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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Contexto institucional
A ACE Seguros Soluções Corporativas é subsidiária da ACE Seguradora S.A, uma 
seguradora global que se originou nos Estados Unidos e hoje tem sede na Suíça. 
Presente em 54 países, conta com aproximadamente 16 mil funcionários e possui 
negócios em 140 nações. Quando iniciou suas atividades, em 1985, a companhia se 
especializou em nichos específicos e passou a oferecer soluções inovadoras de forma 
contínua. Assim posicionada, a empresa se diferenciou no mercado e se transformou em 
uma das maiores organizações de seguros e resseguros do mundo.
A ACE Brasil iniciou suas atividades no segundo semestre de 1999 e hoje comercializa 
seguros para cerca de mais de 6 milhões de indivíduos no País nos ramos de 
propriedades, responsabilidades, acidentes pessoais, vida e resseguros. Para adaptar a 
sua ampla visão global à realidade dos diferentes mercados regionais do Brasil, a 
empresa conta com estruturas que cobrem todo o País e concedem suporte a uma 
extensa rede de filais.
Em 14 de janeiro de 2016, A ACE Limited (atualmente denominada Chubb Limited) 
concluiu a aquisição da The Chubb Corporation, criando uma seguradora líder global, 
sob o famoso nome Chubb. “A Chubb é a maior seguradora de propriedades e 
responsabilidades de capital aberto do mundo, com solidez financeira excepcional e uma 
ampla variedade de produtos de seguros pessoais e empresariais.”
Responsabilidade social
A ACE sabe reconhecer que a Responsabilidade Social é um papel não só de cidadãos, 
mas também de empresas. Por isso, desde sua chegada ao Brasil, a ACE colabora para 

o desenvolvimento de sérios projetos, que ainda contam com o apoio de seus 
funcionários.
Casa Hope
A Casa Hope atende, atualmente, cerca de 2 mil pessoas por ano. Sua atuação é muito 
importante, já que o câncer é uma das três principais causas de mortalidade infantil no 
Brasil e menos da metade dos pacientes têm acesso aos centros de tratamento.
A ACE contribui mensalmente com o programa Adote um leito no qual viabiliza a 
manutenção do leito no período em que a criança fica na Casa Hope.
Em 2014 a ACE patrocinou um evento organizado pela Casa Hope chamado feijoada do 
panda, no qual foi arrecadado verba para melhorias na infraestrutura do local.
Vivenda da Criança
A entidade Vivenda da Criança, que fica em Parelheiros, na periferia de São Paulo, 
prepara crianças e adolescentes para o mercado de trabalho. Além disso, proporciona 
aos jovens o conforto e amparo da moradia, com refeições, reforço escolar e várias 
atividades de lazer.
A ACE colabora com projetos e campanhas feitas em parceria com a Vivenda da Criança.
Prevenção de acidentes
Em 2014 a ACE Brasil contribuiu com vários setores da economia no sentido de prevenir 
acidentes. O serviço foi prestado por profissionais da AGEN - sigla em inglês para Rede 
Mundial de Engenheiros da ACE. Entre outras iniciativas, os profissionais observaram 
junto a diferentes empresas que grande parte das situações de risco ao patrimônio pode 
ser corrigida sem investimentos expressivos. Eles orientaram organizações a capacitar 

funcionários para lidar com equipamentos de detecção de incêndios, entre outras 
recomendações. Os engenheiros da ACE também disponibilizaram para o mercado um 
roteiro detalhado de autoinspeção mensal com questões básicas a respeito de ordem, 
limpeza, políticas voltadas para corte e solda, segurança no trabalho, locais vedados ao 
tabagismo e outros itens. Nestas visitas a ACE ainda ressaltou que, quando bem 
executada, a autoinspeção alcança resultados semelhantes a uma checagem realizada 
por especialistas em gerenciamento de riscos.
Distribuição de lucros
Conforme definido no estatuto, os acionistas têm direito a receber como dividendo 
mínimo um percentual do lucro de 5%.
Resultado do período, perspectiva e planos da administração
A ACE Soluções apresentou Lucro Líquido de R$ 47.057 ante um Prejuízo de  
(R$ 28.749) no ano anterior. A relação de comparabilidade está prejudicada pois o ano 
anterior conta com um período de 2 meses enquanto no ano de 2015, os números 
consideram 12 meses.
Agradecimentos
Aos acionistas pelo suporte às suas operações. Aos segurados e corretores pela 
preferência demonstrada. Aos dirigentes da SUSEP pela renovada confiança em nós 
depositada. Aos nossos estimados profissionais pela dedicação e qualidade dos serviços 
prestados.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016
A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Ativo
Nota  2015 2014

Circulante 6.944.489 5.571.237
Disponível 3 24.500 257.391
Caixa e bancos 24.500 257.391
Aplicações 4 1.569.905 1.249.508
Créditos das operações com seguros e resseguros 1.041.516 754.667
Prêmios a receber 5B.2 729.895 555.566
Operações com seguradoras 5D 63.709 14.777
Operações com resseguradoras 5h.1 224.792 184.324
Outros créditos operacionais 5E 23.120 18.375
Ativos de resseguro - provisões técnicas 5W 4.113.728 3.166.781
Títulos e créditos a receber 139.283 27.978
Títulos e créditos a receber 9.103 251
Créditos tributários e previdenciários 5G 73.807 27.418
Depósitos Judiciais e Fiscais 5H – –
Outros créditos 5I 56.373 309
Despesas antecipadas – 37.639
Custo de aquisição diferidos 5l 55.557 58.898
Seguros 5J 55.557 58.898
Não circulante 631.018 340.034
Realizável a longo prazo 627.855 340.034
Ativos de resseguro - provisões técnicas 5W.2 536.409 257.481
Títulos e créditos a receber 85.065 70.071
Depósitos Judiciais e Fiscais 5H.6 44.492 27.082
Créditos Tributários e Previdenciários 5G 40.574 42.989
Custo de aquisição diferidos 5l 6.381 12.482
Seguros 5J 6.381 12.482
Imobilizado 3.162 –
Imóveis de uso próprio – –
Bens móveis – –
Outras imobilizações 5K 3.162 –
Intangível – –
Outros intangíveis – –
Total do ativo 7.575.507 5.911.271

