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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas da Bradesco 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, 
do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos Atuários Independentes.
O Mercado de Seguros

Desempenho do Grupo Bradesco Seguros nas operações de Seguros, Previdência Complementar 
Aberta e Capitalização

Prêmios, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018

56,152
64,612

70,110
74,536 71,997

Em bilhões R$

 

Indenizações, Benefícios Pagos e Resgates (1)

2014 2015 2016 2017 2018

38,546

45,272
51,208

53,688 57,214

Em bilhões R$

(1) Líquido de Resseguro
No segmento de Seguros, e

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Lucros – Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das 

Acumulados ou de Reservas existentes.
Investimentos

Eventos Societários
uperintendência de Seguros Privados (SUSEP), a Bradesco 

Em decorrência da incorporação da Kirton Seguros pela Bradesco Seguros, o Banco Bradesco S.A., passou a 

Provisões Técnicas

 ............................................................................................
 .....................................

 ....................................................................................

Em bilhões R$
Provisões Técnicas

2014 2015 2016 2017 2018

153,267
177,835

208,101
232,317

258,755

Empresas Controladas e Coligadas

Bradesco Argentina de Seguros S.A.

Seguros Inclusivos

Gestão de Riscos

e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos implantada, atuando de 

tratados e monitorados.

monitorados, controlados e mitigados.

Adequação de Capital

o Grupo Bradesco Seguros mantenha uma sólida base de capital para apoiar o desenvolvimento das atividades 

bem como os limites de exposição a riscos estabelecidos pelo Conselho de Administração.
Controles Internos

negócio ou operacionais, na construção e manutenção de um ambiente corporativo mais seguro e sustentável. 

Sarbanes-Oxley e os principais 
frameworks internacionais de controles, como o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology).

Administração do Grupo Bradesco Seguros, ao Comitê de Controles Internos e Compliance e ao Comitê de 

Compliance

práticas ilícitas ou irregulares. 

governamentais locais e internacionais contra possíveis situações criminosas e assegurando o atendimento 
às regulamentações pertinentes. 

corporativa, numa contínua busca de excelência em seus processos e uma prestação de contas transparente 

Governança de Dados e Segurança da Informação 

Ouvidoria

a prática da transparência com agilidade e responsabilidade, buscando sempre soluções e estimulando 
com senso de urgência, a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. Para isso, busca seguir os 

Empresa Legal pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP).
Tecnologia da Informação

Seap Previdência, 

SMS, Internet Banking ou mobile

se a inclusão do chatbot

aplicativo para não segurados.

SAP
base sólida para suportar de maneira ainda mais consistente o crescimento do Grupo Bradesco Seguros.
Marketing, Cultura e Esporte

patrocinou importantes peças teatrais, exposições e espetáculos de dança e de música. 

Recursos Humanos 

on-line, para 
 on-line. 

No desenvolvimento de líderes, em parceria com a Universidade Corporativa Bradesco (UniBrad), com 

negócios e resultados. 

pelo Grupo o Programa Gympass

Responsabilidade Socioambiental

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 às 01:31:27.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

compromisso voluntário com os Princípios para Sustentabilidade em Seguros da United Nations Environment 
Programme Finance Initiative (UNEP FI); e

Integração Empresa Escola (PIEE), 
Bradesco em ações complementares à educação, e tem a missão de contribuir para a integração social, 

Premiações

ranking

site

Agradecimentos

Diretoria

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota Controladora Consolidado
ATIVO  2018  2017  2018  2017 
CIRCULANTE ........................................................ 2.605.833 2.583.806 217.963.548  194.832.153 
Disponível ............................................................  6.927  2.315  139.321 304.172 
Caixa e bancos ....................................................

Equivalente de caixa ...........................................  12.176  10.177  12.176 10.177 
Aplicações ...........................................................  4 1.826.624 1.862.701 211.297.684 188.417.906 
Créditos das operações com seguros e 
resseguros ...........................................................  26.563 27 3.798.143  3.673.480 
Prêmios a receber  ..............................................  6 

 .............................  - 
 ........................  7 

Outros créditos operacionais  ...........................  97.557  174.879  339.797 325.024 
Ativos de resseguro - provisões técnicas ........  7  67.083  116.827  121.331 171.047 
Títulos e créditos a receber ...............................  562.029  416.822 1.314.603 871.274 

 ................................
 .................  10a 

 ....................................................
Outros valores e bens ........................................  -  -  78.330 91.192 
Bens à venda  ......................................................  9  -  - 

 ....................................................  -  - 
Despesas antecipadas .......................................  6.874 58  45.410 55.912 
Custos de aquisição diferidos ...........................  18d  -  -  816.754 911.969 
Seguros ...............................................................  -  - 

ATIVO NÃO CIRCULANTE ................................... 19.135.032 17.354.548 68.135.091  63.032.243 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......................... 1.270.236  496.294 65.528.886  60.138.774 
Aplicações ...........................................................  4  676.866  50.963 63.242.444  57.634.945 
Créditos das operações com seguros e 
resseguros ...........................................................  -  - 185  158 

 ..............................  -  - 
Outros créditos operacionais  ...........................  -  -  2.686 2.745 
Ativos de resseguro - provisões técnicas ........  7  23.584 495  41.926 20.314 
Títulos e créditos a receber ...............................  569.786  444.836 2.132.020  2.321.252 

 ................................  -  - 
 .................  10a 

 ................................  8 
 ...................................

Despesas antecipadas .......................................  -  - 496 1.222 
Custos de aquisição diferidos ...........................  18d  -  -  109.129 158.138 
 Seguros ..............................................................  -  - 

INVESTIMENTOS .................................................. 17.474.043 16.432.067  987.520  1.022.001 
Participações societárias .....................................  11 

 ...........................................
IMOBILIZADO ........................................................  12  93.034  107.790  138.132 153.006 

Imóveis de uso próprio  .......................................  -  - - 
Bens móveis  .......................................................

 ..........................................
INTANGÍVEL ..........................................................  13  297.719  318.397 1.480.553  1.718.462 

 ................................................
TOTAL DO ATIVO .................................................. 21.740.865 19.938.354 286.098.639  257.864.396 

Nota Controladora Consolidado
PASSIVO  2018  2017  2018  2017 
CIRCULANTE  ....................................................... 1.747.453  1.444.677  30.662.871 28.535.842 
Contas a pagar  ................................................... 1.549.326  1.317.765  3.924.666 3.586.797 

 ............................................ 14 
Impostos e encargos sociais a recolher  ............. 15 
Encargos trabalhistas  .........................................
Impostos e contribuições  .................................... 16 

 ........................................
Débitos de operações com seguros e 
resseguros  ..........................................................  10.820 7.936 548.410  645.607 
Prêmios a restituir  ...............................................  - 

 .............................
 ........................  7c  - 

Corretores de seguros e resseguros  ..................
 ...............................  -  - 

Débitos de operações com previdência
 complementar ....................................................   -  -  214  3.558 

 ...........................................  -  - 
Débitos de operações com capitalização  ........  -  -  522 433 

 ...........................................  -  - 
Depósitos de terceiros  ...................................... 17  8.490  639 277.589  588.662 
Provisões técnicas - seguros ............................  18a  178.817 118.337  16.020.424 15.120.534 
Danos  .................................................................
Pessoas  ..............................................................
Vida individual  ....................................................  -  - 
Saúde  .................................................................  -  - 
Vida com cobertura de sobrevivência  ................  -  - 

Provisões técnicas - previdência 
complementar  ....................................................  18a  -  -  1.702.491 1.534.358 

 ......................................  -  - 
 .......................................................  -  - 

Provisões técnicas - capitalização  ...................  18b  -  -  8.186.955 7.054.293 
Provisões para resgates  .....................................  -  - 
Provisões para sorteios  ......................................  -  - 

 ................................................  -  - 
Outros débitos  ...................................................  -  - 1.600  1.600 

 ..................................................  -  - 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ..............................  685.737 417.690  235.587.104 210.819.659 
Contas a pagar  ...................................................  2.167 84.066 602.426  178.055 
Contas a pagar  ...................................................  - - 

 ................................................  10b  - 
 ........................................  -  - 

Provisões técnicas - seguros  ...........................  18a  215.392 4.064  176.654.586 159.611.308 
Danos  .................................................................
Pessoas  ..............................................................
Vida individual  ....................................................  -  - 
Saúde  .................................................................  -  - 
Vida com cobertura de sobrevivência  ................  -  - 

Provisões técnicas - previdência 
complementar 18a  .............................................  -  -  56.190.753 48.996.213 

 ......................................  -  - 
 .......................................................  -  - 

Outros débitos  ...................................................  468.178 329.560  2.139.339 2.034.083 
 .............................................. 19v 

 ....................................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ........................................ 20 19.307.675  18.075.987  19.848.664 18.508.895 
Aos acionistas da controladora  ......................... 19.307.675  18.075.987  19.307.675 18.075.987 

Capital social .......................................................
Aumento de capital em aprovação  .....................  - - 
Reserva de capital  ..............................................
Reservas de lucros  .............................................

 ........................
(-) Ações em tesouraria  ......................................

PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS 
MINORITÁRIOS  .................................................  -  - 540.989  432.908 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .. 21.740.865  19.938.354  286.098.639 257.864.396 

Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017 

Prêmios emitidos  ........................................... 25a 231.392 337  38.005.110  36.107.267 
Contribuição para cobertura de risco ........... -  -  1.735.439  1.605.973 
Variação das provisões técnicas
 de prêmios ..................................................... 12.468 1  (3.107.580)  (2.932.038)
Prêmios ganhos .............................................. 24 243.860 338  36.632.969  34.781.202 
Receitas com emissão de apólices ............... -  - 17.380 15.698 
Sinistros ocorridos ......................................... 25b  (58.612)  15.217  (25.972.171)  (25.749.087)
Custos de aquisição ....................................... 25c  (58.659)  (48)  (3.172.435)  (3.535.202)
Outras receitas e (despesas)operacionais ... 25d  (37.494)  363.638 (928.353) (550.876)
Resultado com resseguro .............................. 25e  (29.183) (12.285) (74.341) (144.206)
Receita com resseguro .................................... -  - 
Despesa com resseguro ..................................

OPERAÇÕES DE PREVIDÊNCIA
Rendas de contribuições e prêmio  .................. 25f -  - 

 a conceder ...................................................... -  - 
Receitas de contribuição e prêmios
 de VGBL ......................................................... -  - (7.612) 75.257 
Variação de outrasprovisões técnicas .......... -  - 307.962 150.684 
Custos de aquisição ....................................... -  - (57.938) (115.708)
Outras receitas e (despesas) operacionais .. 25g -  - (57.598) (317.429)

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO
 ....... -  - 

Variação da provisão para resgate .................. -  - 
Receitas líquidas com títulos
 de capitalização ............................................. -  - 804.299 678.707 

Nota Controladora Consolidado
Variação das provisões técnicas ................... -  - 7.746 (6.813)
Resultado com sorteio ................................... -  - (71.349) (102.744)
Custos de aquisição ....................................... -  - (44.461) (38.939)
Outras receitas e (despesas)
 operacionais .................................................. 25h -  - 48.934 21.714 

Despesas administrativas ............................... 25i  (339.988) (380.344)  (3.274.020)  (3.324.869)
Despesas com tributos .................................... 25j  (38.560) (7.058) (749.796) (720.136)

 ........................................ 25k 237.611  238.818  6.450.759  6.202.806 
 ........................................

 ......................................
Resultado patrimonial ...................................... 25l  5.340.658 3.788.848 53.466 151.416 
Resultado operacional .....................................  5.259.633 4.007.124  9.913.441  7.471.475 
Ganhos e perdas com ativos
 não correntes ..................................................  (13.403)  275.907 (317.428) 280.402 
Resultado antes dos impostos
 e participações................................................  5.246.230 4.283.031  9.596.013  7.751.877 
Imposto de renda .............................................. 25m, 26
Contribuição social ............................................ 25m, 26
Participações sobre o resultado ........................
Participações acionistas minoritários ................ -  - 

Lucro líquido do exercício ...............................  5.230.068 4.004.233  5.230.068  4.004.233 
 ........................................

 ..........................................

2018 2017 
Lucro líquido do exercício .......................................................................................  5.230.068 4.004.233 

Controladora .............................................................................................................  65.937 74.074 
Investidas  .................................................................................................................  1.173.855 862.898 

Saldo de incorporação ...............................................................................................  27.952  - 
 ................................... 928 (408)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017 
Imposto de renda de contribuição social  ...................................................................  (496.288) (374.626)

 .......................................  (6.108) (10.805)
Imposto de renda de contribuição social  ...................................................................  2.443 4.322 
Total do resultado abrangente do exercício ..........................................................  5.998.787 4.559.688 
Atribuível ao controlador .........................................................................................  5.998.787 4.559.688 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

continuação

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 às 01:31:27.
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares reais)

 Controladora  Consolidado 
2018 2017  2018 2017

Resultado antes dos impostos e participações .........  5.246.230  4.283.031 9.596.013 7.751.877 
Ajustes para:

 .....................................
- Perdas por redução ao valor recuperável dos ativos  .

 .......................
- Perda na alienação de outros valores e bens  ............  - -  - 
- Ganho ou perda na alienação de investimentos,

 ..............................................
 .....................

- Despesas antecipadas ................................................
 ......................................  - - 

 ................................
 ............................

 ........................................
 .........................................................................  -  - 

Lucro líquido ajustado do exercício ............................ 170.716 386.724 54.888.245 56.291.827 
Variações nas contas patrimoniais
 Aumento/(redução):

  resultado .....................................................................
 ......

 .......................................
 .........................................

 ..................................................  - 
- Contas a pagar ............................................................

 .......
 ........................  - - 

 .....................  - - 
- Depósitos de terceiros .................................................

 ......................................
 .........  - - 

 ...............................  - - 
 .............................................................

Caixa líquido gerado/(consumido) pelas operações . 139.809 (31.492)  (41.128.524) (42.201.227)
Imposto de renda sobre o lucro pago  ...........................
Contribuição de renda sobre o lucro pago  ....................

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais .... 275.436 249.740 9.989.689 10.959.311 
Atividades de Investimento

 ...
- Aplicações - títulos diponíveis para a venda ................

