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GAZIN SEGUROS S.A. – CNPJ nº 26.460.671/0001–29
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 01/09/2017 a 31/12/2017 (Em milhares de reais)

Relatório da Administração
Aos Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Gazin Seguros S.A. relativas ao período de 01/09/2017 (início das atividades) a 31/12/2017, apuradas com base na regulamentação 
vigente. A empresa: A Gazin Seguros S.A., empresa da Holding GAZIN, iniciou suas atividades em 01/09/2017, após autorização concedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) pela portaria SUSEP Nº 6.958 de 17/07/2017 e publicada 
no Diário Oficial da União no dia 21/07/2017 para operar com seguros de danos e pessoas na 1ª, 5ª e 8ª regiões do território nacional. A Gazin Seguros S.A. é uma seguradora especializada, cuja atuação tem principal foco estratégico nos segmentos dos 
seguros de Danos, Vida e Afinidades, disponibilizando produtos e serviços na linha de Seguros Massificados. Desempenho Operacional: A Seguradora não operou com seguros no período de 01/09/2017 a 31/12/2017. Perspectivas: Nossa estratégia 
de negócios está baseada na oferta de soluções de seguros desenvolvidas em função de um processo continuado de identificação de necessidades de clientes. Os nichos em que atuamos são identificados com base em conceitos de segmentação e 
diferenciação. A nossa plataforma de operações, dinâmica e flexível, visa atender às diversas demandas dos segmentos definidos como alvo de atuação, seguindo políticas e procedimentos consistentes de avaliação, aceitação e precificação de riscos, e 
de gerenciamento de riscos e de sinistros, condições essenciais para atuar com sucesso em um mercado competitivo como o de seguros no Brasil. Governança Corporativa: O estatuto social da Seguradora assegura aos acionistas, dividendos mínimos 
obrigatórios ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei 9.249 de 26/12/1995 percentual mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. 
Agradecimentos: Agradecemos aos nossos colaboradores, parceiros, consultores e às autoridades de controle, pelas orientações e atenção prestadas à Gazin Seguros S.A. Douradina/PR, 27 de fevereiro de 2018. A Diretoria.

Notas 
Explicativas 

01/09 a 31/12/2017
Ativo Circulante 9.526
Disponível 79
  Caixa e bancos 7 79
Equivalente de Caixa 309
 Investimentos equivalente de caixa 7 309
Aplicações 8 9.116
 Títulos de renda fixa 9.116
Títulos e Créditos a Receber 22
 Créditos tributários e previdenciários 9 22
Total do Ativo 9.526

Notas 
Explicativas 

01/09 a 31/12/2017
Passivo Circulante 148 
Contas a Pagar 148 
Obrigações a pagar 10   67 
Impostos e encargos sociais a recolher 11   11 
Encargos trabalhistas 12   65 
Impostos e contribuições 13 2 
Outras contas a pagar 14 3 
Patrimônio Líquido 15 9.378 
Capital social 19.000
Aumento de capital em aprovação (9.500)
Prejuízos acumulados (122)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 9.526

Notas Explicativas 2017
(-) Despesas administrativas 16.1 (208)
(-) Despesas com tributos 16.2 (43)
(+) Resultado financeiro 16.3 138 
(=) Resultado Operacional (113)
Resultado antes dos Impostos e Participações (113)
(-) Participações sobre o resultado (9)
Prejuízo do Período (122)
Quantidade de ações 19.000.000 
Lucro / Prejuízo por ação - R$ (0,01)

2017
Prejuízo do período (122)
Total do Resultado Abrangente do Período (122)

2017
Prejuízo o do período (122)
Variação nas Contas Patrimoniais:
Ativos financeiros (9.116)
Créditos fiscais e previdenciários (22)
Impostos e contribuições 13
Outras contas a pagar 3
 Obrigações a Pagar 67
 Encargos Trabalhistas 65
Caixa Consumido nas Atividades Operacionais (9.112)
Atividades de Financiamento
Aumento de capital 9.500 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 9.500 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 388 
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período - 
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período 388
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 388

Capital 
social

Aumento de capital
 em aprovação

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01 de setembro de 2017 - - - -
Aumento de capital: AGO de 05/05/2017, Portaria SUSEP N° 6.958 de 17/07/2017 19.000 (9.500) - 9.500
Prejuízo no período - - (122) (122)
Saldos em 31 de dezembro 2017 19.000 (9.500) (122) 9.378