Passivo e Patrimônio Líquido
Nota 2015 2014

Circulante 6.333.678 5.201.006
Contas a pagar 115.670 60.735
Obrigações a pagar 5M 42.800 25.482
Impostos e encargos sociais a recolher 5N 30.589 23.196
Encargos trabalhistas 4.327 5.634
Impostos e contribuições 37.954 6.423
Débitos de operações com seguros e resseguros 759.762 634.511
Prêmios a restituir 5º 23.288 2.154
Operações com seguradoras 86.664 46.659
Operações com resseguradoras 5h.1 599.671 541.435
Corretores de seguros e resseguros 5P 44.471 44.236
Outros débitos operacionais 5Q 5.668 27
Depósitos de terceiros 336.094 241.070
Depósitos de terceiros 5Z 336.094 241.070
Provisões técnicas - seguros 5C 5.122.028 4.264.690
Danos 5.122.028 4.264.690
Pessoas – –
Provisões Judiciais 124 –
Não circulante 829.842 345.084
Contas a pagar 19.032 11.670
Tributos diferidos 5R 19.032 11.670
Débitos das operações com seguros e resseguros – –
Corretores de seguros e resseguros – –
Provisões técnicas - seguros 5C 773.457 320.600
Danos 773.457 320.600
Outros débitos 37.352 12.814
Provisões judiciais 5S 37.352 12.814
Patrimônio líquido 9 411.987 365.181
Capital social 363.890 363.890
Reservas de lucros 48.348 1.291
Ajuste de avaliação patrimonial (251) –
Lucros Acumulados – –
Total do passivo e patrimônio líquido 7.575.507 5.911.271

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em milhares de reais

Nota 2015 2014
Prêmios emitidos líquidos 5I 1.477.328 549.978
Variação das provisões técnicas de prêmios 183.005 136.197
Prêmios ganhos 1.660.333 686.175
Receita com emissão de apólices 3.815 –
Sinistros ocorridos (1.741.448) (968.166)
Custo de aquisição (127.851) (52.633)
Outras receitas e despesas operacionais (19.468) (9.836)
Resultado com resseguro 334.347 318.531
Receita com resseguro 1.415.027 829.182
Despesa com resseguro (1.080.679) (510.651)
Despesas administrativas 7A (79.294) (36.448)
Despesas com tributos 7B (54.491) (24.629)
Resultado financeiro 7C 132.905 44.374
Resultado patrimonial – –
Resultado operacional 108.849 (42.632)
Ganhos ou perdas com ativos não correntes 9 3
Resultado antes dos impostos e participações 10.2.4 108.858 (42.629)
Imposto de renda (32.623) 11.300
Contribuição social (20.455) 7.544
Participações sobre o resultado (8.723) (4.964)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 47.057 (28.749)
Quantidade de ações 1.644.803 1.644.803
Lucro líquido (Prejuízo) por ação - R$ 29 (17)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de reais

2015 2014
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 47.057 (28.749)
 Ajustes de títulos e valores mobiliários (4.703) –
 Efeito tributário sobre títulos e valores mobiliários 4452 –
Total do resultado abrangente do exercício 46.806 (28.749)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais

Capital Reservas de Ajuste Lucros/
Social Lucros TVM (Prejuízos) Acumulados Total

Em 1 de janeiro de 2014 10 139.359 – – 139.369
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – – –
Aumento e Redução de Capital: 15.000 315.635 – – 330.635
Acervo Líquido Contábil 348.880 – – – 348.880
Dividendos distribuídos – (424.954) – – (424.954)
Prejuízo – – – (28.749) (28.749)
Destinações
 Absorção do prejuízo – (28.749) – 28.749 –
Em 31 de Dezembro de 2014 363.890 1.291 – – 365.181
Títulos e Valores Mobiliários
Ajuste de avaliação patrimonial – – (251) – (251)
Resultado Líquido do Período – – – 47.057 47.057
Destinações
Constituição de Reserva Legal – 2.353 – (2.353) –
Constituição de Reserva de Lucros – 44.704 – (44.704) –
Em 31 de Dezembro de 2015 363.890 48.348 (251) – 411.987

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  - Em milhares de reais

2015 2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício 47.057 (28.749)
Ajustes para:
 Depreciação e amortizações 98 4
 Outros Ajustes – 20.943
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros (320.648) (100.132)
 Créditos das operações de seguros e resseguros (268.474) 204.785
 Ativos de resseguro (1.225.875) (551.106)
 Créditos fiscais e Previdenciários (46.389) –
 Depósitos judiciais e fiscais (3.301) (26.707)
 Despesas antecipadas 37.639 50.729
 Custos de Aquisição Diferidos 9.442 –
 Outros ativos (76.609) (17.934)
 Impostos e contribuições 37.618 32.990
 Outras contas a pagar 17.318 (51.004)
 Débitos de operações com seguros e resseguros 125.251 (99.943)
 Depósitos de terceiros 95.024 77.412
 Provisões técnicas - Seguros e resseguros 1.310.195 667.791
 Provisões judiciais 24.662 (13.908)
 Outros passivos 7.362 11.670
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (229.630) 176.841
 Impostos sobre o lucro pagos – (3.584)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
 Atividades Operacionais (229.630) 173.257
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra:
 Imobilizado (3.260) –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 de Investimento (3.260) –
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento de capital – 330.635
 Distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio – (424.954)
 Caixa recebido decorrente de reorganização societária – 178.403
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 de Financiamento – 84.084
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa (232.890) 257.341
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 257.391 50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 24.500 257.391