 ...........  - - 
 ....
 ..  - - 

 ....................................
 .........................................  - 

 ......  -  - 
- Redução de capital em controlada ..............................  -  -  - 

 ......................................
- Alienação de investimentos  ........................................  - 

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades
 de investimentos ......................................................... 5.215.561  3.229.571  (4.791.813) (7.359.129)
Atividades de Financiamento

 .................................. -  - 
- Aumento da participação dos minoritários ...................  - -  - 

 .........
- Participação dos acionistas minoritários ......................  - - 

Caixa líquido consumido nas atividades
 .........................................................  (5.484.386)  (3.480.000)  (5.360.728) (3.388.256)

Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa  ................................................ 6.611  (689) (162.852)  211.926 

 .....
 .......

Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa ................................................. 6.611  (689) (162.852)  211.926 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Consolidado 
2018 2017 

Receitas .............................................................................................................. 70.535.783  74.080.733 
Receita com operações de seguros ..................................................................
Receita com operações de previdência complementar .....................................

 .........................................................
 .............................................................................

 ......
Variação das provisões técnicas ..................................................................... (28.910.825)  (33.745.500)

 .................................................................
 .................................................................................

 ...............................................................................
Receita operacional........................................................................................... 41.624.958  40.335.233 
Sinistros retidos e despesas com benefícios, resgates e sorteios .............. (31.384.783)  (30.963.644)
Sinistros .............................................................................................................
Recuperação de sinistros ..................................................................................
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados.........................
Despesas com títulos resgatados e sorteados ..................................................

Insumos adquiridos de terceiros ..................................................................... (5.409.536)  (5.576.258)
 ................................................................................

 .........................................................
 .......................................................

 ................................................................
Valor adicionado bruto ...................................................................................... 4.830.639  3.795.331 
Depreciação e amortização ..............................................................................
Valor adicionado líquido produzido pela entidade ......................................... 4.445.826  3.424.549 
Valor adicionado recebido em transferência .................................................. 7.612.193  6.802.220 

 .............................................................
 .............................................................................................

Resultado com operação de resseguros cedidos ..............................................
Resultado com operação de cosseguros cedidos .............................................

 ................................................................................................................

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR ...............................................................  12.058.019  10.226.769 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO: ......................................................  12.058.019  10.226.769 
Pessoal ...............................................................................................................  1.491.594  1.549.175 
Remuneração direta ..........................................................................................

 ..........................................................................................................
 ...................................................................................

Imposto, taxas e contribuições ........................................................................  5.105.663  4.373.782 
 .............................................................................................................

Estaduais ...........................................................................................................
 ..........................................................................................................

Remuneração de capital de terceiros .............................................................. 93.231 94.066 
 .............................................................................................................

Remuneração de capital próprio......................................................................  5.367.531  4.209.746 
Dividendos .........................................................................................................
Lucros retidos no exercício ................................................................................
Participação dos não controladores nos lucros retidos .....................................

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares reais)

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO EM 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Aumento/  Reservas de capital Participação
(Redução) de  Mudança Reserva de Reserva  Reservas de lucros  Ajustes  Lucros  de  Total do

 Capital  capital em  de participação  outorga de reava-  Reserva  Reserva  de avaliação  Ações em acumu-  acionistas patrimônio 
 social  aprovação  em controlada  opções de ações  liação  legal  estatutária  patrimonial  tesouraria lados  Total  minoritários  líquido 

Saldos em 1º de janeiro de 2017  ........  7.225.000 - (297.661)  (17.027) - 1.444.998  7.117.111  491.277  (4.554)  -  15.959.144  336.703  16.295.847 

 ............................. -  - - - - - -  - -  -  - 

 .......................  - - - - - - -  - -  - 

 mobiliários ............................................ - -  - - - - - -  - 562.183  -  562.183 

 em controlada  ...................................... - -  - - - - - -  -  3.757 7.512 
Ações em tesouraria reconhecida
 em controlada  ...................................... - -  - - - - - -  - 706 1.411 

 emprego reconhecido em coligada ...... - -  - - - - - -  -  (6.483)  - (6.483)

 reconhecida em coligada  ..................... - -  - - - - - -  -  (245)  -  (245)
Interação na participação acionistas
 de minoritários  ..................................... - -  - - - - - - -  - - 2.139 

...................... - -  - - - - - - -  4.004.233 4.209.746 
Dividendos pagos

 ........................ - -  - - - - - -  -  (1.480.000)  - (1.480.000)
Dividendos propostos

 ........................ - -  - - - - - - -  (967.308)  -  (967.308)
Dividendos pagos a minoritários  ........... - -  - - - - - - -  - -  (115.907)
Proposta para destinação do

 ......................................... - -  - - - - - -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2017  ..  7.900.000 - (297.661)  (13.270) - 1.580.000  7.864.034  1.046.732  (3.848)  -  18.075.987  432.908  18.508.895 

 - -  - 
 ............. -  - - - - -  -  1.105.903  - 1.105.903 

 ....................  - - - - - - -  - -  -  - 
 ............................. -  - - - - - - -  (36.037)  - (36.037)

 mobiliários ............................................ - -  - - - - - -  - 743.875  -  743.875 

 em controlada  ...................................... - -  - - - - - -  -  (6.136) (12.270)
 ............ - -  - - - - - -  (1.692)  - (1.692)

Ações em tesouraria minoritários ........... - -  - - - - - -  -  (13.325)  - (13.325)
Ações em tesouraria reconhecida
 em controlada  ...................................... - -  - - - - - -  -  (7.317) (14.631)

 emprego reconhecido em coligada ...... - -  - - - - - -  -  (3.665)  - (3.665)

 reconhecida em coligada  ..................... - -  - - - - - -  - 557  -  557 
...................... - -  - - - - - - -  5.230.068 5.367.531 

Dividendos pagos
 ........................ - -  - - - - - -  -  (4.525.000)  - (4.525.000)

Dividendos propostos
 ........................ - -  - - - - - - -  (1.255.543)  - (1.255.543)

Dividendos pagos a minoritários  ........... - -  - - - - - - -  - - (15.934)
Proposta para destinação

 .................................... - -  - - - - - -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  ..  8.976.136  (36.037) (297.661)  (19.406) -  1.788.00  7.105.662  1.815.451  (24.490)  -  19.307.675  540.989  19.848.664 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS (Em milhares de reais)

1 Contexto operacional

Bradesco S.A.
 Em decorrência da incorporação da Kirton Seguros pela Bradesco Seguros, o Banco Bradesco S.A. 

 A rede de distribuição do Grupo Bradesco Seguros tem cobertura nacional e conta com uma sinergia com 

a. Incorporação da Kirton Seguros S.A.
 Essas demonstrações contábeis individuais contemplam a incorporação da empresa ligada Kirton 

Seguros S.A., bem como, no consolidado, contemplam as incorporações das empresas Kirton Vida e 

 

Kirton 
Seguros

Kirton 
Seguros 

Consolidado(*)
Kirton 

Seguros

Kirton 
Seguros 

Consolidado(*)

ATIVO CIRCULANTE .. 849.704 13.826.041
PASSIVO 
CIRCULANTE ............. 1.043.656 1.657.446

Caixa e Bancos ............ Contas a pagar ............

 .....
 com seguros e
  resseguros ...............

 com seguros e
  resseguros ................  de previdência ........... -

 a receber..................... Depósitos de terceiros .

Despesas antecipadas .  .

Ativos de resseguros ....
 – Previdência

 ................. -

 ................. - 
REALIZÁVEL A 
LONGO PRAZO ........... 586.031 2.053.559

PASSIVO NÃO
 CIRCULANTE ........... 64.381 13.150.282

 ..... Contas a pagar

 a receber.....................  .

INVESTIMENTOS ........ 778.027 33.753
 – Previdência

 ................. - 
 .............

IMOBILIZADO .............. 178 278
PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO .................... 1.105.903 1.105.903

TOTAL DO ATIVO ........ 2.213.940 15.913.631

TOTAL DO PASSIVO
 E PATRIMÔNIO
  LÍQUIDO .................. 2.213.940 15.913.631

2 Resumo das principais políticas contábeis

demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
a. Base de preparação

adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 

continuidade 

base nesse princípio de continuidade.
b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional
 As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas em milhares de reais e 

c. Uso de estimativas e julgamentos 

estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 

período contábil.
d. Base de consolidação

consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da 
Bradesco Seguros S.A. e das suas controladas diretas e indiretas. 

2018 2017
Percentual de 

participação
Percentual de 

participação
Controladas (*) Direto Indireto Direto Indireto
Bradesco Argentina de Seguros S.A. ............................................... - -

 ..................................... - -
 ............................................................ - -

Bradesco Vida e Previdência S.A. .................................................... - -
 ..................................................... - -

Bradesco Saúde S.A. ....................................................................... - -
 .................................... - - -

 ........................... - -
 ......................................................................... - -

.............................................. - -

2018 2017
Percentual de 

participação
Percentual de 

participação
Controladas (*) Direto Indireto Direto Indireto

 ................................................... - -
 ............................................ - -

 ..................................................................... - -
............................................. - -

 ................................ - -

 .................. - -
 ........................................................ - -

 ............................................... - -
 ..................................................... - -

 (i) Controladas

 (ii) Participação de acionistas não controladores
  A Companhia aplica a política de tratar as operações com participações de acionistas não controladores 

como operações com partes externas à Companhia. As baixas com participaçõesde acionistas não 
controladores resultam em ganhos e perdas para a Companhia e são registradas na demonstração 
do resultado. 

 (iii) Saldos e transações eliminados na consolidação

de operações entre as empresas consolidadas são eliminados no processo de consolidação.
 (iv) Coligadas

Joint
Ventures

valor recuperável acumulada.
e. Segregação entre circulante e não circulante

Passivo Não Circulante.

 (i) Disponível e Equivalentes de Caixa

são reconhecidas no resultado do período.

  Quotas em fundos de investimentos

  Títulos Públicos

  Ações e Fundos Imobiliários

Recebíveis Imobiliários 

spread
spread

os seguintes a

spread por meio das taxas de emissão ponderadas por classe e pelo volume negociado.
  Debêntures

P).

e registrada no resultado do período.

continuação
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  Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais 

determinado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa 

 (viii)

.
h. Redução ao valor recuperável (impairment) de empréstimos e recebíveis

 No caso das recuperações de cosseguro, a constituição de redução ao valor recuperável se dará para 

i. Imobilizado

custos de transação no resultado do período.

 

j. Intangível
 (i) Ágio (Goodwill)

recuperável de ágio não podem ser revertidos.
 (ii) Softwares
  Softwares

perdas acumuladas por impairment
  Despesas de desenvolvimento interno de software

demonstrar sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a 
softwares

de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao 

impairment
softwares

k. Bens à venda - Salvados 

l. Ativos de resseguro e retrocessão

possuir rating

riscos de impairment

m. Custos de aquisição diferidos

n. Redução ao valor recuperável (impairment)

 impairment.
o. Provisões técnicas
 (i) Seguros de danos
  A Provisão de Prêmios não G

correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de seguros, e para as apólices 

PPNG-RVNE.

de recebimento de salvados e ressarcidos.

pro rata dia

constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de 
seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes mas não 

obrigações assumidas;

a entidade receptora;

compatível com as últimas versões divulgadas (improvement), sinistralidade, despesas administrativas 

Improvement

observado de eventos ocorridos no período, para os seguros de pessoas com cláusula de participação 

de repartição simples e repartição de capitais de cobertura. Para os planos estruturados no regime 

despesas relacionadas aos sinistros ocorridos e a ocorrer.

 mensais, 

relacionados à permanência dos dependentes no plano por cinco anos sem o correspondente 
pagamento de prêmios. 

cobertura de assistência à saúde e pelos prêmios por pagamento dos segurados participantes do seguro 

 pro rata dia, com base 
nos prêmios do seguro-saúde, sendo constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos 

(Seguradora Líder) na proporção do percentual de participação da Companhia no consórcio. Compete 

os sinistros e pagar as despesas de administração com os recursos dos consórcios, de acordo com 

de seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa para os riscos vigentes mas não 

pl

compatível com as últimas versões divulgadas (improvement), sinistralidade, despesas administrativas 

Improvement

de repartição simples e repartição de capitais de cobertura. Para os planos estruturados no regime 

.
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 (vi) Planos de capitalização

  

 (vii) Teste de Adequação de Passivo (TAP)

administrativas, as despesas alocáveis relacionadas aos sinistros, opções intrínsecas e excedentes 

(i) Danos

(PSL e IBNR).

PPNG e PPNG-RVNE.

(ii) Pessoas
 Para os produtos de previdência complementar aberta, e vida com cobertura por sobrevivência, os 

(iii)

Produto Tábua Taxa de juros
Taxa de 

carregamento
Planos de Aposentadoria (PGBL e VGBL) ............
Seguros de Pessoas e Coberturas de Risco.........

(iv) Taxas de carregamento dos principais produtos de capitalização
Carregamento

Processo SUSEP Tipo 2018/2017
 ............................................................... PU
 ............................................................... PU
 ............................................................... PU
 ............................................................... PU
 ............................................................... PU
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................

 (i) Ativos contingentes 

 (ii) Passivos contingentes 

ão divulgados.

sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.
q. Benefícios a empregados
 (i) Obrigações de curto prazo

 (ii) Obrigações por aposentadorias
  

pondente aos seus direitos 

coberto por ativos garantidores.

 (iv) Outros benefícios de curto prazo

r. Imposto de renda e contribuição social

 A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes 

s. Resultado

na data do balanço.

das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no início da cobertura do risco, em bases 
estimadas.

recebidas das congêneres e do IRB - Brasil Resseguros S.A., respectivamente.

meses nas demais operações.
 As contribuições de planos previdenciários e os prêmios de seguros de vida com cobertura de sobrevivência 

acordo com os tipos de arrecadação, podendo ser em pagamentos mensais ou em pagamento único. 

reconhecimento das receitas.

com o sindicato da categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de 
acordo com metas estipuladas pela Administração do Grupo Bradesco Seguros.

ao valor recuperável (impairment .
t. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

 CPC 48 – Instrumentos Financeiros

hedge

 CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil

 IFRS 17 – Contratos de Seguros 

 Resolução Normativa – RN n° 435/2018
 Esta Resolução altera o Plano de Contas Padrão da ANS para as operadoras de planos de assistência 

agrupamentos de contratos similares adotados observado o mínimo exigido; b) as estimativas correntes 

 Resolução Normativa – RN n° 442/2018 
 

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

os processos de mensuração e o gerenciamento de riscos. 
 Estrutura de gerenciamento de riscos 

envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas. 

continuação
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 Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

 Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, 

recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas atividades. 

Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros estuda todos os riscos (subscrição, 

elabora planos de mitigação entre outras atribuições. 

tem por atribuição assessorar o Conselho de Administração na aprovação de políticas institucionais, 

b. Risco de seguro/subscrição

disso, a Diretoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, parte integrante da estrutura de 
gerenciamento de riscos, têm como uma de suas principais atribuições a estruturação de modelos internos 

balanceamento da carteira, e se sustenta no agrupamento de riscos com características similares, de 

 Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros 

em carteira, – Asset Liability Management (ALM). A metodologia da análise compreende a observação de 

com seus participantes e segurados. 

dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros). 
 Principais riscos associados aos seguros de bens 

a expectativas; 

políticas internas e manuais de práticas e procedimentos. 
  A seguir apresentamos um resumo dos riscos inerentes nas principais linhas de negócios de seguros 

responsabilidade de terceiros para automóveis e acidentes pessoais passageiros; e 

casco) e seguro de responsabilidades. 
 Gerenciamento dos riscos de seguro de bens 

 Principais riscos associados aos seguros de vida e previdência 

taxas de mortalidade e persistência. As estimativas são baseadas na experiência histórica e nas 
expectativas atuariais. 

permanecer vivo; 

ão a mortalidade e morbidade e a experiência 

administração; e

 Gerenciamento dos riscos de seguro de vida e previdência

seguros. A implementação dessas políticas e o gerenciamento desses riscos são apoiados pela 

 Principais riscos associados ao seguro-saúde

a expectativas;

 Gerenciamento dos riscos associados ao seguro-saúde
o, sendo responsável pelo desenvolvimento, 

os negócios poderão exigir;

próximas da data de vencimento e corram risco de não serem renovadas;

 Principais riscos associados aos Títulos de Capitalização 

algumas premissas atuariais para monitorar e estimar os riscos envolvidos baseados na experiência 

e sorteios. 

 Gerenciamento dos riscos dos Títulos de Capitalização 

Grupo; e 

 Resultados das análises de sensibilidades 
 Alguns resultados das análises de sensibilidades estão apresentados abaixo. Para cada cenário de 

Fator de sensibilidade Descrição do fator de sensibilidade aplicado
 ......................................

Sinistralidade  .....................................

Longevidade (improvement) ............... sobrevivência para contratos de anuidade.

Conversão em renda .......................... contratos de anuidade.

Impacto no resultado e patrimônio 
líquido após impostos e 
contribuições

Taxas de juros 
Variação de 

– 5%

 Improvement 
+ 0,2 pontos 
percentuais

Conversão em 
Renda 

+ 5 pontos 
percentuais

contribuição) .............................................
 ..........

 ...... -
Total (*) .................................................... (10.518) (1.626) (32.198)

 Seguro de danos, vida, saúde e odontológico 
 Para os seguros de danos, de pessoas (exceto vida individual), saúde e odontológico, a tabela abaixo 

Impacto no resultado e patrimônio líquido após impostos e 
contribuições 

Bruto de 
resseguro

Líquido de  
resseguro

Auto ..........................................................................................................
Ramos elementares .................................................................................
Vida ..........................................................................................................
Saúde .......................................................................................................

 ............................................................................................

 Concentração de riscos
 As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são 

Distribuição do Prêmio Emitido Líquido de Resseguro – 2018
Região 

Auto
Ramos 

elementares PGBL
Previdência 
Tradicional VGBL

Seguros 
de Vida Total

Sudeste .......... 26.914.369
Sul .................. 5.489.599
Nordeste ......... 3.979.025

 . 2.829.878
Norte  .............. 1.148.999
Total (*) .......... 3.987.645 1.485.537 2.461.808 1.892.855 23.492.119 7.041.906 40.361.870

Distribuição do Prêmio Emitido Líquido de Resseguro – 2017
Região 

Auto
Ramos 

elementares PGBL
Previdência 
Tradicional VGBL

Seguros 
de Vida Total

Sudeste  ......... 30.506.963
Sul  ................. 5.481.374
Nordeste  ........ 4.779.676

 . 2.793.106
Norte  .............. 1.205.789
Total (*) .......... 4.086.702 1.525.846 3.017.687 1.760.850 27.860.026 6.515.797 44.766.908

c. Risco de crédito

continuação
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exigindo alto grau de di
e a independência dos processos. 

procedimentos internos estruturados, independentes e embasados em documentação e relatórios próprios, 
devidamente avaliados pelas estruturas de gestão de riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco 

mensuração e cálculo do capital. 
 Política de Resseguro 

compatível aos montantes cedidos. 

 Praticamente todas as carteiras de ramos elementares, exceto automóveis, possuem proteção de 

ou por evento. 

IRB Brasil Resseguros S.A. Alguns resseguradores admitidos participam com menor percentual individual, 
mas todos possuindo capital e rating superiores aos mínimos estabelecidos pela legislação brasileira, o 

2018 2017
TIPO Rating Exposição (R$) % Exposição (R$) %

 .................... A-
 ....................

 ............... - -
 ............... AA-
 ...............
 ............... A
 ............... A-

Total ....................... 168.376 100,00 201.625 100,00

Controladora
 2018

Ativos Financeiros/Rating  AAA(*)

Exposto 
exclusivamente 

a risco de mercado
Sem 

rating  Total 
Valor justo por meio do resultado ............ 718.032 1.829 1 719.862

 ....................... - -
 ....................... -

 .............................. - -
Disponível para venda ............................... 693.593 1.090.035 - 1.783.628

 ....................... - -
 .............................. - -

Consolidado
2018

Ativos Financeiros/Rating  AAA(*)  AA  A BBB BB B C Sem rating
Exposto exclusivamente 

a risco de mercado  Total 
Valor justo por meio do resultado 203.047.639 740.638  294.833 466.094 9.427  394.616  59.540 1.456.038 2.116.902 208.585.727 

 .................... - - - - - - - -
 .................... -

 ........................... - - - - - - - -
Disponível para venda ............................ 35.110.939 - 83.860 39.624 - - - 2.484 2.331.765 37.568.672

 .................... - - - - -
 .................... - - - - - - - -

 ........................... - - - - - - - -
Mantidos até o vencimento .................... 28.385.729 - - - - - - - - 28.385.729

 .................... - - - - - - - -
 .................... - - - - - - - -

 

na data de vencimento.
d. Risco de liquidez 

as operações em tempo hábil e de modo seguro. 
 Exposição ao risco de liquidez 

oriundos de contratos de seguro. 

Controladora Consolidado
Prazo estimado de realização Prazo estimado de realização

Fluxo de  
Ativos (ii)

Fluxo de  
Passivos (iii)

Fluxo de  
Ativos (ii)

Fluxo de  
Passivos (iii)

 ... -
 .........................

.......................
 .....................

...................
Total  .................................................. 3.371.449 1.888.362 154.034.147 110.929.946

planos de previdência PGBL´s e VGBL´s.

operações com seguros e resseguro.
 Gerenciamento do risco de liquidez

Seguros para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento 

e. Risco de mercado

diariamente, de maneira independente.

seus respectivos planos de mitigação devidamente aprovados pela estrutura de governança.
 Gerenciamento do risco de mercado 

Administração.

como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. 
Posteriormente, são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

operações.

 

 A mensuração e 

ao longo da vida das
 Análise de sensibilidade de risco de mercado

Cenário

Fator de risco
Choque de 1 ponto base para 

taxa de juros e 1% de variação para preços
 .....................

.................................................
 ................................................

Fatores de risco
Taxa de 

 juros
Índices de 

 preços
Moeda  

estrangeira
Renda  

variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Controladora .....
Consolidado ......

Impacto sobre 
as exposições 

 ...........

Exposições 

variações de taxas 

Exposições 

variação da 
taxa dos 

cupons de 
índices de 

preços

Exposições 

variação da 
taxa dos 

cupons de 
moedas 

estrangeiras

Expo- 
sições 

variação 
do preço 
de ações

f.  Risco operacional

e o de Imagem. 
 Gerenciamento do Risco Operacional 

do Grupo; 

negócios do Grupo; 

dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente. 
 Procedimentos de controle e monitoramento contínuo: 

monitoramento e controle do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo. 

g.  Gerenciamento de capital

h.  Limitações da análise de sensibilidade 

as outras premissas permanecem inalteradas. Na realidade, existe uma correlação entre as premissas 

maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados. 

de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda de investimentos, mudança na 
alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

continuação

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 às 01:33:26.



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 129 (40) – 149

Bradesco Seguros S.A.
CNPJ Nº 33.055.146/0001-93

continua

4 Aplicações

 Controladora
 2018 % 2017 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ............................. 719.862 28,75 897.587 46,90

............................
 ...................

Títulos disponíveis para venda ................................................. 1.783.628 71,25 1.016.077 53,10
 .................................................

............................ - -
 ........................

 ................... - -
 ....................... - -

 ...
 ............................................... 2.503.490 100,00 1.913.664 100,00

Consolidado
2018 % 2017 %

Títulos a valor justo por meio do resultado ........................... 208.585.727 75,98 185.685.385 75,47
 ...........................
..........................

 .................
 ........................................

 ......

Consolidado
2018 % 2017 %

 .... - -
 ................ - -

 ...................................................................... - -
Títulos disponíveis para venda  .............................................. 37.568.672 13,69 34.146.163 13,87

 ......................
 .....................

.........................
 ...............................................

 ................. - -
 ............................................

 ...
 ......... -

Títulos mantidos até o vencimento  ....................................... 28.385.729 10,33 26.221.303 10,66
.........................

 .....................
 ...

 ............................................. 274.540.128 100,00 246.052.851 100,00

Controladora – 2018

 
1 a 30 dias ou sem 

31 a 180 dias 181 a 360 dias
Acima 

de 360 dias
 Valor 

contábil/valor justo
Valor  

atualizado
Ajuste a  

valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ................................................ 33.172 - - 686.690 719.862 719.849  13

 .......................................................................... - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada .................................. - - - -
Ações............................................................................................................... - - - -
Letras do tesouro nacional - operação compromissada.................................. - - - -

.............................. - - - -
 .................................................................. - - - -

Títulos disponíveis para venda ..................................................................... 1.090.035 16.727 - 676.866 1.783.628 1.424.812 358.816
Ações................................................................................................................ - - -

 ........................................................................... -
Notas do tesouro nacional ................................................................................ - - -
Letras do tesouro nacional  .............................................................................. - - -

 ........................................................... - -
 ................................................................... 1.123.207 16.727 - 1.363.556 2.503.490 2.144.661 358.829

Controladora – 2017

 
1 a 30 dias ou sem 

31 a 180 dias 181 a 360 dias
Acima 

de 360 dias
 Valor 

contábil/valor justo
Valor  

atualizado
Ajuste a  

valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ................................................. 33.158 - 520 863.909 897.587 896.281 1.306

 .......................................................................... - -
............................... - - - -

Ações................................................................................................................ - - - -
 ................................................................... - - - -

Notas do tesouro nacional - operação compromissada ................................... - - - -
Títulos disponíveis para venda ..................................................................... 963.471 - 1.643 50.963 1.016.077 723.078 292.999
Ações................................................................................................................ - - -
Notas do tesouro nacional ................................................................................ - - -

 .......................................................... - - - -
 ................................................................... 996.629 - 2.163 914.872 1.913.664 1.619.359 294.305

Consolidado – 2018

 
1 a 30 dias ou sem 

31 a 180 dias 181 a 360 dias
Acima de 
360 dias

 Valor 
contábil/Valor justo

Valor 
atualizado (i)

Ajuste 
a valor justo

Títulos a valor justo por meio do resultado .................................................  21.245.866 1.685.016 1.540.185 184.114.660 208.585.727 205.559.568  3.026.159 
 ........................................................................... -

Letras do tesouro nacional ...............................................................................
Notas do tesouro nacional ................................................................................ -
Letras do tesouro nacional - operação compromissada .................................. - - - -

 ...........................................................
............................... - - - -

Debêntures .......................................................................................................
Ações................................................................................................................ - - - -

 ................................................................... - - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada ................................... - - - -
Notas comerciais .............................................................................................. - -

 ...................................................................... -
 ............................................................. - - -

 ............................................................................................. - - - -
Títulos disponíveis para venda ..................................................................... 2.497.425 67.696 129.695 34.873.856 37.568.672 34.358.754 3.209.918
Notas do tesouro nacional ................................................................................ - - -
Letras do tesouro nacional  ..............................................................................
Ações (ii)........................................................................................................... - - -

- -
Debêntures ....................................................................................................... - - -

 ........................................................... - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada ................................... - - - -

 .................................................................... - - -
Titulos mantidos até o vencimento .............................................................. 17.141 - - 28.368.588 28.385.729 28.385.729 -
Notas do tesouro nacional ................................................................................ - - - -

 ............................................................. - - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada (iii) ............................. - - - -

 ................................................................... 23.760.432 1.752.712 1.669.880 247.357.104 274.540.128 268.304.051 6.236.077
Consolidado – 2017

 
1 a 30 dias ou sem 

31 a 180 dias 181 a 360 dias
Acima de 
360 dias

 Valor 
contábil/Valor justo

Valor 
atualizado (i)

Ajuste 
a valor justo

Títulos a valor justo por meio do resultado ................................................. 15.253.085 5.758.023 3.608.552 161.065.725 185.685.385 177.856.675 7.828.710
 ........................................................................... -

Notas do tesouro nacional ................................................................................ -
Letras do tesouro nacional ............................................................................... -
Letras do tesouro nacional - operação compromissada................................... - - - -

 ...........................................................
............................... - - - -

Debêntures ....................................................................................................... -
Ações................................................................................................................ - - - -

 ................................................................... - - - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada - - - -
Notas comerciais .............................................................................................. - -

-
 ............................................................. - - -

Debêntures - operação compromissada .......................................................... - - - -
Depósito em garantia especial ......................................................................... - - - -
Títulos disponíveis para venda ..................................................................... 2.689.630 - 27.450 31.429.083 34.146.163 32.323.526 1.822.637
Notas do tesouro nacional ................................................................................ - - -
Letras do tesouro nacional  .............................................................................. - - -
Ações (ii)........................................................................................................... - - -
Debêntures ....................................................................................................... - - -

 ........................................................... - -
 .................................................................... - - -

............................... - - - -
Nota do tesouro nacional - operação compromissada ..................................... - - - -
Titulos mantidos até o vencimento .............................................................. 15.441 - - 26.205.862 26.221.303 26.221.303 -
Notas do tesouro nacional - - - -

 ............................................................. - - - -
 ......................... - - - -

 ................................................................... 17.958.156 5.758.023 3.636.002 218.700.670 246.052.851 236.401.504 9.651.347

impairment

continuação
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c. Cobertura das provisões técnicas

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Total das provisões técnicas ................................. 394.209 122.401 258.755.209 232.316.706

 vencidos e não pagos).............................................. - -
(-) Parcela correspondente a resseguros
 contratados ...............................................................