Balanço patrimonial – 31 de dezembro de 2017. (Em milhares de reais) Demonstrações do resultado
Período de 01 de setembro (início das atividades) a 31/12/2017

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações do resultado abrangente
Período de 01 de setembro (início das atividades) a 31/12/2017

(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Período de 01 de setembro (início das atividades) a 31/12/2017

(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido – Período de 01 de setembro (início das atividades) a 31 de dezembro de 2017. 
(Valores expressos em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras – Período de 01 de setembro (início das atividades) a 31 de dezembro de 2017. 
(Valores expressos em milhares de reais)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

1. Contexto operacional: A empresa Gazin Seguros S.A. (“Gazin”) ou (“Segurado-
ra”), teve sua aprovação por meio da Portaria Susep 6.958 de  17 de julho de 2017 
para operar seguros de vida e pessoas na 1ª, 5ª e 8ª regiões do território nacional e 
início das atividades em 01/09/2017. A Gazin é subsidiária da Gazin Holding Ltda. 
(“Gazin Holding” ou “Grupo Gazin”) e está localizada à Rua Pedrelina de Macedo 
e Silva, nº 100, em Douradina/Paraná. 2. Base de elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras compreendem os balan-
ços patrimoniais, a demonstração de resultado, do resultado abrangente, a demons-
tração das mutações do patrimônio líquido, e a demonstração do fluxo de caixa da 
Seguradora, conforme legislação em vigor. 2.1 Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular 
SUSEP nº 517/15 com as alterações vigentes na Circular nºs. 521/15 e 544/16; os 
pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. 2.2 Base para mensuração: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com exceção dos ativos financeiros disponíveis para venda mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. • Instrumentos e passivos financeiros men-
surados a valor justo por meio do resultado; • Ativos financeiros disponíveis para 
venda mensurados pelo valor justo; 2.3 Continuidade: Os objetivos da Seguradora 
ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da 
Seguradora para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interes-
sadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para 
manter ou ajustar a estrutura do capital, a Seguradora pode rever a política de paga-
mento de dividendos. A Seguradora deve atender às exigências de capital mínimo 
estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Os esforços da 
Seguradora devem sempre estar atentos a tais exigências. O capital da Seguradora 
está ajustado para permitir limite de retenção em adequação com o plano de negó-
cios. Por estar em início de operação, a Seguradora mantém nível de capital incluin-
do margem suficiente com respeito ao capital mínimo requerido para o seu plano de 
negócio para ter agilidade e capacidade de ajustar tal plano caso tenha oportunidade. 
2.4 Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são men-
suradas usando a moeda principal do ambiente econômico, no qual a Seguradora 
atua. A moeda funcional é o Real, que é utilizada nas demonstrações financeiras, 
arredondado em milhares, exceto quando indicado de outra forma. A Companhia 
não possui ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira na data 
de fechamento do balanço. 2.5 Segregação entre circulante e não circulante: A 
Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando aten-
dem às seguintes premissas: • Espera-se que seja realizado ou liquidado, ou preten-
de-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional (12 
meses) da Seguradora; e • Está mantido essencialmente com o propósito de ser ne-
gociado. 2.6 Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ain-
da não estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Segurado-
ra: O IFRS 9 “Instrumentos Financeiros” (emitido em novembro de 2009) é o 
primeiro passo no processo para substituir o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz novas exigências para classifi-
car e mensurar os ativos financeiros e provavelmente afetará a contabilização da 
Seguradora para seus ativos financeiros no momento de sua adoção. A norma é 
aplicável a partir de 1º/01/2021. Em maio de 2014, o IASB emitiu o novo pronun-
ciamento de reconhecimento de receita - IFRS 15 “Revenue from contracts with 
customers”. O CPC convergirá para esse novo pronunciamento, que tem adoção 
mandatória para os exercícios iniciados em ou a partir de 1º/01/2018, com requeri-
mentos de comparabilidade específicos (“full ou modified retrospective approach”). 
O novo pronunciamento cria uma única norma para reconhecimento de receita apli-
cável a todas as Companhias em todos os segmentos. A criação de uma única norma 
representa uma mudança significativa da prática atual, que contém diversas literatu-
ras específicas para indústrias e transações. O IFRS 17 “Contratos de Seguros” 
(emitido em maio de 2017) estabelece princípios para reconhecimento, mensuração 
e apresentação e divulgação de contratos de seguros emitidos. Também requer prin-
cípios similares a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos e contratos de 
investimento com características de participação discricionária emitidos. O objetivo 
é garantir que as entidades forneçam informações relevantes de forma a que fiel-
mente represente esses contratos. O IFRS 17 é aplicável a partir de 1°/01/2021, 
sendo permitida a aplicação antecipada. Não há outras normas IFRS ou interpreta-
ções que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre 
a Seguradora. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1 Caixa e equiva-
lentes 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 classifica-