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. (ASSC) é uma empresa do Conglomerado 
ACE Limited, desde 31/10/2014, e está autorizada pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) a operar em seguros de danos e de pessoas em todas as regiões do 
País, conforme definido na legislação vigente. Está localizada na Avenida Rebouças, 
3.970 - Edifício Business Tower - 25º B, 26º, 27º e 28º Andares - São Paulo - SP.
O principal acionista da ASSC é a ACE Seguradora S.A., empresa do Chubb Group., 
com participação de 100%.
Em 31/10/2014, a ACE Limited e o Itaú Unibanco Holding S.A. celebraram a compra e 
venda da totalidade das ações da ISSC. A conclusão do acordo ocorreu após o 
cumprimento das disposições e aprovação dos orgãos reguladores, por meio da Itauseg 
Participações S.A., subsidiária do Itaú Unibanco Holding S.A. Adicionalmente a ISSC. 
alterou sua denominação para ACE Seguros Soluções Corporativas S.A., já homologado 
pela SUSEP em 10/04/2015.
Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas em 01 de março de 2016.
NOTA 2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações 
Financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1 Base de Preparação
As Demonstrações Financeiras apresentadas, foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela SUSEP, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board - 
IASB, na forma homologada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, no que 
não contrariem a Circular SUSEP nº 517/2015, e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
2.2 Novos Pronunciamentos e Alterações e Interpretações de Pronuciamentos 
Existentes
a) Pronunciamentos Contábeis Emitidos Recentemente e Aplicáveis em Períodos 
Futuros
• Alteração do CPC 27 - Ativo Imobilizado - A alteração esclarece o princípio base para 
depreciação e amortização como sendo o padrão esperado de consumo dos benefícios 
econômicos futuros do ativo. Efetiva para exercícios iniciados em 1º de Janeiro de 2016. 
Não foram identificados impactos relevantes dessa alteração para estas demonstrações 
financeiras.
• Ciclo Anual de Melhorias (2012-2014) - Anualmente o IASB faz pequenas alterações 
em uma série de pronunciamentos, com objetivo de esclarecer as normas atuais e evitar 
dupla interpretação. Nesse ciclo foram revisados o CPC 31 - Ativo Não Circulante 
Mantidos para Venda e Operação Descontinuada, CPC 40 - Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação, CPC 33 - Benefícios aos Empregados e CPC 21 - Demonstração 
Intermediária. Efetiva para exercícios iniciados em 1º de Janeiro de 2016. Não foram 
identificados impactos relevantes dessa alteração para estas demonstrações financeiras.
2.3 Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
As Demonstrações Financeiras da ASSC estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional e de apresentação destas Demonstrações Financeiras.
2.4 Estimativas Contábeis Críticas e Julgamentos
A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com os CPCs exige que a 
Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e 
passivos divulgados na data das Demonstrações Financeiras, bem como os montantes 
divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas durante os períodos apresentados e 
em períodos subsequentes, pois os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles 
apurados de acordo com tais estimativas e premissas.
Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão em acordo com 
os CPCs e são as melhores estimativas realizadas em conformidade com as normas 
aplicáveis. As estimativas e julgamentos são avaliados em base contínua e considerando 
a experiência passada e outros fatores.
As estimativas contábeis e premissas críticas que apresentam impacto mais significativo 
nos valores contábeis de ativos e passivos, estão descritas abaixo:
a) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Conforme explicação na Nota 2.5d, Ativos Fiscais Diferidos são reconhecidos somente 
em relação a diferenças temporárias e prejuízos fiscais a compensar na medida em que 
se considera provável que a ASSC irá gerar lucro tributável futuro para a sua utilização. 
A realização esperada do crédito tributário da ASSC é baseada na projeção de receitas 
futuras e outros estudos técnicos.
b) Valor Justo de Instrumentos Financeiros
A ASSC classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia de valor justo que 
reflete a significância dos inputs usados no processo de mensuração. Os níveis referentes 
à hierarquia de valor justo e as metodologias usadas para avaliar os valores justos de 
determinados Instrumentos Financeiros, estão detalhados na Nota 2.5b - Aplicações, 
Ativos e Passivos Financeiros - Valor Justo.
A ASSC acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e consistentes 
com os participantes do mercado que independentemente disso, a adoção de outras 
metodologias ou o uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode resultar 
em estimativas diferentes dos valores justos.
c) Passivos Contingentes
A ASSC revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências são avaliadas 
com base nas melhores estimativas da Administração, levando em consideração o 
parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser 
estimado.
As contingências classificadas como Perdas Prováveis, são reconhecidas no Balanço 
Patrimonial na rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que 
permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos 
prazos e valores, conforme detalhado na Nota 6.
d) Provisões Técnicas de Seguros
As provisões técnicas são passivos decorrentes de obrigações da ASSC para com os 
seus segurados. No caso de operações de resseguros também são constituidas 
provisões técnicas registradas no ativo da ASSC, proporcionalmente a parte de 
responsabilidade dos resseguradores.
A determinação do valor do passivo/ativo atuarial depende de inúmeras incertezas 
inerentes às coberturas dos contratos de seguros, tais como premissas de persistência, 
mortalidade, invalidez, longevidade, morbidade, despesas, frequência de sinistros, 
severidade, conversão em renda, resgates e rentabilidade sobre ativos.
As estimativas dessas premissas baseiam-se na experiência histórica da ASSC, 