 - garantia estendida .................................................. - -

 não ganha (*) ............................................................ - -
 .............................. - -

Total a ser coberto (A)  ............................................. 304.101 5.079 255.543.763 229.318.188

 - VGBL e PGBL ....................................................... - -
 ..........................

................................ -
 ............................... - -

Ações ....................................................................... - -
Total dado em cobertura (B)  ................................... 753.614 277.522 265.813.835 240.229.057

 .................................................. 449.513 272.443 10.270.072 10.910.869

odontológico. 

d. Hierarquia do valor justo 

 Nível 1:
 Nível 2: Inputs

diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
 Nível 3: inputs não 

observáveis).
Controladora

2018 2017
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado  .... 688.519 31.343 719.862 865.838 31.749 897.587

 ................ - -
Notas do tesouro nacional
 – operação compromissada ................ - -
Ações..................................................... - -
Letras do tesouro nacional
 – operação compromissada ................ - -

 – operação compromissada ................ - - - -
 ........ - -

Disponíveis para venda  ..................... 1.783.628 - 1.783.628 1.016.077 - 1.016.077
Ações .................................................... - -

 ................ - - - -
Notas do tesouro nacional ..................... - -
Letras do tesouro nacional  ................... - -

 ............................................. - - - -
 ........ 2.472.147 31.343 2.503.490 1.881.915 31.749 1.913.664

Consolidado
2018 2017

 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ......................................................................................... 177.686.897 30.898.830 208.585.727 163.312.779 22.372.606 185.685.385

 .................................................................................................... - -
Letras do tesouro nacional  ....................................................................................................... - -
Notas do tesouro nacional  ........................................................................................................ - -
Letras do tesouro nacional - operação compromissada............................................................ - -

 .................................................................................... - -
........................................................ - -

Debêntures ................................................................................................................................ - -
Ações ........................................................................................................................................ - -

 ......................................................................................... -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada ............................................................ - -
Notas comerciais ....................................................................................................................... - -

......................................................................................... - -
 ...................................................................................... - -

 ...................................................................................................................... - - - -
Debêntures - operação compromissada ................................................................................... - - - -
Depósito em garantia especial .................................................................................................. - - - -
Disponíveis para venda .......................................................................................................... 37.421.086 147.586 37.568.672 33.995.148 151.015 34.146.163
Notas do tesouro nacional  ........................................................................................................ - -
Letras do tesouro nacional ........................................................................................................ - -
Ações ........................................................................................................................................ - -

 .................................................................................................... - - - -
Debêntures  ............................................................................................................................... - -

 ...................................................................................... - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada ............................................................ - -

 ............................................................................................ - -
........................................................ - - - -

Mantidos até o vencimento (*) ................................................................................................ 33.807.022 88.703 33.895.725 30.066.529 91.010 30.157.539
Notas do tesouro nacional ......................................................................................................... - -

 ...................................................................................... - -
Notas do tesouro nacional - operação compromissada ............................................................ - - - -

........................................................ - - - -
 ............................................................................................ 248.915.005 31.135.119 280.050.124 227.374.456 22.614.631 249.989.087

Controladora

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível  
para venda Total

Saldo Inicial em 1° de janeiro de 2018 ..................... 897.587 1.016.077 1.913.664
 ..............................................................

(-) Resgates  .................................................................
 ..........................................................

................................................. -
(-) Redução ao valor recuperável de títulos
 de renda variável ........................................................ -

 .............................
 ................. 719.862 1.783.628 2.503.490

 Controladora

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível  

para Venda Total
Saldo Inicial em 1º de janeiro de 2017 ...................... 928.870 981.185 1.910.055

 ..............................................................
(-) Resgates  .................................................................

 ..........................................................
 ................................................ -

(-) Redução ao valor recuperável de títulos
 de renda variável ........................................................ -

 ................... 897.587 1.016.077 1.913.664
Consolidado

 

Valor justo 
por meio do 

resultado
Disponível 
para venda

Mantidos até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 1º de janeiro de 2018 ........ 185.685.385 34.146.163 26.221.303 246.052.851
 .................................................

(-) Resgates  ....................................................
 .............................................

 ................................... - -
(-) Redução ao valor recuperável de títulos
 de renda variável ........................................... - -

 ................
 ..... 208.585.727 37.568.672 28.385.729 274.540.128

Consolidado

 

Valor justo 
por meio do 

resultado
Disponível 
para venda

Mantidos até o 
vencimento (*) Total

Saldo Inicial em 1º de janeiro de 2017 ........ 165.871.324 22.587.246 29.886.282 218.344.852
 ................................................. -

(-) Resgates  ....................................................
 .............................................

 .................................. - -
(-) Redução ao valor recuperável de títulos
   de renda variável........................................ - -

 ..... 185.685.385 34.146.163 26.221.303 246.052.851

f. Desempenho e taxas contratadas

benchmark

 

 
2018

Valor de 
referência

Valor 
líquido (*)

Custo 
atualizado

Valor 
de mercado

Contratos futuros
Compromissos de compra................................. 8.602.177 228.871 7.352 7.352

 .....................................
 ................................................................

Compromissos de venda ................................... 65.568.445 57.195.141 (12.591) (12.591)
 .....................................

.............................................
 ................................................................ -

Contratos de opções
Compromissos de compra................................. 14.705.792 215.682 18.280 18.280

 .....................................
.............................................

Compromissos de venda ................................... 14.490.109 - (8.986) (8.986)
 ..................................... -

............................................. -
Contratos de swap
Posição ativa ..................................................... 2.400 2.400 196 196

 ................................................................
Posição passiva................................................. 10.000 10.000 (1.178) (1.178)

 .....................................
Total .................................................................. 103.378.923 57.652.094 3.073 3.073

2017
Valor de 

referência
Valor 

líquido (*)
Custo 

atualizado
Valor 

de mercado
Contratos futuros
Compromissos de compra................................. 14.989.984 82.382 2.756 2.756

 .....................................
Compromissos de venda ................................... 74.948.039 59.958.055 (146.482) (146.482)

 .....................................
Contratos de opções
Compromissos de venda ................................... 728 728 - -

 ..................................... - -
Total .................................................................. 59.957.327 59.874.945 (143.726) (143.726)

continuação
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2018
Custo 
atua- 

lizado

Valor 
de mer- 

cado %

De 1 a 
90 

dias

De 91 a 
 180 
dias

De 181 
a 360 
dias

Acima  
e 360 
dias Total

swap .................. - - -
 ...............

Prêmios de opções a exercer ......... - -
Total do ativo (A) .......................... 26.146 26.146 100 7.068 247 1 18.830 26.146

swap ..................... - - -
 ..................

Prêmios de opções lançadas ......... - -
Total do passivo (B) ..................... (23.073) (23.073) 100 (1.331) (118) (1.101) (20.523) (23.073)
Efeito Líquido (A-B) ...................... 3.073 3.073 5.737 129 (1.100) (1.693) 3.073

2017
Custo 

atualizado
Valor de 
mercado %

De 181 
a 360 dias

Acima de 
360 dias Total

 ...............
Total do ativo (A) .......................... 2.756 2.756 100 138 2.618 2.756

 ..................
Total do passivo (B) ..................... (146.482) (146.482) 100 (282) (146.200) (146.482)
Efeito Líquido (A-B) ...................... (143.726) (143.726) (144) (143.582) (143.726)

2018
1 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Total

 ...........
Contratos de opções ..... - -
Contratos de swap......... - - -
Total  ............................. 3.328.164 319.169 1.459.145 98.272.446 103.378.924

2017
181 a 360 dias Acima de 360 dias Total

 .................. -
Contratos de opções ............ -
Total  .................................... 728 84.905.072 84.905.800

6 Prêmios a receber
a. Ramos de seguro

Controladora
 2018 2017
Seguros de pessoas ......................................................................................
Seguros de Danos ......................................................................................... -
Total .............................................................................................................. 21.647 19
 Consolidado
 2018 2017

 ......................................................................................
 ............................................................................................

Seguros de pessoas ......................................................................................
Compreensivo residencial .............................................................................
Compreensivo empresarial............................................................................
Riscos diversos  ............................................................................................

 .......................................................................
Garantia estendida ........................................................................................
Compreensivo condomínio ............................................................................
Responsabilidade civil geral ..........................................................................

..........................................................................................
 ...............................................

Demais  .........................................................................................................
Prêmios a receber  ..................................................................................... 4.221.516 4.031.616
Redução ao valor recuperável .....................................................................
Total  ............................................................................................................ 3.770.598 3.652.050

b. Faixas de vencimento
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
A vencer

..................................................
 ......................................... -

 ...................................... -
Total a vencer  ............................................ 14.138 10 3.132.978 3.224.956
Vencidos

................................................... -
 ........................................ -

 ......................................
Total vencidos  ........................................... 10.854 32 1.088.538 806.660
Redução ao valor recuperável ....................
Total  ........................................................... 21.647 19 3.770.598 3.652.050

c. Prazo médio de parcelamento do prêmio
Quantidade de parcelas 2018 2017

Automóvel

Ramos elementares
 Para os produtos dos ramos vida, saúde e odontológico não há parcelamento, e sim cobrança mensal do 

prêmio.
d. Movimentação dos prêmios a receber

 Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2018 (*)  ................................................................. 19 3.486.233

 ....................................................................................
 ..........................................................................................................

 ..................................................................... -
 ..................................................... -

(-) Prêmios cancelados .................................................................................
(-) Recebimentos  ..........................................................................................

 ..............................................................
 ..........................................

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (*)  ...................................................... 21.387 3.607.374
 Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2017  ...................................................................... 23 3.448.344

 ................................. -
 ....................................................................................

 ..........................................................................................................
 ..................................................................... -

 ............................................................................. -
(-) Prêmios cancelados .................................................................................
(-) Recebimentos  ..........................................................................................

 ..........................................
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (*)  ...................................................... 19 3.486.233

(*) Não contempla os prêmios de riscos vigentes não emitidos e prêmios de cosseguro aceito no montante de 

7 Operações de resseguro
a. Composição

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Sinistros pagos a recuperar ................................................
 .................................................................... - - -

 .......................................... -
Operações com resseguradoras ..................................... 1.316 8 13.068 13.342

 ...........................................
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR).. -
Provisão de prêmios não ganhos  ....................................... -
Provisão de prêmios não ganhos - RVNE ........................... - -

 ................................................................................. - -
Ativos de resseguros - provisões técnicas  ................... 90.667 117.322 163.257 191.361
Total  ................................................................................... 91.983 117.330 176.325 204.703

b. Movimentação
 Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2018  ...................................................................... 117.330 204.703
Saldo de incorporação...................................................................................
Constituição de provisões  ............................................................................
Reversão de provisões  .................................................................................
Sinistros recuperados .................................................................................... -
Sinistros a recuperar .....................................................................................

 .......................................................................
 ...........................................................................................................

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ............................................................ 91.983 176.325
 Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2017 ....................................................................... 126.733 1.163.939

 ...................................... -
Constituição de provisões  ............................................................................
Reversão de provisões  .................................................................................
Sinistros recuperados  ...................................................................................

 .......................................................................
 ...........................................................................................................

Saldo em 31 de dezembro de 2017  ........................................................... 117.330 204.703
c. Composição por ressegurador

Controladora
2018

Resseguradores Categoria
Prêmio  

a liquidar

Prêmio 
Cedido 

(Nota 25e)

Sinistros  
a recuperar  

(nota 7a)

Recuperação 
de sinistros 

(nota 25e)

 Re do Brasil Resseguradora S.A.  .......... Local
Total  ........................................................  492 (694) 1.448 (30.712)

Controladora
2017

Resseguradores Categoria

Sinistros 
a recuperar 

(Nota 7a)
Recuperação de 

sinistros (Nota 25e)

 do Brasil Resseguradora S.A. ................................... Local
Total  ...........................................................................  8 (11.742)

Consolidado - 2018

Resseguradores Categoria
Prêmio a 

liquidar

Prêmio 
Cedido 

(Nota 25e)

Sinistros 
a recuperar 

(Nota 7a)

Recuperação 
de sinistros 

(Nota 25e)

 do Brasil Resseguradora S.A. ................. Local
Admitida - -

Total  .........................................................  52.752 (87.015) 22.190 12.508
Consolidado – 2017

Resseguradores Categoria
Prêmio a 

liquidar

Prêmio 
Cedido 

(Nota 25e)

Sinistros 
a recuperar 

(Nota 7a)

Recuperação 
de sinistros 

(Nota 25e)

 Re do Brasil Resseguradora S.A.  .......... Local
 ...................................................... Admitida - -

Total  ........................................................  54.312 (177.566) 14.629 111.458
d. Demonstração da carteira e do percentual ressegurado

Controladora
2018

Ramo
Prêmio 
Emitido Cedido %

Sinistros 
Resseguro

Recuperação de 
Sinistros (Nota 25e)

 .............................
Total  ...................................... 694 0,30 64.603 (30.712)

Controladora
2017

Ramo
Prêmio 
Emitido Cedido %

Sinistros 
Resseguro

Recuperação de 
Sinistros (Nota 25e)

 .......... - - -
 ................................................ - - -

Total  ................................................ - - - 10.940 (11.742)
Consolidado – 2018

Ramo
Prêmio 
emitido

Prêmio de 
resseguro 

Cedido 
(Nota 25e)

% 
Cessão

Sinistros 
ressegurados

Recuperação 
de Sinistros 

(Nota 25e)
% 

Cessão
Property .............................