do no montante do reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes categorias: • 
Valor justo por meio do resultado; • Mantidos até o vencimento; • Disponíveis para 
venda; e • Empréstimos e recebíveis. a) Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resul-
tado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. 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. Em 31/12/2017 os títulos da Companhia estão classificados nessa catego-
ria. - Determinação do valor justo: O valor das aplicações em fundos de investi-
mentos foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições finan-
ceiras administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seu 
valor justo obtido a partir das tabelas de referência divulgadas pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA. As 
aplicações financeiras são custodiadasna CETIP-Câmara de Custódia e Liquidação. 
De acordo com CPC 46 existe uma hierarquia de valor justo que classifica em três 
níveis: O nível 1 são preços cotados em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos a que a entidade possa ter acesso na data da mensuração. O nível 2 são 
informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indireta-
mente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1. Por fim, o nível 3 são dados não 
observáveis para o ativo ou passivo, portanto, exige a utilização de técnicas de ava-
liação, tal como o fluxo de caixa descontado. 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 investimen-
tos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. • Reconhecimento e mensuração: 
As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas 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, inicial-
mente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são debitados na de-
monstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo cus-
to 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 demonstração do resultado em “Resultado financeiro”, respectivamente, no perí-
odo em que ocorrem. Para os ativos financeiros classificados como “Disponíveis 
para venda”, quando aplicável, essas variações são registradas na rubrica “Outros 
resultados abrangentes”, no patrimônio líquido, até o momento da liquidação do 
ativo financeiro, quando, por fim, são reclassificadas para o resultado do exercício. 
Em 31/12/2017 a Seguradora não mantinha títulos registrados como Mantidos até o 
vencimento. • Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado (incluindo prêmios 
a receber de segurados): A Seguradora avalia se há evidência de que um determina-
do ativo classificado na categoria, empréstimos ou recebíveis (ou se um grupo de 
ativos) esteja deteriorado ou ‘impaired’. Caso um ativo financeiro seja considerado 
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 ocor-
ram após a data inicial de reconhecimento do ativo financeiro nesta categoria e se o 
valor da perda puder ser mensurado com confiabilidade pela Administração. • Difi-
culdades significativas do emissor ou do devedor; • Quebra de termos contratuais, 
tais como default ou não cumprimento dos pagamentos devidos pelo devedor; • É 
provável que o emissor ou devedor entre em falência ou concordata; • Desapareci-
mento de um determinado ativo de um mercado ativo (para títulos e valores mobili-
ários); • Informações observáveis que indicam que há uma redução mensurável dos 
fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos (para o acesso coletivo de impair-
ment), embora esta redução não possa ser atribuída individualmente para os ativos 
não significativos. Para avaliação de impairment de ativos financeiros classificados 
nesta categoria a Seguradora reconhece os valores de perdas decorrentes dos valores 
a receber a mais de 60 dias, independente de existirem outros valores a receber de 
determinado devedor, conforme orientação da Circular SUSEP Nº 517/2015 e suas 
alterações, considera se existe evidência objetiva de impairment para ativos indivi-
dualmente significativos. Se a Seguradora 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 aces-
sa este ativo para impairment juntamente com os demais ativos financeiros que se-
rão testados em uma base coletiva. Para o cálculo coletivo de impairment a Segura-
dora 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 relevantes para a determinação dos 
fluxos de caixa coletivos dos grupos avaliados. Os ativos individualmente significa-
tivos que são avaliados para impairment em uma base individual não são incluídos 
na base de cálculo de impairment coletivo. A Seguradora designa os prêmios a rece-