benchmarks de mercado e na experiência dos atuários, que busca convergência às 
melhores práticas do mercado e objetiva a revisão contínua das provisões atuariais. 
Ajustes resultantes de novas expectativas e de melhorias contínuas, quando necessárias, 
são reconhecidos no resultado do respectivo período. Essas estimativas podem variar ao 
longo do tempo.
Tendo em vista que a ASSC é uma seguradora direcionada ao negócio de seguros de 
grandes riscos, ela também está sujeita à ocorrência de sinistros vultosos que afetam as 
provisões de seguros. Esses casos são avaliados individualmente pela administração do 
Grupo ACE em suas instâncias de governança, considerando todas as informações 
disponíveis e as provisões são contituídas considerando os riscos envolvidos, a 
importância segurada e os contratos de cosseguro, resseguro e de excesso de danos, de 
forma que o risco para a seguradora esteja adequadamente mensurado e reconhecido 
contabilmente na data das demonstrações financeiras.
2.5 Resumo das Principais Políticas Contábeis
a) Caixa e Equivalentes de Caixa
A ASSC define como Caixa e Equivalentes de Caixa, as disponibilidades  
(que compreendem o caixa e contas-correntes em bancos, considerados no Balanço 
Patrimonial na rubrica Disponível), conforme demonstrado na Nota 3.
b) Aplicações, Ativos e Passivos Financeiros
Todos os ativos e passivos financeiros, incluindo os instrumentos financeiros derivativos 
devem ser reconhecidos no Balanço Patrimonial e mensurados de acordo com a 
categoria no qual o instrumento foi classificado.
A ASSC classifica seus Ativos e Passivos Financeiros na seguinte categoria:
I. Ativos Financeiros Mantidos para Negociação;
II. Ativos Financeiros Disponíveis para Venda;
III. Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento;
IV. Empréstimos e Recebíveis;
V. Passivos Financeiros ao Custo Amortizado.
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos 
ou os passivos financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação 
de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial.
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e 
baixadas, respectivamente, na data de negociação.
I - Ativos e Passivos Financeiros Mantidos para Negociação
São os ativos adquiridos principalmente com o intuito de venda no curto prazo. Os ativos 
incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente e subsequentemente pelo seu 
valor justo. Os custos de transação são registrados diretamente na Demonstração do 
Resultado. Os ganhos e perdas oriundas de alterações no valor justo são incluídos 
diretamente na Demonstração do Resultado na rubrica Resultado Financeiro, bem como 
as receitas e despesas de juros e rendimentos.
II - Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
São os ativos que podem ser vendidos em resposta ou em antecipação a alterações nas 
condições de mercado e não forem classificados em outra categoria de Ativos 
Financeiros.
Os Ativos Financeiros Disponíveis para Venda são inicialmente e subsequentemente 
contabilizados no Balanço Patrimonial pelo seu valor justo, mais os custos de transação. 
Os ganhos e as perdas não realizados são reconhecidos, líquidos dos impostos 
aplicáveis, no Patrimonio Líquido - Ajuste de Avaliação Patrimonial. Os juros, inclusive a 
amortização de prêmios e descontos são reconhecidos na Demonstração do Resultado 
na rubrica Resultado Financeiro.
III - Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento
São Ativos Financeiros Não Derivativos, que a ASSC tem a firme intenção e capacidade 
financeira de manter até o vencimento.
Esses ativos são reconhecidos inicialmente a valor justo, que é o valor pago incluindo os 
custos de transação e subsequentemente mensurados ao custo amortizado, usando-se 
a taxa efetiva de juros. Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos, são 
apresentados na Demonstração do Resultado na rubrica Resultado Financeiro.
IV - Empréstimos e Recebíveis
A ASSC classifica como Empréstimos e Recebíveis as seguintes rubricas do Balanço 
Patrimonial: Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa), Crédito das Operações com 
Seguros e Resseguros e Títulos e Créditos a Receber.
As receitas de juros são reconhecidas na Demonstração do Resultado na rubrica 
Resultado Financeiro.
V - Passivos Financeiros ao Custo Amortizado
Os passivos financeiros que não são classificados como a valor justo através do resultado 
estão classificados nesta categoria e inicialmente são reconhecidos pelo valor justo e 
subsequentemente são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa 
efetiva de juros. A despesa de juros é apresentada na Demonstração do Resultado em 
Resultado Financeiro.
Valor Justo
A entidade deve classificar as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de 
valor justo que reflita a significância dos inputs usados no processo de mensuração.
Nível 1: Preços (cotações) disponíveis em mercados ativos.
Nível 2: Informações que não sejam preços (cotações) de ativos e passivos idênticos, ou 
seja, utiliza-se inputs observáveis, como juros, volatilidade, etc.
Nível 3: Utiliza-se inputs não observáveis, baseados em premissas próprias da entidade.
Nos casos em que não estão disponíveis preços cotados em mercado, os valores justos 
são baseados em estimativas, com a utilização de fluxos de caixa descontados ou outras 
técnicas de avaliação. Essas técnicas são afetadas de forma significativa pelas premis-
sas utilizadas, inclusive a taxa de desconto e a estimativa dos fluxos de caixa futuros. o 
valor justo estimado obtido por meio dessas técnicas não pode ser substanciado por 
comparação com mercados independentes e, em muitos casos, não pode ser realizado 
na liquidação imediata do instrumento.
Os métodos e premissas utilizados para a estimativa do valor justo estão definidos 
abaixo:
VI - Ativos Financeiros Mantidos para Negociação, Ativos Financeiros Disponíveis 
para Venda e Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento
Sob condições normais, os preços cotados de mercado são os melhores indicadores dos 
valores justos dos instrumentos financeiros. Entretanto, nem todos os instrumentos 
possuem liquidez ou cotações e, nesses casos, faz-se necessário a adoção das 
estimativas de valor presente e outras técnicas para definição de preço. Na ausência de 
preço cotado na ANBIMA, os valores justos dos títulos públicos são apurados com base 
nas taxas de juros fornecidas por terceiros no mercado (corretoras). Os valores justos de 
títulos de dívida de empresas são calculados adotando-se critérios semelhantes aos das 
aplicações em depósitos interfinanceiros, conforme descrito acima. Os valores justos de 
ações são apurados com base em seus preços cotados de mercado.

c) Imobilizado
O imobilizado é contabilizado pelo seu custo de aquisição menos depreciação 
acumulada, que é calculada pelo método linear com a utilização de taxas baseadas  
na vida útil estimada desses ativos. (Taxas anuais: Benfeitorias em Imóveis de  
Terceiros 10%).
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados se apropriado ao 
final de cada período.
d) Imposto de Renda e Contribuição Social
Existem dois componentes na provisão para imposto de renda e contribuição social: 
corrente e diferido.
O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados no 
período aplicável e são registrados no Balanço Patrimonial nas rubricas Impostos e 
Encargos Sociais a Recolher e Créditos Tributários e Previdenciários, respectivamente.
O componente diferido representado pelos créditos tributários e as obrigações fiscais 
diferidas é obtido pelas diferenças entre as bases de cálculos contábil e tributárias dos 
ativos e passivos no final de cada exercício. O benefício fiscal dos prejuízos fiscais a 
compensar é reconhecido como um ativo. Os créditos tributários somente são 
reconhecidos quando for provável que lucros tributáveis futuros estarão à disposição 
para sua compensação. Os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas são 
reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica Títulos e Créditos a Receber - Créditos 
Tributários e Previdenciários e Contas a Pagar - Tributos Diferidos, respectivamente.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados às alíquotas abaixo 
apresentadas e consideram para efeito de cálculo as respectivas bases e legislação 
vigente pertinente a cada encargo:

Imposto de 
Renda 15%

Adicional de Imposto de 
Renda 10%

Contribuição 
Social (*) 20%

(*) A Medida Provisória nº 675, de 21 de maio de 2015 (“MP”), elevou a alíquota da Con-
tribuição Social para 20% com vigência a partir de 1º de setembro de 2015. Tendo em 
vista que a MP ainda não foi convertida em Lei, estando pendente de apreciação e 
aprovação pelo Congresso Nacional, e considerando ainda a existência de várias emen-
das complementares ao projeto de conversão em Lei, reduzindo ou elevando a alíquota 
a patamares diferentes do proposto pelo Executivo, não foi reconhecido qualquer efeito 
pela referida elevação da alíquota sobre créditos tributários em 31 de dezembro de 2015.
e) Contratos de Seguros
Contrato de seguro é um contrato em que o emissor aceita um risco de seguro 
significativo da contraparte concordando em compensá-lo se um evento futuro incerto 
específico afetá-lo adversamente. 
A ASSC emite contratos a clientes que contêm riscos de seguros, riscos financeiros ou 
uma combinação de ambos. Um contrato sob o qual a ASSC aceitou riscos significativos 
de seguro de seus clientes e concorda em compensá-los na ocorrência de um evento 
futuro incerto específico é classificado como contrato de seguro. O contrato de seguro 
também pode transferir risco financeiro, mas é contabilizado como contrato de seguro se 
o risco de seguro é significativo.
Contratos de investimento são aqueles que transferem risco financeiro significativo. 
Risco financeiro é o risco de uma mudança futura em uma ou mais variáveis como taxa 
de juros, preço dos ativos financeiros, preço das commodities, taxa de câmbio, índice de 
preços ou juros, classificação de risco de crédito ou índice de crédito ou outra variável.
Os contratos de investimento podem ser reclassificados como contratos de seguro após 
sua classificação inicial se o risco de seguro tornar-se significativo.
Os contratos de investimento com características de participação discricionária são 
instrumentos financeiros, mas são tratados como contratos de seguro.
Uma vez que o contrato é classificado como um contrato de seguro, ele permanece como 
tal até o final de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza significativamente 
durante esse período, a menos que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou 
expirados.
A Nota 5 apresenta uma descrição detalhada dos produtos classificados como contratos 
de seguros.
Prêmios de Seguros
Os prêmios de seguros são contabilizados pela emissão da apólice ou no decorrer do 
período de vigência dos contratos na proporção do valor de proteção de seguro fornecido. 
Os prêmios de seguros são contabilizados como receita na Demonstração do Resultado 
na rubrica Prêmios Emitidos.
Se há evidência de perda pelo valor recuperável relacionado aos recebíveis de prêmios 
de seguros, a ASSC constitui uma provisão suficiente para cobrir tal perda com base na 
análise dos riscos de realização dos prêmios a receber com parcelas vencidas há mais 
de 60 dias.
Resseguros
Os prêmios de resseguro são lançados no mesmo período relacionado aos prêmios dos 
seguros e são contabilizados e apresentados na rubrica Resultado com Operações de 
Resseguros na Demonstração do Resultado.
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ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.
CNPJ nº 07.476.141/0001-24

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  - Em milhares de reais
No curso normal dos negócios, a ASSC ressegura uma parcela dos riscos subscritos, 
particularmente riscos de propriedades e de acidentes que excedam os limites máximos 
de responsabilidade que entende serem apropriados para cada segmento e produto 
(após um estudo que leva em consideração o risco, a experiência, as especificidades e 
o capital necessário para suportar esses limites). A ASSC ressegura a maior parte de 
seus riscos junto ao IRB Brasil Resseguros S.A. Esses contratos de resseguros permitem 
a recuperação de uma parcela dos sinistros junto ao ressegurador, embora não liberem 
o segurador direto da obrigação principal dos riscos de objeto do resseguro, expondo o 
mesmo ao risco de crédito.
Custos de Aquisição
Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação 
de seguros. Estes custos, com exceção das comissões pagas aos corretores e outros, 
são lançados diretamente no resultado quando incorridos. Já as comissões são diferidas 
e lançadas proporcionalmente ao reconhecimento das receitas de prêmios, ou seja, ao 
longo do período de cobertura do risco das respectivas apólices.
Passivos de Contratos de Seguros
As provisões para sinistros são estabelecidas com base na experiência histórica, 
sinistros em processo de pagamento, valores projetados de sinistros incorridos, mas 
ainda não avisados e outros fatores relevantes aos níveis exigidos de reservas. As 
despesas relacionadas ao reconhecimento dos passivos de contratos de seguros são 
registradas na Demonstração do Resultado na rubrica Sinistros Ocorridos.
Derivativos Embutidos
A ASSC efetua a análise de todos os contratos a fim de avaliar a existência de derivativos 
embutidos. Nos casos em que tais derivativos atendam a definição de contrato de 
seguros por si só, não efetuamos sua bifurcação. Não identificamos derivativos embutidos 
em nossos contratos de seguros que devam ser separados ou mensurados a valor justo.
Teste de Adequação do Passivo
As companhias de seguro devem analisar a adequação de seus passivos de seguros a 
cada período de apresentação através de um teste mínimo de adequação. Realizou-se o 
teste de adequação dos passivos utilizando-se de premissas atuariais correntes do fluxo 
de caixa futuro de todos os contratos de seguro em aberto na data de balanço, conforme 
instituído pela Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores.
Como resultado deste teste, caso a análise demonstrasse que o valor contábil dos 
passivos de seguros (deduzindo-se os custos diferidos de aquisição dos contratos e 
ativos intangíveis de seguros) é inferior aos fluxos de caixa futuros esperados do contrato, 
seria contabilizada imediatamente no resultado do período qualquer deficiência 
identificada (após o lançamento dos custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis 
relacionados às carteiras deficitárias conforme a política contábil). Para a realização do 
teste de adequação, os contratos de seguros são agrupados, de acordo com a legislação 
vigente, em carteiras que estão sujeitas, de forma geral, a riscos similares e cujos riscos 
são gerenciados conjuntamente como uma única carteira.
As premissas utilizadas para efetuar o teste de adequação do passivo estão detalhadas 
na Nota 5.
f) Provisões, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes
São direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência 
depende de eventos futuros.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas Demonstrações Financeiras, exceto 
quando a Administração da ASSC entende que sua realização é praticamente certa, e 
geralmente corresponde a ações com decisões favoráveis em julgamento final e 
inapelável e pela retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que 
tenham sido recebidos ou como resultado de acordo de compensação com um passivo 
existente.
Os passivos contingentes decorrem principalmente de processos judiciais e 
administrativos, inerentes ao curso normal dos nossos negócios movido por terceiros, 
ex-funcionários e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e 
previdenciária. Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas 
da Administração, levando em consideração o parecer de assessores legais quando 
houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações 
e que o montante das obrigações possa ser estimado com razoável segurança.
As contingências são classificadas como:
• Prováveis: as quais são constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial na 
rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais;
• Possíveis: as quais são divulgadas nas demonstrações financeiras, não sendo 
nenhuma provisão registrada; e
• Remotas: as quais não requerem provisão e divulgação.
O montante dos depósitos judiciais é atualizado de acordo com a regulamentação 
vigente.
g) Lucro por Ação
O lucro por ação é calculado pela divisão do Lucro Líquido atribuído aos controladores 
da ASSC pelo número de ações em circulação em cada exercício.
h) Receitas
As receitas de prêmio dos contratos de seguros são reconhecidas quando da emissão da 
apólice ou quando da vigência do risco, o que ocorrer primeiro, proporcionalmente e ao 
longo do período de cobertura do risco das respectivas apólices por meio da constituição/
reversão da Provisão de Prêmios Não Ganhos - PPNG. O Imposto sobre Operações 
Financeiras - IOF a recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é registrado no 
passivo da seguradora e é recolhido simultaneamente ao prêmio.
NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Para fins de Demonstração dos Fluxos de caixa, o valor de Caixa e Equivalentes de 
Caixa é composto pelos seguintes itens:

2015 2014
Recursos em bancos e em caixa 24.500 257.391

24.500 257.391
NOTA 4 - APLICAÇÕES

31/12/2015 31/12/2014
Ativos Financeiros Mantidos Para Negociação 83.468 1.247.255
 Títulos Públicos do Governo Brasileiro – 1.247.255
 Cotas de Fundos de Investimentos 83.468 –
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 1.484.184 –
 Títulos Públicos do Governo Brasileiro 1.484.184 –
Total (*) 1.567.652 1.247.255
Circulante 1.567.652 1.247.255
(*) Inclui no Balanço Patrimonial - Aplicações nos Fundos Retidos - IRB no valor  
de R$ 2.253 em 31/12/2015 e 31/12/2014
a) Ativos Financeiros Mantidos para Negociação

31/12/2015 31/12/2014
Títulos Públicos do Governo Brasileiro – 1.247.255
Letras Financeiras do Tesouro – 903.858
Letras do Tesouro Nacional – 125.283
Notas do Tesouro Nacional – 215.114
Cotas de Fundos de Investimentos 83.468 –
Total 83.468 1.247.255
O valor justo, por vencimento dos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação foram os 
seguintes:

31/12/2015 31/12/2014
Valor Justo Valor Justo

Até um ano 83.468 223.210
De um a cinco anos – 651.422
De cinco a dez anos – 372.623
Total 83.468 1.247.255
Circulante 83.468 1.247.255
b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
O valor justo e o custo ou custo amortizado correspondente aos Ativos Financeiros 
Disponíveis para Venda são apresentados na tabela a seguir:

31/12/2015
Custo/Custo Resultados não Valor
Amortizado Realizados Justo

Títulos Públicos do Governo Brasileiro 1.488.887 (4.703) 1.484.184
Letras Financeiras do Tesouro 839.526 6 839.532
Letras do Tesouro Nacional 100.808 (177) 100.631
Notas do Tesouro Nacional 548.553 (4.532) 544.021
Total 1.488.887 (4.703) 1.484.184
O valor justo dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda, por vencimento, são os 
seguintes:

31/12/2015 31/12/2014
Até um ano 230.176 –
De um a cinco anos 692.117 –
De cinco a dez anos 561.891 –
Após dez anos – –
Total 1.484.184 –
Circulante 1.484.184 –
c) Movimentação das aplicações

31/12/2015 31/12/2014
Saldo Inicial 1.249.508 140.211
(+) Aplicações 2.250.945 2.339.309
(–) Resgates (2.109.639) (1.294.646)
(+) Rendimentos 179.091 64.634
Saldo Final 1.569.905 1.249.508
d) Distribuição dos Níveis
A tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de hierarquia do Valor Justo em 
31/12/2015 e 31/12/2014 para nossos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação e 
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda.