 .........
Seguros de pessoas ..........

 ...............................
Total  ................................. 8.429.103 87.015 - 1.682.679 12.508 -

Consolidado – 2017

Ramo
Prêmio 
emitido

Prêmio de 
resseguro 

Cedido 
(Nota 25e)

% 
Cessão

Sinistros 
ressegurados

Recuperação 
de Sinistros 

(Nota 25e)
% 

Cessão
Property .............................

petróleo..............................
 .......................

Seguros de pessoas ..........
 ...............................

Total  ................................. 7.955.723 177.566 2.045.539 111.458

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
INSS  ............................................................
IR e CSLL  ....................................................
ISS ................................................................
Cíveis e trabalhistas  ....................................
PIS ................................................................
Sinistros  .......................................................

 ..................................................
 ............................................................
 ..........................................................

Total (*) ........................................................ 519.039 430.897 1.305.483 1.404.114

9 Bens à venda – Salvados
a. Composição

Consolidado
 2018 2017
Auto  ..............................................................................................................
Ramos elementares  .....................................................................................
Subtotal  ....................................................................................................... 95.035 116.564
Redução ao valor recuperável ......................................................................
Total .............................................................................................................. 74.196 86.800

b. Aging
Consolidado

 2018 2017
 ...............................................................................................
 .............................................................................................
 ...........................................................................................
 .........................................................................................

 ..............................................................................................
Subtotal ........................................................................................................ 95.035 116.564
Redução ao valor recuperável.......................................................................
Total .............................................................................................................. 74.196 86.800

continuação
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a. Créditos tributários e previdenciários
Controladora

2018 2017

 
Circu- 
lante

Não 
Circulante Total

Circu- 
lante

Não 
Circulante Total

Impostos a compensar  ...................
...... - - - -
.... - - - -

Total  ............................................... 205.923 34.053 239.976 155.566 8.632 164.198
Consolidado

2018 2017

 
Circu- 
lante

Não 
Circulante Total

Circu- 
lante

Não 
Circulante Total

Impostos a compensar  ...................
...... - -
..... - -

 previdenciários...............................
Total  ............................................... 889.174 781.594 1.670.768 644.960 903.632 1.548.592

b. Tributos diferidos
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
.................. -
.................. -

Total ............................................................. - 84.066 493.265 102.828
c. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

Controladora
Saldo 

em 2017
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo de  
incorporação

Saldo 
em 2018

 .....................
 ..............

Provisão para contingências cíveis  ...............
Provisão para contingências trabalhistas  ...... -

 e investimentos  ............................................ - - -
 ............................................................

Total dos créditos tributários  ..................... 257.833 68.072 (32.183) 20.151 313.873
Controladora

Saldo 
em 2016

Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo 
em 2017

 ...............................................
 ........................................

Provisão para contingências cíveis  .........................................
Provisão para contingências trabalhistas  ................................

 ........
 ......................................................................................

Total dos créditos tributários  ............................................... 202.477 99.405 (44.049) 257.833
Consolidado

Saldo 
em 2017

Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo de 
incorporação

Saldo 
em 2018

 ......................
 ...............

Provisão para contingências cíveis  ................
Provisão para contingências trabalhistas  .......

 .......... - -
Impairment - Ações.......................................... - -

 .........................................................
Total dos créditos tributários sobre
 diferenças temporárias  .............................. 1.890.598 405.951 (606.242) 51.133 1.741.440

 para venda ..................................................... -
Total dos créditos tributários ....................... 2.089.075 482.719 (804.719) 51.133 1.818.208

garantia estendida.

Consolidado

 
Saldo 

em 2016
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo 
em 2017

 ...............................................
 ........................................

Provisão para contingências cíveis  .........................................
Provisão para contingências trabalhistas  ................................

 ..................................
Impairment - Ações................................................................... -

 ......................................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças
 temporárias ........................................................................... 1.595.633 744.767 (449.802) 1.890.598

 ................
 ....................................................................................... - -

Total dos créditos tributários ................................................ 1.990.437 933.039 (834.401) 2.089.075

Controladora

 
Saldo 

em 2017
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo de  
incorporação

Saldo 
em 2018

 como disponível para venda  ........................
 ..................... -

 ............................................................. -
Total dos créditos tributários  ..................... (341.899) (147.926) 166.466 (1.300) (324.659)

Saldo 
em 2016

Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo 
em 2017

 disponível para venda.............................................................
 ...............................................

 ....................................................................................... -
Total dos créditos tributários  ............................................... (173.394) (296.322) 127.817 (341.899)

Consolidado

 
Saldo 

em 2017
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo de  
incorporação

Saldo 
em 2018

 como disponível para venda ......................
 .................. -

 .......................................................... -
Total dos créditos tributários ................... (1.324.155) (1.259.906) 990.884 (9.841) (1.603.018)

Saldo 
em 2016

Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo 
em 2017

 disponível para venda ....................................................
 ......................................

 ............................................................................... -
Total dos créditos tributários ........................................ (1.007.599) (1.030.008) 713.452 (1.324.155)

d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
Controladora

Diferenças temporárias
 Imposto de renda Contribuição social Total

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
 ................................

Total ................................................. 202.586 111.287 313.873

expectativa de lucros contábeis. 

Consolidado
Diferenças temporárias

 Imposto de renda Contribuição social Total

Total 1.098.528 642.912 1.741.440

expectativa de lucros contábeis. 

11 - Participações Societárias 
a) Participação em coligadas e controladas:

Bradesco
Argentina Bradesco

Bradesco 
Vida e

Bradesco 
Auto/RE IRB - Brasil

Atlântica 
Companhia

Bradesco 
Saúde

Swiss Re
Corporate

de Seguros Capitalização Previdência Companhia Resseguros de Bradesco Operadora de Solutions
S.A. (a) (b) S.A. S.A. de Seguros S.A. (b) Seguros Saúde S.A. Planos S.A.( c ) Brasil (b) Total

Dados 31 de dezembro de 2018
Capital social ....................................................................................

...............................................
Percentual de participação ...............................................................

...................................................................................
 .............................

 ............................................................. -  - 
 ............................................................................

 ...............................................................................
...................................................

Saldo em 1º de janeiro de 2017 .....................................................  7.323  467.918 5.389.740  2.042.537  662.435  551.263  5.840.566  - - 14.961.782 
Aumento (redução) de capital .......................................................... - - -  - - 

 .................................... - - - - - -  - 
Ações em tesouraria reconhecida em coligada................................ - - - - - -  - - 

 .......... - - - - - -  - - 

 em coligada .................................................................................... - - - - - -  - - 
................................. - - - - - -  - - 

Variação cambial .............................................................................. - - - - - -  - - 

 e controladas .................................................................................. -  - 
 .......................................... - -  - - 

 .............................................  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 .............................................  6.730  793.399 5.341.080  1.982.852  543.025  882.464  6.415.951  -  463.400 16.428.901 

 ........................................................... - - - - - 
Ações em tesouraria reconhecida em coligada................................ - - - - - -  - - 

 .......... - - - - - -  - - 

 em coligada .................................................................................... - - - - - -  - - 
................................. - - - - - -  - - 

Variação cambial .............................................................................. - - - - - -  - - 
 ......................................................................... - - - - - - -  - 

Perdas por redução ao valor recuperável dos ativos (*) .................. - - - - - - -  - 

 e controladas .................................................................................. -  - 
 .......................................... - -  - - 

 .............................................
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .............................................  6.042  738.357 5.415.302  1.571.273  606.161  924.519  7.855.211 10.142  344.039 17.471.046 

continuação
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IRB - Brasil
Swiss Re 

Corporate
Resseguros 

S.A. (b) 
Solutions 
Brasil (b)

Conso- 
lidado

Dados 31 de dezembro de 2018
Capital social .....................................................................................

 .....................................................................................................
Percentual de participação ................................................................

....................................................................................
 ..............................

 ..............................................................
 .............................................................................

 ................................................................................
 ....................................................................

Saldo em 1º de janeiro de 2017 ...................................................... 662.435 -  662.435 
 .................................................

 ........... - 

 em coligada ..................................................................................... - 
..

 ........................................... - 
 ..............................................

Saldos em 31 de dezembro de 2017 .............................................. 543.025  463.400 1.006.425 
 ...... - 

 em coligada ..................................................................................... - 
 .......................................................................... - 

Perdas por redução ao valor recuperável dos ativos (*) ................... - 
..

 ........................................... - 
 ..............................................

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .............................................. 606.161  344.039  950.200 

impairment

Data-base 31/12/2018
Investimento em coligada (Swiss Re) ..

 ......................................................
Investimento Total .............................. 451.896

 .................................
..

............... T-Bonds 

 de caixa futuros ................................ 343.896
Constituição de impairment
 no exercício ....................................... 108.000

b. Participação de não controladores

Dados 31 de dezembro de 2018
Sede .................................................................................................................................  Barueri - SP 
Capital Social....................................................................................................................

 ....................................................................................................................................
Percentual de participação ...............................................................................................

...................................................................................................................
..............................................................

 ...........................................................................................................
 ............................................................................................................

..............................................................................................................
 ...................................................................................................

31 de dezembro de 2018 ................................................................................................
Lucro atribuível a não controladores (*) ...........................................................................

................................................................
31 de dezembro de 2017 ................................................................................................
Lucro atribuível a não controladores (*) ...........................................................................

................................................................

12 Imobilizado
Controladora

 
Saldo 

em 2017 Aquisição
Depre- 
ciação Baixa

Saldo de incor- 
poração (nota 1)

Saldo 
em 2018

Bens móveis  ................................
 .................... - -

Total  ............................................ 107.790 15.931 (30.842) (23) 178 93.034
Controladora

 
Saldo 

em 2016 Aquisição
Depre- 
ciação Baixa

Saldo 
em 2017

Bens móveis  ..............................................................
 .................................................. -

Total  .......................................................................... 126.116 12.810 (31.090) (46) 107.790
Consolidado

 
Saldo 

em 2017 Aquisição
Depre- 
ciação Baixa

Saldo de incor- 
poração (nota 1)

Saldo 
em 2018

 ....................... - - -
Bens móveis  ................................

 .................... - -
Total  ............................................ 153.006 28.857 (43.907) (101) 277 138.132

Consolidado

 
Saldo 

em 2016 Aquisição
Depre- 
ciação Baixa

Saldo 
em 2017

Bens móveis  ..............................................................
 .................................................. -

Total  .......................................................................... 177.406 18.736 (42.916) (220) 153.006
13 Intangível
a. Composição

Controladora

 
Prazo 

amortização
Saldo 

em 2017
Aquisição/ 
(Baixa) (*) Amortização

Saldo 
em 2018

Sistema de computação 
 (desenvolvido internamente)  ..........
Total  .................................................  318.397 53.149 (73.827) 297.719

Controladora
Prazo  

amortização
Saldo 

em 2016
Aquisição/ 
(Baixa) (*) Amortização

Saldo 
em 2017

Sistema de computação
 (desenvolvido internamente)  .....
Total  ............................................  284.767 119.079 (85.449) 318.397

Consolidado

 
Prazo 

amortização
Saldo 

em 2017
Aquisição/ 
(Baixa) (*) Amortização

Saldo 
em 2018

Sistema de computação
 (desenvolvido internamente)  ...........

..............................
Goodwill

 ............... - -
Total  ..................................................  1.718.462 94.321 (332.230) 1.480.553

Consolidado
Prazo 

amortização
Saldo 

em 2016
Aquisição/ 
(Baixa) (*) Amortização

Saldo 
em 2017 

Sistema de computação
 (desenvolvido internamente)  ...........

..............................
Goodwill

 ............... - -
Total  ..................................................  1.596.308 450.020 (327.866) 1.718.462

software

b Ágio (Goodwill) na aquisição de investimentos da Odontoprev S.A. (controlada indireta)
(goodwill)

impairment
originou o ágio. 

impairment

impairment não indicou a necessidade de 
constituição de provisão para redução ao valor recuperável.

impairment da controlada 

(*) Capital Asset Pricing Model 

c Aquisição da Odonto System pela controlada indireta Odontoprev S.A.

obter o know how

Valor pago (*) .....................................................................................................................
Contraprestações contingentes (e arn-out) (**) .................................................................
(=) Preço de compra ........................................................................................................ 203.084 

 .............................................................
(=) Intangíveis na aquisição ........................................................................................... 198.416 

 ........................................................................
 .........................................................

.............................................................
Goodwill  ......................................................................

(=) Intangíveis na aquisição ........................................................................................... 198.416 

contratuais.

14 Obrigações a pagar
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
 ...............................................

Contas a pagar – derivativos e mercado a termo................. - -
 .............................................

Participação nos lucros a pagar  ..........................................
..............

 .......................................................................
Arrendamento mercantil (*)  .................................................

 ...............................................................
Total  .................................................................................... 1.450.059 1.212.673 1.985.387 1.994.776

Controladora/Consolidado
 2018 2017

Entre um e cinco anos  -
Total 8.215 31.676

softwares.
15 Impostos e encargos sociais a recolher

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017

 .................................
Impostos sobre serviços a recolher ......................................
Contribuições previdenciárias ..............................................

 ................................................
 .................................................

................................
Total  .................................................................................... 16.737 16.484 360.095 316.110

16 Impostos e contribuições
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Imposto de renda..........................................
Contribuição social  ......................................

 .......................................................
PIS  ...............................................................

 .......................................................... -
Total  ............................................................ 41.920 50.148 1.504.805 1.174.001

17 Depósitos de terceiros
Controladora – 2018 

 Até 30 dias 31 a 180 dias 181 a 365 dias Total
Prêmios e emolumentos  ...........................
Total  ......................................................... 6.838 1.627 25 8.490

Controladora – 2017
 Até 30 dias 31 a 180 dias Total
Prêmios e emolumentos  .........................................
Total  ....................................................................... 355 284 639

continuação
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Consolidado – 2018

 Até 30 dias
31 a 

180 dias
181 a 

365 dias
Acima de 
365 dias Total

Prêmios e emolumentos  ................... -
Cobrança antecipada de prêmios...... -

 ...............................
Total  ................................................. 229.587 43.268 2.950 1.784 277.589

Consolidado – 2017

 Até 30 dias
31 a 

180 dias
181 a 

365 dias
Acima de 
365 dias Total

Prêmios e emolumentos  ...................
Cobrança antecipada de prêmios...... -

 ...............................
Total  ................................................. 546.315 30.765 7.420 4.162 588.662

18 Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos
a. Composição - Seguros e Previdência complementar

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017

 ... - -
 .. - -

 ..................................................................... - -
 .............. - -

 ................................
 ..... - -

Provisão de prêmios não ganhos - PPNG ........................
Provisão para riscos emitidos .........................................
Provisão para riscos não emitidos - PPNG-RVNE ......... -

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
 - (IBNR) ............................................................................