ber para acesso de impairment nesta categoria e os estudos econômicos de perda 
considera 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 e suas altera-
ções. De acordo com a Circular SUSEP nº 544/2016 as supervisionadas devem atu-
alizar os estudos sobre a redução ao valor recuperável, no mínimo, a cada data de 
reporte das demonstrações financeiras, as supervisionadas que não tiverem elabora-
do os estudos deverão efetuar a redução ao valor recuperável quando o período de 
inadimplência superar 60 (sessenta) dias da data do vencimento do crédito. c) Ati-
vos financeiros disponíveis para venda: A Companhia não possui instrumentos 
financeiros registrados na data de encerramento das demonstrações financeiras. d) 
Empréstimos e recebíveis: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros 
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em 
um mercado ativo. 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 31/12/2017 compreendem em 
caixa e equivalentes de caixa e a conta prêmios. e) Instrumentos financeiros deri-
vativos: A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos na data de 
encerramento das demonstrações financeiras e não efetuou transações com instru-
mentos derivativos durante o período. 3.3 Passivos financeiros: Compreendem, 
substancialmente, fornecedores, impostos e contribuições e outras contas a pagar 
que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 3.4 Contas a pagar: As obriga-
ções 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. 3.5 Benefícios a empregados: De 
acordo com CPC 33 a Seguradora possui programa de participação nos lucros de 
acordo com o disposto na Lei nº 10.101/2000, devidamente acordado com os fun-
cionários e outros benefícios de curto prazo. 3.6 Ativos e passivos contingentes, 
obrigações legais, fiscais e previdenciárias: Uma provisão é reconhecida em fun-
ção de um evento passado, e se a mesma possa ser estimada de maneira confiável, e 
é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As 
contingências passivas são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela asses-
soria jurídica da Seguradora com relação às probabilidades de perda. Estas são pro-
visionadas quando mensuráveis e quando a probabilidade de perda é avaliada como 
“provável”, conforme critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC 25 do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 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 passa-
dos 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 con-
fiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente somente quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais não cabem 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contin-
gentes com probabilidade de êxito provável são apenas divulgados. Em 31/12/2017 
a Seguradora não possui processos contingentes em andamento. 3.7 Apuração do 
resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As 
receitas e os custos relacionados às apólices com faturamento 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 ajustados quando da emissão da fatura/apólice. Os saldos relativos aos 
riscos vigentes e não emitidos serão calculados e registrados conforme metodologia 
definida em Nota Técnica Atuarial. As despesas são reconhecidas quando incorridas 
conforme o período de competência. No caso do fornecimento de produtos, a Segu-
radora reconhece esse gasto como despesa quando tiver a posse ao que foi adquiri-
                                                                                                           continua...
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do. No caso do fornecimento de serviços, a Seguradora reconhece o gasto como 
despesa quando recebe os serviços. 3.8 Receitas de juros: As receitas de juros de 
instrumentos financeiros (incluindo as receitas de juros de instrumentos avaliados 
ao valor justo através do resultado) são reconhecidas no resultado do período segun-
do 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 re-
duz o valor contábil do ativo ao seu valor recuperável, correspondente ao valor es-
timado 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 exercício. 3.9 Uso de estimativas e julgamentos: Na elaboração das demonstra-
ções financeiras a Administração é requerida a usar seu julgamento na determinação 
de estimativas que levam em consideração pressupostos e premissas que afetam a 
aplicação de práticas contábeis 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 contá-
beis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quais-
quer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos conside-
rados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos significativos nos 
saldos registrados nas demonstrações financeiras e, portanto, existe um risco signi-
ficativo de ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, estão relaciona-
das à marcação a mercado dos ativos financeiros. 3.10 Circulante e não Circulan-
te:  As contas do circulante são compostas por ativo e passivo que reúne valores 
esperados a serem realizados ou liquidados (pagos) em até doze meses após a data
-base das demonstrações contábeis, ou seja, no grupo circulante são registrados di-
reitos no curso do exercício social subsequente e as obrigações, quando se vencerem 
no exercício seguinte de acordo com sua natureza. 4. Gerenciamento de riscos: A 
Circular SUSEP 517/2015, estabelece que as entidades abertas de previdência com-
plementar, sociedades 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: • Risco de subs-
crição de seguro; • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • 
Risco operacional; • Risco de capital; • Análise de sensibilidade; • Risco financeiro. 
Pelo fato da Seguradora não apresentar operação de seguros no período findo em 
31/12/2017, os riscos aplicáveis são apenas os Riscos de Créditos, Risco de Liqui-
dez, Risco de Mercado, Risco de Capital, Análise de Sensibilidade e Risco Finan-
ceiro. 4.1 Gerenciamento de risco de créditos: Risco de crédito é o risco de preju-
ízo 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 apresentada a composição da carteira por classe e por 
categoria contábil:

31/12/2017
Classificação Sem rating Valor de mercado
Caixa e Bancos 388 388
Créditos tributários e previdenciários 22 22
Valor justo por meio do resultado – –
Ativos pré-fixados – –
Privados 9.116 9.116
 Exposição máxima ao risco de crédito 9.526 9.526
O valor justo dos instrumentos negociados num mercado ativo é baseado em co-
tação de preços em mercado ativo na data de balanço. O valor cotado dos ativos 
financeiros mantidos pela Seguradora é o de mercado, onde estes são incluídos em 
nível 1. 4.2 Gerenciamento de risco de liquidez: A gestão de risco de liquidez se 
dá pela capacidade de a Seguradora gerar, através do gerenciamento de seus investi-
mentos, o volume suficiente para saldar seus compromissos. A tabela abaixo analisa 
os passivos e ativos financeiros da Seguradora por faixas de vencimento, corres-
pondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento, bem como a suficiência destes:

Menos de
um ano

Acima de
um ano Total

Em 31 de dezembro de 2017 
Obrigações a pagar (nota 16) 67 - 67
 Outras conta a pagar 3 - 3
Passivo Financeiro 70 - 70
Caixa e equivalente (nota 16) 388 - 388
Títulos de renda fixa 9.116 - 9.116
Ativo Financeiro 9.504 - 9.504
Suficiência 9.434 – 9.434
4.3 Gerenciamento de mercado: O risco de mercado é a alteração no preço de 

mercado sobre os ganhos da Seguradora, sobre o valor de seus instrumentos fi-
nanceiros. Para todos os instrumentos financeiros, o CPC 40, requer a divulgação 
relacionada à mensuração do valor justo com base no seguinte nível: • Preços cota-
dos (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (nível 1).

31/12/2017
Nível I Valor de mercado

Operações Compromissadas 9.116 9.116 
Total 9.116 9.116
4.4 Gerenciamento de risco operacional: Risco operacional é resultante de per-
das de processos internos ou inadequados, provenientes de todas as áreas de negó-
cios. No período findo em 31/12/2017, não há concentrações brutas de risco para 
os produtos da Seguradora, tendo em vista que a Seguradora não emitiu apólicies 
em 2017. 4.5 Gestão de risco de capital: As Seguradoras devem executar suas 
atividades de gestão de risco de capital com o objetivo primário de atender aos 
requerimentos 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 15. 4.6 Análise de sensibilidade: Na presente análise de sen-
sibilidade 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 31/12/2017:

Impacto no resultado
Fator de risco Premissas 31/12/2017
Taxa de juros Diminuição de 2,5% na Selic 125
Taxa de juros Aumento de 2,5% na Selic (125)
O impacto no resultado após os impostos é de 10% e sobre o Patrimônio Líquido é 
de 6% em 31/12/2017. 4.7 Gestão de riscos financeiros: O principal fator de risco 
que afeta o negócio da Seguradora é:

Classe Premissas
Saldo

 contábil
Variação

 resultado 

31/12/2017
Saldo 

impactado
Ativos pós-fixados privados
Aplicação compromissada Aumento de

1,06% na taxa 9.116 97 9.213
 9.116 97 9.213
Impacto líquido de efeito tributário 43
5. Caixa e equivalentes de caixa: 
Composto pelos valores da rubrica “Disponível” 31/12/2017
Disponível 79
Equivalente de Caixa 309
Total 388 
O valor equivalente de caixa corresponde ao valor aplicado junto ao Banco Bra-
desco por meio do produto aplicação automática Invest Fácil Bradesco. Esta conta 
possui característica conforme nota 3.1. 6. Aplicações financeiras: 
Descrição Instituição Remuneração Nível 31/12/2017
Ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio de resultado

Operação compromissada
Banco 

do Brasil 98% CDI 1 9.116
Total Aplicação 9.116
Aplicação tipo mantido para negociação, mensurada ao valor justo por meio de re-
sultado, com remuneração de 98% da DI, Nível I do valor justo, com vencimento em 
26/10/2018, natureza da aplicação: compromissada atrelada a debenture LAME14.
7. Créditos tributários e previdenciários: Refere-se ao imposto de renda retido na 
fonte sobre rendimentos de aplicações em renda fixa. 