31/12/2015 31/12/2014
Nível 1 Total Nível 1 Total Nível 1
Ativos Financeiros Mantidos
 para Negociação 83.468 83.468 1.247.255 1.247.255
 Títulos Públicos do Governo Brasileiro – – 1.247.255 1.247.255
 Cotas de Fundos de Investimentos 83.468 83.468 – –
Ativos Financeiros Disponíveis 
 para Venda 1.484.184 1.484.184 – –
Títulos Públicos do Governo Brasileiro 1.484.184 1.484.184 – –
e) Exposição máxima dos Ativos Financeiros segregados por setor de atividade

31/12/2015 % 31/12/2014 %
Setor Público 1.484.184 94,5% 1.247.255 99,8%
Outros Setores 85.721 5,5% 2.253 0,2%
Total 1.569.905 100,0% 1.249.508 100,0%
g) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2015 e 31/12/2014 não existiam 
posições em aberto no mercado de derivativos, exceto as operações realizadas nos 
fundos de investimentos.
NOTA 5 - CONTRATOS DE SEGUROS
a) Contratos de Seguros
A ASSC oferece ao mercado os produtos de seguros, com a finalidade de assumir riscos 
e restabelecer o equilíbrio econômico do patrimônio afetado do segurado. Os produtos 
são ofertados por meio das corretoras de seguros, observadas as suas características e 
atendidas exigências regulatórias.
b) Principais Produtos
I - Seguros
O contrato firmado entre partes visa proteger os bens do cliente. Mediante o pagamento 
de prêmio, o segurado fica protegido por meio da reposição ou reparação financeira 
predeterminadas, de danos que venham causar desestabilização patrimonial ou pessoal. 
Em contraparte, as Seguradoras do grupo ACE, constituem provisões técnicas por elas 
administradas, por meio de áreas especializadas dentro do conglomerado, com o objetivo 
de reparar a perda do segurado em caso de ocorrência de sinistros dos riscos previstos.
Os riscos de seguros comercializados pelas seguradoras do Conglomerado Chubb 
Group é composta por seguros elementares.
• Seguros Elementares: garantem as perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos 
ou pessoas, excluída desta classificação os seguros do ramo vida.

II - Prêmios a Receber e Provisão para Riscos, considerando os Prazos Médios de 
Vencimento

Vincendos Vencidos
Provisão  

para Riscos Total
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

De 1 a 30 dias 276.051 371.986 265.201 27.520 – – 541.252 399.506
De 31 a 60 dias 9.715 36.887 12.664 2.972 – – 22.379 39.859
De 61 a 120 dias 14.788 36.423 112.908 7.206 (829) (4.711) 126.867 38.918
De 121 a 180 dias 11.405 17.640 15.703 1.332 (3.598) (727) 23.510 18.245
De 181 a 365 dias 9.095 45.684 8.069 1.594 (5.560) (858) 11.603 46.420
Superior a 
 365 dias 1.869 9.920 5.934 5.452 (3.519) (2.754) 4.284 12.618
Total 322.923 518.540 420.479 46.076 (13.507) (9.050) 729.895 555.566
Critérios de Parcelamento
A Seguradora utiliza como prazo médio de parcelamento na comercialização de Grandes 
Riscos os seguintes critérios:
- Transportes: cobrados mensalmente em virtude da própria característica do negócio 
que tem vigência anual, porém faturamento mensal.
- Riscos de Engenharia, Petróleo, Riscos Operacionais, Responsabilidade Civil, dentre 
outros: parcelamento médio de 4 parcelas mensais.
III - Prêmios a Receber - Movimentação 31/12/2015 31/12/2014
Saldo Inicial 555.566 –
Reorganização Societária – 619.023
Prêmios Emitidos Líquidos 1.702.347 462.557
Recebimentos (1.562.373) (535.381)
Provisão para Riscos sobre Prêmios a Receber (6.086) (2.168)
Prêmios - Riscos Vigentes não Emitidos 40.441 11.535
Saldo Final 729.895 555.566
(d) Operações com seguradoras

31/12/2015
Devolução de Prêmio Cosseguro Cedido 717
Recuperação Sinistros Cosseguro Cedido 60.137
Comissão sobre Prêmio Cosseguro Cedido 3.595
PCLD Sinistro Cosseguro Cedido (740)
Total 63.709
*O saldo de 2014 foi 14.777.
(e) Outros créditos operacionais

31/12/2015
Sucursais Pais em gerais 20.173
Outros Créditos Operacionais Agentes e Corretores 1.813
Outros Créditos Operacionais DPVAT 1.029
Outros Créditos Outros Adiantamentos 105
Total 23.120
*O saldo de 2014 foi 18.375.
f) Provisões Técnicas de Seguros
As provisões técnicas de seguros são calculadas de acordo com notas técnicas atuariais 
aprovadas pela SUSEP e critérios estabelecidos pela legislação vigente.
I - Descrição das Provisões Técnicas de Seguros
• Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG) - Constituída para a cobertura dos valores 
a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, 
referentes aos riscos assumidos na data-base de cálculo. A provisão deve contemplar 
estimativa para os riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE);
• Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - Constituída para a cobertura dos valores 
esperados a liquidar relativos a pagamentos únicos e rendas vencidas, de sinistros 
avisados até a data-base de cálculo, incluindo as operações de cosseguro aceito, brutos 
das operações de resseguro e líquidos das operações de cosseguro cedido. A provisão 
deve contemplar, quando necessário, os ajustes de IBNER (Sinistros Ocorridos e não 
Suficientemente Avisados) para o desenvolvimento agregado dos sinistros avisados e 
ainda não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo do processo até a sua 
liquidação final;
• Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados (IBNR) - Constituída para a 
cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos e não avisados 
até a data-base de cálculo, incluindo as operações de cosseguro aceito, brutos das 
operações de resseguro e líquidos das operações de cosseguro cedido;
• Provisão Complementar de Cobertura (PCC) - Constituída quando for constatada 
insuficiência nas provisões técnicas, conforme apurado no Teste de Adequação de 
Passivos, de acordo com as determinações especificadas na regulamentação em vigor;
• Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) - Constituída para a cobertura dos 
valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros e benefícios.
II - Movimentação das Provisões Técnicas de Seguros
Abaixo seguem detalhes da movimentação dos saldos das Provisões Técnicas das 
operações de seguros: 31/12/2015 31/12/2014
Prêmios não Ganhos 1.296.566 1.301.191
Sinistros a Liquidar (*) 3.841.217 2.878.830
Sinistros/Eventos Ocorridos e não Avisados - IBNR 528.739 261.556
Despesas Relacionadas 176.707 143.713
Despesas Administrativas - DPVAT 606 –
Total 5.843.835 4.585.290
Provisões Técnicas até 12 meses 5.122.027 4.264.690
Provisões Técnicas após 12 meses 773.458 320.600
(*) A tabela de desenvolvimento de sinistros a liquidar está demonstrada na nota 5e.
Provisões Técnicas - Movimentação