 ........ - -

 - Remissão....................................................................... - -
 ........................... - -

Provisão complementar de cobertura - PCC ..................... - - -
Provisão de despesas relacionadas - PDR  ......................

 ........................................... -
Total das provisões (**) ................................................... 394.209 122.401 250.568.254 225.262.413

(PIP) mil e 

b. Composição - Capitalização
Consolidado

 2018 2017
 ......................................................

Provisão para resgates .................................................................................
Provisão para despesas administrativas .......................................................

 ..................................................................
Provisão para sorteios a pagar......................................................................
Total  ............................................................................................................. 8.186.955 7.054.293

c. Movimentação das provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Saldo em 1º janeiro ....................................................... 122.401 136.749 32.280.105 30.894.862

 ...............................
Subtotal em 1º janeiro  .................................................. 119.894 131.681 31.772.007 30.421.283

 ... - - -
Constituição  ....................................................................
Reversão  ........................................................................

 ..............
 ....................................................

 ............................................... - -
Subtotal em 31 de dezembro  ....................................... 391.522 119.893 34.946.275 31.772.005

 ................................
Saldo em 31 de dezembro ............................................ 394.209 122.401 35.549.117 32.280.105

Consolidado
 2018 2017
Saldo em 1º janeiro  .................................................................................... 150.197.053 130.050.438

 ..............................
 ........................................................................

(-) Pagamento de resgates  ...........................................................................
 ..................................................................

(-) Portabilidades ...........................................................................................
 .............................................................................
 ............................................................................. -

Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 166.080.607 150.197.053

Consolidado
 2018 2017
Saldo em 1º janeiro  .................................................................................... 42.785.255 40.414.386

 ..............................
 ........................................................................

(-) Pagamento de resgates  ...........................................................................
 ..................................................................

(-) Portabilidades ...........................................................................................
 ............................................................................

 ............................................................................. -
Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 48.938.528 42.785.255

 (iv) Capitalização
Consolidado

 2018 2017
Saldo em 1º janeiro  .................................................................................... 7.054.293 6.741.400

 ..........................................................
 ..........................................................................

(-) Baixa de títulos prescritos .........................................................................
(-) Penalidade sobre resgate antecipado ......................................................

 ..................................................................
 .............................................................. -

Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 8.186.955 7.054.293
d. Movimentação dos custos de aquisição diferidos 

Consolidado 2018
Comissões Agenciamentos/Angariação

 Auto
Ramos 

elementares
Saúde/

Odontológico Vida Total
Saldo em 1º de janeiro  .............. 292.543 248.843 481.175 47.546 1.070.107
Constituições ................................
Reversões  ...................................
Saldo em 31 de dezembro ......... 298.196 180.002 392.344 55.341 925.883

Consolidado 2017
 Comissões Agenciamentos/Angariação

 Auto
Ramos 

elementares
Saúde/

Odontológico Vida Total
Saldo em 1º de janeiro  ............. 305.328 703.837 605.581 85.235 1.699.981
Venda de carteira de grandes

 ........................ - - -
Constituições  ..............................
Reversões (*)...............................
Saldo em 31 de dezembro ........ 292.543 248.843 481.175 47.546 1.070.107

e. Desenvolvimento de sinistros

Vida e Ramos Elementares - Sinistros brutos de resseguro
Controladora - Ano de aviso do sinistro

 Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Montante estimado para os sinistros
No ano do aviso ....................................................... -
Um ano após o aviso  ............................................... - -
Dois anos após o aviso  ...........................................  - - -

 ........................................... -  - - -
......................................... - -  - - -

Cinco anos após o aviso .......................................... - - -  - - -
Seis anos após o aviso ............................................  - - - -  - - -
Sete anos após o aviso  ...........................................  -  - - - -  - - -

 ............................................  -  -  - - - -  - - -
Nove anos após o aviso ........................................... -  -  -  - - - -  - - -

 ............................................. - -  -  -  - - - -  - - -
Estimativa dos sinistros na data-base 2018 ........ 246.087 185.542  188.657  233.435  235.880  233.195  226.738  248.619 276.041 240.463  191.586 2.506.243

 ........................
Provisão de sinistros a liquidar  ........................... 83.643 5.442 4.406 8.976  10.431 13.133  13.914  12.672 25.636 37.518  54.449 270.220
Vida, Automóvel/RCF e Ramos Elementares - Sinistros brutos de resseguro

Consolidado - Ano de aviso do sinistro
Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Montante estimado para os sinistros  
No ano do aviso........................................................ -
Um ano após o aviso  ............................................... - -
Dois anos após o aviso ............................................ - - -

 ........................................... - - - -
......................................... - - - - -

Cinco anos após o aviso .......................................... - - - - - -
Seis anos após o aviso ............................................ - - - ‘- - - -
Sete anos após o aviso  ........................................... - - - - - - - -

 ............................................. - - - - - - - - -
Nove anos após o aviso ........................................... - - - - - - - - - -

 ............................................. - - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base 2018 ........ 2.236.623 3.184.314 3.625.192 4.060.602 4.368.362 4.353.815 4.912.805 5.583.553 5.392.120 5.228.504 4.886.621 47.832.511

 ........................
Provisão de sinistros a liquidar  ........................... 181.384 34.882 61.231 88.846 97.776 124.445 194.261 284.605 288.938 343.347 1.119.844 2.819.559

Vida e Ramos Elementares - Sinistros líquido de resseguro
Controladora - Ano de aviso do sinistro

Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Montante estimado para os sinistros            
No ano do aviso  - 
Um ano após o aviso ................................................   - -
Dois anos após o aviso  ...........................................  - - -

 ...........................................  - - - -
.........................................  - - - - -

Cinco anos após o aviso .......................................... - - - - - -
Seis anos após o aviso ............................................ - - - - - - -
Sete anos após o aviso  ...........................................  - - - - - - -  - 

 ............................................  -  - - - - - -  - -
Nove anos após o aviso  ..........................................  -  -  - - - - -  - -  - 

 ............................................. -  -  -  - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base 2018  ....... 181.227  177.935 186.987 230.359 226.880 221.830 209.535 235.819 257.308 239.843 181.243 2.348.966

 ........................
Provisão de sinistros a liquidar ............................ 22.077 3.835 4.355 8.794 9.729 13.052 11.879 11.341 21.626 36.898 44.106 187.692

continuação
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Vida, Automóvel/RCF e Ramos Elementares - Sinistros líquidos de resseguro
Consolidado - Ano de aviso do sinistro

Até 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Montante estimado para os sinistros            
No ano do aviso ....................................................... -
Um ano após o aviso  ............................................... - -
Dois anos após o aviso  ........................................... - - -

 ........................................... - - - -
......................................... - - - - -

Cinco anos após o aviso .......................................... - - - - - -
Seis anos após o aviso ............................................ - - - - - - -
Sete anos após o aviso  ........................................... - - - - - - - -

 ............................................ - - - - - - - - -
Nove anos após o aviso  .......................................... - - - - - - - - - -

 ............................................. - - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base (2018)  ..... 2.031.112 2.944.784 3.496.367 3.896.069 4.218.005 4.189.183 4.782.658 5.244.591 5.272.711 5.190.160 4.848.788 46.114.428

 .........................
Provisão de sinistros a liquidar  ........................... 119.527 33.047 58.360 88.629 96.701 124.073 191.871 280.087 284.448 341.849 1.102.574 2.721.166

f. Aging de sinistros judiciais
Controladora 2018

 Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total
Sinistro bruto de resseguro  ..............  167.690 

 ............ 146.809
Controladora 2017

 Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total
Sinistro bruto de resseguro  ............... 4.064

 ............. 3.569
Consolidado 2018

 Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total
Sinistro bruto de resseguro  ............... 1.658.808

 ............. 1.628.872
 Consolidado 2017
 Até 1 ano De 1 a 3 anos Acima de 3 anos Total
Sinistro bruto de resseguro  ............... 1.578.145

 ............. 1.526.529
g. Demonstrativo do desempenho das provisões relacionadas a sinistros/benefícios

Controladora 2018
PSL judicial

..
 .......................................

 provisão constituída  ...............................................................................................

 exercício anterior  ...................................................................................................
Consolidado 2018 (*)

PSL judicial
..

 ........................................

 havia provisão constituída ......................................................................................

 no exercício anterior ...............................................................................................

19 Provisões judiciais

(i) Obrigações legais - Fiscais e previdenciárias

(ii) Processos trabalhistas

(iii) Passivos contingentes

ações de acordo com a expectativa de insucesso.

 Neste contexto, os processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são 

sobre suas atividades operacionais e na retenção de pagamentos de serviços de saúde, nos períodos de 

na avaliação dos advogados internos e externos.
g) Bradesco Vida e Previdência – i) 

(iv) Processos cíveis

(v) Movimentação das provisões judiciais constituídas
Controladora

 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2018  .......................... 304.895 8.293 16.093 329.281

 .....
Pagamentos  .....................................................

 .......................
...................................... - -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ................ 415.385 30.921 20.143 466.449
Controladora

 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2017 ........................... 299.445 4.327 13.567 317.339

 ..... -
Pagamentos ......................................................

 ....................................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ................ 304.895 8.293 16.093 329.281

Consolidado

 Fiscais 
Traba- 
lhistas Cíveis

Outras 
provisões Total

Saldo em 1º janeiro de 2018 ............................ 945.354 39.417 1.011.647 29.119 2.025.537
 ......

Pagamentos .......................................................
 ...................................................... - - -

Saldo de incorporação........................................ -
....................................... -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 ................. 831.442 125.807 1.157.176 16.518 2.130.943
Consolidado

 Fiscais 
Traba- 
lhistas Cíveis

Outras 
provisões Total

Saldo em 1º janeiro de 2017 ............................ 1.195.816 31.465 884.563 1.408 2.113.252
 ......

Pagamentos ....................................................... -
 ........................................ -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ................. 945.354 39.417 1.011.647 29.119 2.025.537
20 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

ações escriturais, ordinárias e nominativas, sem valor nominal.
 De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, 

nos termos da legislação societária brasileira.
2018 2017

Lucro líquido do exercício .......................................................................... 5.230.068 4.004.233
Constituição da reserva legal ........................................................................
Base de cálculo dos dividendos ................................................................ 5.022.048 3.869.231
Dividendos propostos no exercício  ...............................................................
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ..................... 25,00% 25,00%

b. Atos Societários

ligada Kirton Segur

c. Reserva de capital (mudança de participação em controlada)

d. Ações em Tesouraria

recebimento de uma ação da Bradesco Seguros e serão reembolsadas pelo valor patrimonial a preço de 

continuação
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e. Reserva legal

f. Reserva estatutária

21 Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
 Gestão de Capital

os acionistas.
a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 

2018
Patrimônio líquido contábil ................................................................................................... 19.307.675
Ajustes Contábeis: ................................................................................................................. (17.910.527)
(-) Participações societárias .....................................................................................................
(-) Despesas antecipadas.........................................................................................................

 ..............................................................................................................
(-) Ativos intangíveis .................................................................................................................

 .......................................................................................................................
Ajustes associados à variação dos valores econômicos (*****): ....................................... 7.191

 ...............
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ........................................................................................ 1.404.339
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ................................................ 328.665
Capital base (I) ........................................................................................................................ 15.000
Capital adicional com correlação (II) (*) ................................................................................ 328.665
Capital adicional de risco de subscrição ..................................................................................

 .........................................................................................

2018
Capital adicional de risco de mercado......................................................................................
Capital adicional de risco operacional ......................................................................................

................................................................................................
 ...................................................................................... 1.075.674

Ativos líquidos ........................................................................................................................ 753.614
 ............................................... 449.512

 330.806
Índice de liquidez em relação ao CR % (****) ....................................................................... 136%

22 Benefícios a empregados
 Planos de previdência complementar

inistradores seguro-saúde, assistência 

23 Transações e saldos com partes relacionadas
Controladora

2018 2017  2018 2017
Ativo ...................................................................................................................... 481.278 448.489 Receitas .................................................................................................................... 1.054.624 1.076.590
Disponibilidades .................................................................................................. 190 323 Comissão cosseguro cedido.................................................................................. 3.655 3.831

 ............................................................... Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta) ..............................................
Equivalentes de caixa  ........................................................................................ 12.176 10.177 Rateio das despesas administrativas (i)  .............................................................. 982.881 1.045.614

 ...............................................................  ........................................
........................

Aplicações (iii) ..................................................................................................... 31.536 31.834  ........................................................
........................................................... Bradesco Saúde S.A. (controlada direta)  .................................................................

Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta) ..............................................
 ......................

Outros créditos operacionais ............................................................................ 161.672 157.923 Comissão sobre prêmio cedido em resseguro .................................................... 28.717 -
 ........................ IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)........................................................... -

............................................... Receita de juros ....................................................................................................... 4.178 1.504
Bradesco Saúde S.A. (controlada direta) (i) ..........................................................  ..................................................................
Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta) (i) ...................................... Recuperação de Indenização cosseguro cedido ................................................. 29.786 25.641

 ............... Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta) ..............................................
........................................ Recuperação com aluguéis .................................................................................... 5.407 -

Swiss Re Corporate Solutions S.A. (empresa ligada) (v) ...................................... - Banco Bardesco S.A. (controlador) ........................................................................... -
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada) (v) ................................................. - Despesas .................................................................................................................. (147.209) (142.639)
Títulos e créditos a receber - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio ...... 275.704 248.232 Cosseguro cedido ................................................................................................... (26.377) (28.068)

 ............................ Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta) ..............................................
 ................................................... - Despesas com aluguéis  ......................................................................................... (46.856) (48.725)

Bradesco Saúde S.A. (controlada direta) .............................................................. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. (empresa ligada) ......................................
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada).......................................................  ...................................................................
Passivo ................................................................................................................. 1.258.713 974.294 Despesas com prestação de serviços (iv) ............................................................ (68.572) (64.393)
Obrigações a pagar ............................................................................................. 319 6.166  .........................................................

