Odair Gonzalez, Marcos
Teixeira e Lupércio Mussi, na qualidade de Presidente, 1º e 2º Conselheiros.
Deliberação: O Conselho de Administração, por unanimidade de 
seus membros, resolve: I) exonerar do cargo de Diretor de 
Operações, a partir desta data, o Sr. Thiago Marinho Fernandes Leal,
RG 27.877.826-4, CPF 268.919.238-16; II) o cargo de Diretor de 
Operações permanecerá vago, até ulterior deliberação, prevalecendo a 
ordem de substituição prevista no artigo 14 do Estatuto Social. Nada mais 
havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e 
achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 31/01/2017.
Presidente do Conselho de Administração: Odair Gonzalez; 1º Conselheiro:
Marcos Teixeira; 2º Conselheiro: Lupércio Mussi; Secretária: Camila de
Oliveira. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto
Social. Registrado na JUCESP sob nº 89.767/17-2 em 20/02/2017. Flávia 
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia de Engenharia de Tráfego 
de Santos - CET-Santos

CNPJ 00.036.616/0001-83 
EDITAL

Órgão: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET-Santos.
Processo nº 18449-2016. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2017.
Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial,
incluídos os respectivos equipamentos nos locais de competência
administrativa da CET-Santos, eventual ou permanente, pelo prazo
contratual 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência - Anexo I do
Edital. Recebimento das propostas: até as 9h do dia 14/03/2017. Abertura
das propostas: às 9h do dia 14/03/2017.  Início da disputa de preços: às
10h do dia 14/03/2017. Visita Técnica Obrigatória: A visita técnica dar-se-á
mediante agendamento com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, através do telefone (13) 3228-9300, ramal 9354 (Unidade de Serviços
Gerais), de segunda a sexta feira, das 8h30 às 12h. O Edital encontra-se a
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
www.cetsantos.com.br, no link “Licitações”, “Licitações-e - Pregão
Eletrônico”.                     Santos, 23 de fevereiro de 2017 

Engenheiro - Rogério Vilani - Diretor-Presidente

SERMED-SAÚDE LTDA.
CNPJ/MF nº 64.924.095/0001-12

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os sócios, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 6/3/2017, às 19:30 horas, em 1ª Convoca-
ção, com mais da metade do capital social 2ª Convocação, no mesmo 
dia 6/3/2017, às 20:00 horas, com mais da metade do capital social, na 
sede social da mesma, na Rua Epitácio Pessoa, 1607, Sertãozinho/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Eleição da Direto-
ria para o período de 1/5/2017 a 30/4/2018. Sertãozinho/SP, 6/2/2017. 
(A) Diretoria Executiva: Doutor Marcos Rogerio Fabris Zamoner - Diretor 
Superintendente; Doutor Vagner Luís Desiderio - Diretor Clínico e Técni-
co; e Doutor João Paulo da Cunha - Diretor Financeiro    (22, 23 e 24/2)

CRYSTALSEV COMÉRCIO  
E REPRESENTAÇÃO LIMITADA

CNPJ/MF nº 01.979.841/0001-55
NIRE 35.214.571.717

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores sócios da Crystalsev 
Comércio e Representação Limitada (“Sociedade”) para se reunirem 
em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 9 de março de 2017, 
às 10:30 horas, na sede social da Sociedade, localizada na cidade de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Diederichsen, 
nº 400, Edifício Metropolitan, 18º andar, bairro Jardim América, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:  
(i) Alteração do endereço da sede da Sociedade e extinção de 
todas as suas filiais, com a correspondente alteração do artigo 2º do 
Contrato Social da Sociedade; (ii) Extinção do Conselho de Quotistas 
e transferência de suas atribuições aos sócios da Sociedade,  
com a correspondente alteração do Contrato Social da Sociedade;  
(iii) Nomeação dos membros da Diretoria da Sociedade; (iv) Autorização 
da subscrição e integralização de aumento de capital da Crystalsev 
Bioenergia Ltda., mediante a transferência de bens para referida 
sociedade; e (v) Renumeração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2017
Cícero Torquato Junqueira Franco

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Quotistas

CNPJ/MF 52.548.435/0001-79
NIRE 35.300.362.683 

Companhia Aberta de capital autorizado

JSL S.A.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2017

CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - 
Certifi co o Registro sob o nº 72.999/17-2 em 07.02.2017 - Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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