31/12/2017
Imposto de Renda a compensar 22 
Total 22 
8. Obrigações a pagar: 31/12/2017
Fornecedores 6 
Participação nos Lucros a pagar 9 
Honorários, Remunerações e Gratificações 52 
Total 67 
9. Impostos e encargos sociais a recolher: 
A Seguradora possui os seguintes impostos e encargos sociais a pagar: 31/12/2017
Imposto de renda retido de funcionários 11 
Total 11 
10. Encargos trabalhistas
A Seguradora possui os seguintes encargos trabalhistas a pagar: 31/12/2017
Férias 38 
Encargos a recolher 27 
Total 65 

11. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 05/05/2017, foi realizada a 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), aprovando a emissão de 19.000.000 
(Dezenove Milhões) de novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, 
perfazendo o valor total de emissão de R$ 19.000.000, aprovado pela Susep em 
17/07/2017 pela portaria 6.958, sendo 50% integralizados no ato e o restante a ser 
integralizado em até 12 meses, a partir da publicação da portaria. A composição 
acionária da Seguradora é constituída da seguinte forma: Gazin Participações Ltda., 
com 99,95%, Mário Valério Gazin, Rubens Gazini, Jair José Gazin, João José da 
Silva e Antônio Roberto Gazin com participação de 0,01% cada um destes cinco 
acionistas. b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% 
do lucro líquido ajustado, após a constituição da reserva legal, conforme estabelecido 
no estatuto social da Companhia. c) Reserva legal: Constituída ao final do exercício, 
na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para a 
compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. d) Patrimônio líquido 
ajustado (PLA) e exigência de capital: O cálculo capital mínimo requerido – CMR é 
baseado na resolução CNSP Nº 321/2015 e suas alterações  que Dispõe sobre provisões 
técnicas, ativos 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 a seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades 
de capitalização e resseguradores. De acordo com o disposto na Resolução CNSP 
nº 321/2015 e suas alterações, o Capital Mínimo Requerido (CMR), montante 
mínimo necessário para uma companhia de seguros manter suas operações, deve ser 
equivalente ao maior valor entre o Capital Base e o Capital de Risco. Por não ter 
iniciado suas operações até o período findo em 31/12/2017, o Capital de Risco da 
Gazin Seguros equivale a zero, sendo seu Capital Mínimo Requerido equivalente ao 
Capital Base, resultando em uma suficiência de Capital de 221% acima do Capital 
Mínimo Requerido, conforme demonstrado na tabela abaixo.

31/12/2017
Patrimônio líquido 9.378
(-) Despesas Antecipadas –
(-) Intangível –
(=) Patrimônio líquido ajustado 9.378
Capital base (CB) 2.920
Capital de Risco de Subscrição –
Capital de Risco de Crédito 512
Capital de Risco Operacional –
Risco de Mercado –
Benefício da Correlação entre Risco –
Capital de Risco (CR) 512
Capital mínimo requerido – CMR (maior entre CB e CR) 2.920
(R$) Suficiência de capital 6.458
(%) Suficiência de capital 221%
12. Detalhamento das contas da demonstração do resultado: 
12.1 Despesas administrativas: 31/12/2017
Pessoal próprio (175)
Serviços de terceiros (24)
Localização e funcionamento (1)
Publicidade e propaganda (8)
Total (208)
12.2 Despesas com tributos: 31/12/2017
PIS e COFINS (4)
Taxa de Fiscalização (39)
Total (43)
12.3 Resultado financeiro 31/12/2017
Receitas Financeiras
Receitas com Títulos de Renda Fixa Privados 138
Total 138
13. Remuneração dos Diretores e Operações com Partes Relacionadas: Em 2017 
devido ao período de operação, foram pagos aos diretores o valor de R$ 50. Partes 
relacionadas podem ser definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades, 
físicas ou jurídicas, com as quais uma Companhia tenha possibilidade de contratar, 
no sentido lato deste termo, em condições que não sejam as de comutatividade e 
independência que caracterizam as transações com terceiros alheios à Companhia, 
ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência. As operações e 
valores das operações com partes relacionadas serão definidas mediante a assinatura 
de contrato da negociação em questão.

          continuação 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Diretores e Acionistas da Gazin Seguros S.A. Douradina – PR. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Gazin Seguros S.A. (“Seguradora”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o período de 01 de setembro (início das 
atividades) a  31/12/2017, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Gazin Seguros S.A. em 31/12/2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 01 de setembro (início 
das atividades) a 31/12/2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Seguradora, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor: Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 

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

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

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.
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