 ............................ Scopus Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (empresa ligada) ................................
Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta)  ......................................... - Swiss Re Corporate Solution Brasil Seguros S.A. (empresa ligada) ........................ -
Prêmios Cedidos ao Ressegurador a pagar ..................................................... 492 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (empresa ligada)..............................
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)....................................................... - Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) ..................

Prêmios Cedidos ao Ressegurador ....................................................................... (466) -
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)........................................................... -

Operações com seguradora – cosseguro cedido  ........................................... 3.530 820 Despesa com comissão  ......................................................................................... (2.449) (73)
Bradesco Vida e Previdência S.A. (controlada direta)  ......................................... Bradescor Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada) .........................................
Dividendos a pagar  ............................................................................................ 1.254.372 967.308 Banco Bradesco Cartões S.A. (empresa ligada) ....................................................... -
Bradseg Participações S.A. (controladora direta)  ................................................ Outras despesas...................................................................................................... (2.489) (1.380)

 ............................................................... - .............................................................
Total (ativo - passivo)  ......................................................................................... (777.435) (525.805) Total (receita - despesa)  ......................................................................................... 907.415 933.951

Consolidado
 2018 2017  2018 2017
Ativo  ..................................................................................................................... 18.628.774 13.961.474 Receitas  ................................................................................................................... 169.976 115.321
Disponibilidades  ................................................................................................. 52.450 251.914 Outras receitas (vi) .................................................................................................. 70.950 65.535

 ............................................................... Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) ..................
 ...................................................................

Equivalentes de caixa  ........................................................................................ 12.176 10.177  ................. -
 .............................................................. Receita de aluguel ................................................................................................... 5.407 -

 .................................................................... -
 ................................................................................ 18.436.847 13.577.701 Receita de juros ....................................................................................................... 10.051 4.728

 ...............................................................  ...................................................................
Comissão sobre prêmio cedido em resseguro .................................................... 34.354 -
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)........................................................... -

Títulos e créditos a receber – Dividendos e Juros sobre Capital Próprio ..... 6.589 5.270  ......................................................................... 23.861 45.058
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada).......................................................  ...................................................................

Prêmios recebidos .................................................................................................. 25.353 -
Valores a receber (v)  .......................................................................................... 120.712 116.412  ...................................................................................... -

 ...............................................................  ...................................................... -
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) .............. Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (empresa ligada)....................... -

IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)........................................................... -
Bradseg Promotora de Vendas S.A (empresa ligada) ........................................... ............... -

Despesas  ................................................................................................................. (1.674.904) (1.453.507)
Swiss Re Corporate Solutions S.A. (empresa ligada) ........................................... Despesas com Aluguéis  ........................................................................................ (71.689) (72.676)

 ...................................................................
IRB Brasil Resseguros S.A.(empresa ligada)........................................................ - BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. (empresa ligada) ......................................

Despesa com tarifas bancárias (ii) ........................................................................ (15.572) (12.638)
 ................................................................... (15.503) (12.638)

 ................................................ -

 .................................................. - Excedente Técnico .................................................................................................. (4.228) -
 .......................................... -

Passivo  ................................................................................................................ 1.410.250 1.069.710 Elo Participações S.A. (empresa ligada) ................................................................... -
Cielo S.A. (empresa ligada)....................................................................................... -

Sinistros a pagar  ................................................................................................ 93.902 87.622  ..................................................................................... -
 ................................................................................ Europ Assistence do Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada)  ............ -

Novamed Gestão de Clínicas Ltda. (empresa ligada) ...........................................  .......................................... -

 .................................................. - IBI Promotora de Vendas S.A. (empresa ligada)....................................................... -
........... - Despesas com prestação de serviços (iv) ............................................................ (777.048) (735.869)

Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (empresa ligada) ...............................
Obrigações a pagar ............................................................................................. 16.996 13.257 CEABS Serviços S.A. (empresa ligada) ....................................................................

 .......................................................................  ..........................................................................
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada) .............. - Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada)  .................

Bradescor Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada)...................................... ligada) ........................................................................................................................
Livelo S.A. (empresa ligada) ................................................................................. -  .........................................................

 .................................... - Scopus Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (empresa ligada) ................................
Banco Bradesco Cartões S.A. (empresa ligada) ................................................... Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (empresa ligada)....................... -

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Alelo (empresa ligada)............... -  ......................................................
Banco Bradescard S.A. (empresa ligada) ............................................................. -  ........................................
Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A. (empresa ligada)  ............. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (empresa ligada)..............................

continuação

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 às 01:33:27.



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 129 (40) – 157

Bradesco Seguros S.A.
CNPJ Nº 33.055.146/0001-93

continua

Consolidado
 2018 2017  2018 2017
Prêmio cedido ao ressegurador a pagar ........................................................... 41.528 - Livelo S.A. (empresa ligada) ..................................................................................... -
IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)....................................................... -  ..................................................................................... -

 .................................. -
Despesa com comissão  ......................................................................................... (70.604) (75.243)
Bradseg Promotora de Vendas S.A. (empresa ligada)..............................................

Dividendos a pagar  ............................................................................................ 1.254.372 967.308 Bradescor Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada)..........................................
Bradseg Participações S.A. (controladora) Baneb Corretora de Seguros Ltda. (empresa ligada)................................................

- Banco Bradesco Cartões S.A. (empresa ligada) .......................................................
BPAR Corretagem de Seguros Ltda. (empresa ligada) .............................................
Kirton Corretora de Seguros S.A. (empresa ligada) .................................................. -
Banco Bradescard S.A. (empresa ligada) ................................................................. -

Provisão excedente técnico ............................................................................... 3.452 1.523 IBI Promotora de Vendas S.A. (empresa ligada)....................................................... -
 ...................................... Prêmio cedido ao ressegurador............................................................................. (63.916) -

Elo Participações S.A. (empresa ligada) ............................................................... IRB Brasil Resseguros S.A. (empresa ligada)........................................................... -
IBI Promotora de Vendas S.A. (empresa ligada)................................................... Sinistros avisados ................................................................................................... (671.522) (556.740)

 ........................................................................ -  .....................................................................................
 ................................................................................. - Novamed Gestão de Clínicas Ltda. (empresa ligada) ...............................................

Cielo S.A. (empresa ligada)...................................................................................  ...................................................... -
 ...................................... .............. -

Servinet Serviços Ltda. (empresa ligada).............................................................. -  ........................................................ -
Europ Assistence do Brasil Serviços de Assistencia S.A. (empresa ligada) ......... Instituto de Radiologia de Natal Ltda. (empresa ligada)............................................ -

 .............................. - Radiodonto Natal Ltda. (empresa ligada) .................................................................. -
Cateno Gestão de Contas de Pagamento S.A. (empresa ligada) ......................... - Despesa com doações ............................................................................................ (325) (341)
Aliança Pagamentos e Participações Ltda (empresa ligada) ................................ -  ......................................................................
Total (ativo – passivo) ......................................................................................... 17.218.524 12.891.764 Total (receita - despesa)  ......................................................................................... (1.504.928) (1.338.186)

SELIC

 (vi) Recuperação de receita, contraprestação e receita de corresponsabilidade.

a. Remuneração do pessoal-chave da Administração

r planos de previdência complementar de contribuição 

Benefícios de curto prazo a Administradores da Controladora 2018 2017
Proventos  .....................................................................................................
Encargos sociais  ..........................................................................................

 ...................
Total  ............................................................................................................. 85.903 78.555

baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.
b. Benefícios nas investidas

(stock options

vesting condition 

Black & Scholes
preço de exercício da ação, preço de mercado das ações, período de carência, taxa de desconto livre de 

 (i) 

c. Outros

membros do pessoal-chave da Administração.
24 Principais ramos de atuação

Consolidado – 2018
Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização % 
Saúde coletivo ................................................
Seguro de pessoas.........................................

 ..............................................
Saúde individual .............................................
Previdência riscos ..........................................

 ..................................................
Compreensivo residencial ..............................

 ....................................................
Riscos diversos ..............................................

 ............................................................
Rural ...............................................................
Compreensivo empresarial.............................
Garantia estendida .........................................

 ......................................
Responsabilidade civil ....................................
Demais  ..........................................................
Total ............................................................... 36.632.969

Consolidado – 2017
Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização % 
Saúde coletivo ................................................
Seguro de pessoas.........................................

 ..............................................
Saúde individual .............................................

 ..................................................
Previdência riscos ..........................................
Compreensivo residencial ..............................

 ....................................................
 ............................................................

Riscos diversos ..............................................
Compreensivo empresarial.............................
Garantia estendida .........................................
Rural ...............................................................
Riscos nomeados e operacionais...................

 
 RC cargas .....................................................

 ........................
Responsabilidade civil ....................................
Demais  ..........................................................
Total  .............................................................. 34.781.202

25 Detalhamento das contas de resultado 
a. Prêmios emitidos

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Prêmios diretos ..............................................................
Prêmios de cosseguros aceitos ..................................... - -

.............................................. - -
Prêmios cedidos cosseguros .........................................
Total  .............................................................................. 231.392 337 38.005.110 36.107.267

b. Sinistros ocorridos
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Sinistros diretos  ..............................................................
Sinistros de cosseguros aceitos e retrocessões  ............ -

 .................................... - -
Serviço de assistência  .................................................... -
Recuperação de sinistros  ...............................................
Salvados e ressarcimentos  ............................................ -
Variação da provisão de sinistros ocorridos
 mas não avisados  .........................................................
Total  ............................................................................... (58.612) 15.217 (25.972.171) (25.749.087)

c. Custo de aquisição – Seguros
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Comissões sobre prêmios emitidos ................................
Comissões sobre prêmios cancelados  ........................... - -
Comissões sobre prêmios restituídos  ............................ - -
Comissões sobre prêmios de cosseguros cedidos  ........
Despesa com inspeção de riscos  ................................... - -
Comissões de riscos  ...................................................... - -

 .................... - -
Despesa de agenciamento .............................................. - -

 ............................................
Total  ............................................................................... (58.659) (48) (3.172.435) (3.535.202)

d. Outras receitas e (despesas) operacionais – Seguros
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Despesas com administração de apólice  ....................... -

.................................................... - -
 .......................................

Despesas com encargos sociais  ....................................
Constituição de provisão para contingências cíveis ........

 .......
 ....................

Total  ............................................................................... (37.494) 363.638 (928.353) (550.876)
e. Resultado com resseguro

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017

 ........................... -
 ..... -
 .....

Variação da provisão IBNR - Resseguro  ........................
 ... - -

Total  ............................................................................... (29.183) (12.285) (74.341) (144.206)
f. Receitas de contribuições e prêmios de VGBL

 Consolidado
 2018 2017
VGBL  ............................................................................................................
PGBL  ............................................................................................................
Previdência  ...................................................................................................
Total  ............................................................................................................. 26.111.343 31.032.590

g. Outras receitas e (despesas) operacionais – Previdência
Consolidado

 2018 2017
 ..................................

Provisão para contingências  ........................................................................
 .......................................................

Total  ............................................................................................................. (57.598) (317.429)
h. Outras receitas e (despesas) operacionais – Capitalização

Consolidado
 2018 2017
Receita com baixa de títulos prescritos  ........................................................

 ......................
 ............................................................................................................

Total  ............................................................................................................. 48.934 21.714
i. Despesas administrativas

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Despesas com pessoal próprio  ......................................

 .......................................
 ...................................................................
 ..................................................................

 ......................
 ..........................................................................

Despesas com serviços de terceiros ...............................
 .................

Despesas com publicidade e propaganda  .....................
Despesas com donativos e contribuições .......................

 .................................... - -
 .............................................................

Total  ............................................................................... (339.988) (380.344) (3.274.020) (3.324.869)

continuação
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j. Despesas com tributos
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Despesas com PIS  ...........................................

 ...................................
 .................

 ...........
 .......................... -

Total  ................................................................. (38.560) (7.058) (749.796) (720.136)

 (i) 
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Receitas com títulos de renda variável ............................

 ..................................
Receitas com títulos de renda variável

 .....................
 ....

 .....................................
Receitas com operações de seguros e resseguros .........

 especialmente instituídos garantidores de planos
  de previdência (PGBL e VGBL) .................................... - -

 ..............................................
Total  ................................................................................ 295.373 311.954 20.592.447 24.040.509

 (ii) 
Controladora Consolidado

 2018 2017 2018 2017
Despesas com títulos de renda variável ............................

 .................
Despesas com operações de seguros e resseguros .........
Redução ao valor recuperável de títulos de renda
 variável ............................................................................. - -

 ..................................
 ...........................

Despesas com títulos de renda variável – dividendos
 ............................................. - - -

 ....................................... - -

 e PGBL ............................................................................. - -
 ............ - -

 .............................................
 (57.762) (73.136) (14.141.688) (17.837.703)
Total 237.611 238.818 6.450.759 6.202.806

l. Resultado patrimonial
Controlador Consolidado

 2018 2017 2018 2017
 ........................

Variação cambial ..............................................................
 ......................................................... -

Perdas por redução ao valor recuperável dos
 ............................................................... - -

 ..............................................................................
Total  ................................................................................ 5.340.658 3.788.848 53.466 151.416

m. Despesas de imposto de renda e contribuição social
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Impostos diferidos

 temporárias .......................................................................
Impostos correntes ..........................................................
Imposto de renda e contribuição social devidos ................

...................... 38.731 (222.231) (4.126.244) (3.442.269)
26 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

Controladora
 2018 2017
Resultado antes de impostos e participações  ................................................ 5.246.230 4.283.031

 .....................................................................

 ..........................
Participações no resultado  ...................................................................................
Dividendos  ............................................................................................................
Contribuição entidade de classe  ..........................................................................

 .................................................
Doações, patrocínios e brindes .............................................................................

 .......................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social do exercício ...................................... 38.731 (222.231)
Alíquota efetiva  ................................................................................................... 0,74% 5,19%

Consolidado
 2018 2017
Resultado antes de impostos e participações  ........................................ 9.596.013 7.751.877

 .....

 ..................
Participações no resultado  ...........................................................................
Doações e patrocínios  ..................................................................................
Contribuição entidade de classe  ..................................................................

 ............................................................................ -
Dividendos  ....................................................................................................

................................. -
 ..............................................................................................

 .........................................
Imposto de renda e contribuição social do exercício .............................. (4.126.244) (3.442.269)
Alíquota efetiva ............................................................................................ 33,60% 44,41%

27 Outras Informações
a. Relatório do Comitê de Auditoria

b. Transação com Swiss Re

no segmento de Grandes Riscos da Bradesco Seguros passaram a integrar a Swiss Re Corporate 

Ativo
Circulante ............................................................................................................................. 1.064.375
Caixa .....................................................................................................................................

 ...........................................................................................................
 ...............................................................

 ...............................................................................................
 .............................................................................................

 .........................................................................
 .............................................................

 ..............................................................................
 ....................................................................................................................................

Não circulante ...................................................................................................................... 171.604
 .............................................................

 ..............................................................................
 ...................................................................................................

Total do ativo ....................................................................................................................... 1.235.979
Passivo  
Circulante ............................................................................................................................. 857.443

 ................................................................
...............................................................................

 ....................................................................................................................................
Não circulante ...................................................................................................................... 228.547

...............................................................................
 ....................................................................................................................................

Total do passivo .................................................................................................................. 1.085.990
Acervo líquido ...................................................................................................................... 149.989

Ramos

Créditos das 
operações 

com seguros e 
resseguros

Ativo de 
Resseguro  
Circulante

Ativo de 
Resseguro Não 

Circulante

Provisões 
Técnicas  

Circulante

Provisões 
Técnicas Não 

Circulante
Aeronáuticos............
Engenharia ..............

 ...................
Property ...................
RCG .........................
Riscos Especiais .....
Rural ........................ - - -

 ...............
Total ........................ 251.908 546.102 125.521 733.098 228.415

c. Eventos subsequentes

comerciais.
(ii). 

DIRETORIA

- Diretor-Presidente - Diretor

- Diretor-Geral - Diretora

- Diretor-Geral - Diretora

- Diretor-Geral - Diretor

- Diretor-Geral

- Diretor-Gerente - Diretor

- Diretor-Gerente - Diretor

- Diretor-Gerente - Diretor

Curt Cortese Zimmermann - Diretor-Gerente - Diretor

Americo Pinto Gomes - Diretor-Gerente - Diretor

Alexandre Nogueira da Silva - Diretor - Diretor

- Diretor
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas da

Bradesco Seguros S.A.
Barueri – SP

Opinião 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.

Base para Opinião 

nossa opinião. 

Principais assuntos de auditoria

opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. 

auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

controles internos chave relacionados com os processos de determinação e mensuração das provisões 

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos as provisões 
aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e 

goodwill)

ra baseadas nos planos de negócio e orçamento pela Bradesco e suas 

com a estrutura de governança interna do Grupo. A Companhia e suas controladas avaliam anualmente 

mudanças nas premissas dessas estimativas poderiam causar nas demonstrações contábeis individuais e 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

consolidadas.

do ágio e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e 

roles gerais de tecnologia da informação
 A Bradesco e suas controladas possuem uma estrutura tecnológica e um plano de investimentos em 

do elevado grau de dependência da Bradesco e de suas controladas em seus sistemas de tecnologia, do 

e de gerenciamento de mudanças nos seus sistemas e aplicativos, consideramos esse assunto como 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Outros Assuntos - Demonstração consolidada do valor adicionado

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o 
relatório do auditor

Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade 

inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas

individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas

auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 

demonstrações contábeis.

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 

se manterem em continuidade operacional.

consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 

ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

continuação
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PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores da
Bradesco Seguros S.A.
CNPJ: 33.055.146/0001-93
Barueri - SP

como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração

acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem 

Responsabilidade dos atuários auditores independentes

vigentes da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados – 

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
cas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações 

iras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 

auditoria atuarial.
Opinião 

e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e orientações emitidas pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária – IBA. 
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

com base em testes aplicados sobre amostras. Conside

Ricardo Pacheco

 

continuação

Costa Pinto S.A.
CNPJ nº 44.689.123/0001-57 - NIRE 35.300.008.286

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 31 de Janeiro de 2019

1. Data, hora e local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2019, 
às 10:00 horas, na sede social da Companhia, sita na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 10, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e
Estado de São Paulo, CEP 04538-132 (“Companhia”). 2. Presenças: 
Acionistas representando 98,68% do capital social com direito a voto,  
consoante assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo de Souza Scarcela Portela
(por indicação do Presidente do Conselho de Administração, Rubens 
Ometto Silveira Mello); Secretária: Maria Rita de Carvalho Drummond.
4. Convocação: Conforme edital de convocação publicado nos jornais 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário Comércio Indústria &
Serviços”, nas edições de 23, 24 e 25 de janeiro de 2019. 5. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) o grupamento de ações de emissão da Companhia, 
proposto pela Administração, na proporção de 100.000 (cem mil) ações
para 1 (uma) ação, aplicado para as ações ordinárias e preferenciais de 
emissão da Companhia; e (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia tendo em vista a deliberação acima. 6. Deliberações: 
Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas aprova-
ram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1 O grupamento das 
ações representativas do capital social da Companhia, na proporção de
100.000 (cem mil) ações de cada espécie atualmente existente para cada 
1 (uma) ação da mesma espécie após o grupamento, cada qual conferindo
a seus titulares direitos idênticos aos atualmente garantidos pelo Estatuto 
Social à correspondente espécie de ações. 6.1.1 Foi fixado o prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação desta ata, para os acionistas 
detentores de ações que não sejam múltiplos de 100.000 (cem mil), pos-
sam ao seu livre critério, (a) manifestar à Companhia sua intenção de alie-
nar ações de sua titularidade à Companhia, para manutenção em tesoura-
ria, nos termos da alínea “b” do §1º do artigo 30 da Lei nº 6.404/76; ou (b)
ajustar livremente entre si a compra e venda de ações da mesma classe, 
de forma a evitar a formação de frações de ações de cada classe no mo-
mento da efetivação do grupamento. Nos casos previstos no item (a) aci-
ma, a Companhia deverá atender a todos aqueles que manifestem sua
intenção no prazo previsto, sendo as ações adquiridas pelo seu valor patri-
monial, apurado de acordo com o balanço patrimonial aprovado pela 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 
2018, e à conta do saldo da Reserva de Lucros. 6.1.2 Uma vez decorrido o 
prazo fixado no item 6.1.1 acima, a Companhia deverá efetivar o grupa-
mento nos termos aprovados nos itens 6.1 e 6.1.1, sendo as ações de
cada classe ainda resultantes do grupamento e as frações remanescentes
recompradas pela Companhia, nos termos da alínea “b” do §1º do artigo
30 da Lei nº 6.404/76, sempre com base em seu valor patrimonial apurado 
no balanço patrimonial acima citado. As ações decorrentes da reunião das 
frações, recompradas na forma prevista acima, deverão ser posteriormen-
te canceladas pela Companhia. Os valores referentes à recompra de tais 
frações deverão ficar à disposição dos acionistas da Companhia pelo pra-
zo de 3 (três) anos, a contar da efetivação do grupamento. 6.2 A alteração
da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vi-
gorar, sob a condição suspensiva de que o grupamento seja integralmente 
implementado nas condições e no prazo previsto acima, com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 66.824.000,00 (sessenta e
seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais), dividido em 1.950 
(um mil, novecentas e cinquenta) ações, das quais 650 (seiscentas e 
cinquenta) são ações ordinárias e 1.300 (um mil e trezentas) são ações
preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.” 7. Encerramento e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os
traba lhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois 
de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. aa) Marcelo
de Souza Scarcela Portela - Presidente da Mesa; Maria Rita de Carvalho 
Drummond - Secretária da Mesa; Aguassanta Participações S.A. - p.p.
Jefferson de Vasconcelos Molero; Associação de Preservação da
Memória Ferroviária - p.p. Sergio Feijão Filho; e Sergio Feijão Filho, 
De claro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. 
Maria Rita de Carvalho Drummond - Secretária da Mesa. JUCESP 
nº 115.105/19-0 em 20/02/2019. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures (“Debenturis-
tas”) da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, 
da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia” e “Debêntu-
res”, respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14/05/2013 entre 
a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mo-
biliários, na qualidade de agente fi duciário, representando a comunhão 
dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditada (“Escritura 
de Emissão”), a reunirem-se em assembleia geral de Debenturistas, em 
primeira convocação, no dia 15/03/2019, às 11:00h (“Assembleia Geral 
de Debenturistas”), na sede da Companhia, localizada na Rodovia 
Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de 
São Paulo. Os Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia (“Ordem do Dia”): (a) Autorização para a prorrogação do prazo 
previsto para 31/03/2019, conforme deliberado na Assembleia Geral de 
Debenturistas realizada em 12/02/2019, para que a Companhia: (i) cum-
pra com as obrigações por ela assumidas, constantes das deliberações 
das Assembleias Gerais de Debenturistas realizadas em 13/12/2017, 
30/04/2018, 30/05/2018, 28/06/2018, 30/07/2018, 30/08/2018, 
12/11/2018, 11/12/2018 e 12/02/2019; e (ii) recomponha os Saldos Míni-
mos Obrigatórios das Contas de Reserva, conforme estabelecido no Ins-
trumento Particular de Administração de Contas Bancárias, celebrado 
em 22/05/2013 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, o Itaú Unibanco 
S.A., Precision Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, conforme aditado (“Con-
trato de Administração de Contas”); (b) Aprovação das alterações ao 
Contrato de Administração de Contas e ao Contrato de Cessão Fiduci-
ária de Direitos Creditórios, que foram exigidas pelo Itaú Unibanco S.A. 
(“Itaú”), sob pena de resolução dos respectivos documentos, conforme 
minutas que constam em anexo à Proposta da Administração divulgada 
pela Companhia, bem como autorização para que a Companhia e o 
Agente Fiduciário possam celebrar os aditamentos aos respectivos con-
tratos em razão de tais alterações; (c) Caso o item “(b)” acima não seja 
aprovado, aprovação da substituição do Itaú, bem como a autorização 
para a Companhia contratar instituição de primeira linha para prestar os 
serviços realizados pelo Itaú no âmbito do Contrato de Administração de 
Contas e do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, caso 
este decida resolver os respectivos contratos; e (d) Outros assuntos que 
sejam estritamente relacionados às matérias previstas nos itens anterio-
res. Instruções Gerais: Os Debenturistas deverão se apresentar antes 
do horário indicado para início da Assembleia Geral de Debenturistas, 
com os seguintes documentos: (i) documento de identidade e extrato 
da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debentu-
rista e emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o Debenturista não 
possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas, procuração 
com poderes específi cos para sua representação na assembleia, obede-
cidas as condições legais aplicáveis. Com o objetivo de dar celeridade 
ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debentu-
ristas, o instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser 
depositado na Companhia, preferencialmente, até 2 dias úteis antes da 
data prevista para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. 
Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão enca-
minhar os documentos comprobatórios de sua representação para o 
e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 28/02/2019. 
Concessionária Rodovias do Tietê, Por: Nuno Filipe Nogueira Alves 
Coelho – Diretor de Relações com Investidores. (28/02, 01 e 02/03/2019)

Omi do Brasil Têxtil S.A.
CNPJ/MF nº 51.422.970/0001-16 - NIRE 35.3.0003312-4

Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Omi do Brasil Têxtil S.A. 
(“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se
realizar no dia 28 de março de 2019, às 13h00, na sede da Companhia (i.e.,
Avenida Osaka, nº 85, Lençóis Paulista/SP), contando com a seguinte ordem 
do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de
2018; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social; e
(iii) indicar, eleger e nomear os diretores da Companhia. Encontram-se a 
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o
Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, com as alterações constantes da Lei
nº 10.303/2001. São Paulo, 26 de fevereiro de 2019. aa. Shinichi Yokoyama 
- Diretor Presidente.

Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
CNPJ nº 26.390.469/0001-78 - NIRE 3530051367-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/01/2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: 02/01/2019, às 10 h, na sede 
social. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de Editais de
Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Aldo Zanfrili
Abbruzzese e secretariados pelo Sr. Renato Hayashi Yamanouchi.  
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço da matriz. 
5. Deliberações: Os acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia deliberaram a alteração do endereço da matriz para 
a Avenida José Rocha Bomfim nº 214, Bloco B, Sala 217, Loteamento
Center Santa Genebra, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 
CEP 13080-900. 6.  Em virtude das alterações Caput do Artigo 2º do
estatuto social passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º -
A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo, na Avenida José Rocha Bomfim nº 214, Bloco B, Sala 217,
Loteamento Center Santa Genebra, CEP 13080-900, podendo abrir filiais,
escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, 
mediante a deliberação da assembleia geral dos acionistas. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. Campinas/SP, 
02/01/2019. Mesa: Aldo Zanfrili Abbruzzese - Presidente; Renato
Hayashi Yamanouchi - Secretário. JUCESP nº 78.254/19-0 em
08/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Salto Plaza Hotel S/A
CNPJ nº 10.800.180/0001-40
Assembléia Geral Ordinária 

Convocamos os Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 09/03/19, às 9 hs em primeira chamada e as 
9:30 em 2ª chamada, no Centro de Convenções de nossa sede social, Sala 
Moutonneé, Avenida Getúlio Vargas, 444, Salto/S.P., a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao 
Exercício Social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação dos resultados 
do exercício; c) Fixação de Verbas para remuneração dos órgãos da 
administração; Comunicamos que se encontram a disposição dos 
Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76, relativos ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018. 
Salto, 22/02/19. Conselho de Administração: Vicente de Mola Careli - 
Presidente do Conselho de Administração; Mauro Martins de Campos – Vice-
Presidente do Conselho de Administração. (28/02/2019, 01 e 02/03/2019)

4BIO MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ 07.015.691/0001-46

RETIFICAÇÃO
Na publicação das Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2017, 
publicada neste jornal na edição do dia 27/02/2019 nas páginas 239, 
240 e 241, ao final da nota explicativa 22, na linha Índice de 
alavancagem financeira (%), na coluna de 2018, ONDE SE LÊ: 123.90, 
LEIA-SE: 123,90.
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