31/12/2015 31/12/2014
Saldo Inicial 4.585.290 –
(+) Adições Decorrentes de Prêmios 1.408.590 549.978
(–) Diferimento pelo Risco Decorrido (1.413.215) 751.213
(–) Pagamento de Sinistros/Benefícios (445.205) (244.197)
(+) Sinistros Avisados 1.759.419 1.265.883
(+/–) Outras (Constituição/Reversão) 606 2.262.413
Saldo Final 5.895.485 4.585.290
Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas 
estão demonstrados no quadro abaixo:

31/12/2015 31/12/2014
Total das Provisões Técnicas 5.895.485 4.585.290
(–) Fundos e Reservas Retidas IRB (2.253) (2.253)
(–) Direitos Creditórios (1) (349.970) (320.673)
(–) Carregamento de Comercialização - Demais Ramos (32.344) (44.348)
(–) Resseguros (2) (4.371.953) (3.081.703)
(–) Provisões de Consórcio DPVAT (83.468) –
Montante a ser Garantido 1.055.497 1.136.313
Garantias das Provisões Técnicas - Títulos Públicos 1.484.184 1.247.255
Cobertura Excedente 428.687 110.942
(1) Apurado com base na rubrica Prêmios a Receber, líquido das parcelas cedidas em 
cosseguro e resseguro, conforme Circular SUSE P nº 517/2015.
(2) Conforme circular SUSEP nº 517/2015, as sociedades seguradoras podem deduzir 
do total das provisões técnicas constituídas as parcelas de prêmios e de sinistros 
transferidas a terceiros em operações de resseguros e retrocessão.
(g) Créditos Tributários e Previdenciários

31/12/2015
Imposto de Renda 26.722
Contribuição Social 11.894
Cofins a Compensar 29.890
PIS a Compensar 5.300
Processos Fiscais 21.582
Processos Cíveis 5.272
Outros Créditos 13.721
Total 114.381
*O saldo de 2014 foi -15.571.
(h) Depósitos Judicias e Fiscais

31/12/2015
Depósitos Judiciais - Tributos 3.610
Total 3.610
*O saldo de 2014 foi 27.082.
(i) Outros Créditos

31/12/2015
Adiantamentos 310
FGTS sobre Adiantamento 39
Outros Créditos a Receber 52.414
Total 52.763
*O saldo em 2014 foi 309.
(j) Seguros

31/12/2015
DCD Seguro Direto 40.618
DCD RVNE Seguro Direto 11.853
DCD Cosseguro Aceito 3.086
Total 97.926
*O saldo de 2014 foi 71.380.
(k) Outras Imobilizações

31/12/2015
Outras Imobilizações - Benfeitorias Imóveis de terceiros 3.162
Total 3.162
*O saldo em 2014 foi 0.
l) Custo de Aquisição Diferido
Os custos de aquisição diferidos de seguros diretos são os custos, diretos e indiretos, 
incorridos para vender, subscrever e iniciar um novo contrato de seguro.
Os custos diretos, basicamente, estão representados pelas comissões pagas a 
corretores e são diferidas proporcionalmente ao reconhecimento da receita de prêmio 
ganho, ou seja, em função do decurso da vigência do risco, pelo prazo correspondente 
ao contrato de seguros, conforme normas de cálculos vigentes.
Os saldos estão registrados no ativo na rubrica Custo de Aquisição Diferido de Seguros 
(bruto de resseguros) e sua movimentação está demonstrada no quadro a seguir:

Dezembro 2015 Dezembro 2014
Saldo Inicial 71.380 –
Constituições 105.600 38.561
Amortizações (115.042) (40.183)
Reorganização Societária – 73.002
Saldo Final 61.938 71.380
Saldo a amortizar até 12 meses 55.557 58.898
Saldo a amortizar após 12 meses 6.381 12.482
Os custos de aquisição diferidos de resseguros, estão demonstrados no Balanço 
Patrimonial em Ativos de Resseguros e Retrocessão, cuja abertura está apresentada na 
nota 5 h II
(m) Obrigações a Pagar

31/12/2015
Honorários a Pagar 822
PLR Empregados 8.975
Outros 33.003
Total 42.800
*O saldo de 2014 foi 25.482.
(n) Impostos e Encargos Sociais

31/12/2015
IR Funcionários 1.199
IR Terceiros 581
ISS 703
IOF 26.449
FGTS 1.421
Outros 236
Total 30.589
*O saldo em 2014 foi 23.176.

(o) Prêmios a Restituir
31/12/2015

Restituição de prêmios 23.288
Total 23.288
*O saldo de 2014 foi 2.154.
(p) Corretores de Seguros e Resseguros

31/12/2015
Comissão direta 23.634
Comissão RVNE 16.864
Comissão Cos Aceito 3.962
Comissão Retrocessão 11
Total 44.471
*O saldo de 2014 foi 44.236.
(q) Outros Débitos Operacionais

31/12/2015
Estipulantes de seguros 5.668
Total 5.668
*O saldo de 2014 foi 27.
(r) Tributos Diferidos

31/12/2015
IR 1.621
Contribuição Social 17.411
Total 19.032
*O saldo de 2014 foi 11.670.
(s) Provisões Judiciais

31/12/2015
Contingência Fiscal 24.254
Contingência Civil 13.084
Outros 14
Total 37.352
*O saldo de 2014 foi 12.814.
t) Tabela de Desenvolvimento de Sinistros
A tabela de desenvolvimento dos sinistros tem a finalidade de avaliar o comportamento 
dos sinistros pagos e pendentes, para cada ano de aviso, conforme segue:
A provisão de sinistros a liquidar estava composta da seguinte forma no fechamento  
em 31/12/2015:
I - Bruto de resseguro
Provisão de sinistros a liquidar (1) 3.903.894
(–) Operações DPVAT 29.819
(–) Retrocessão e outras estimativas 21.830
Total apresentado na tabela de desenvolvimento de sinistros 3.852.246

Sinistros Incorridos - Bruto de Resseguro
Montante estimado para Ano de Aviso
 os sinistros 2012 2013 2014 2015 Total
- No final do ano 1.155.954 1.428.957 1.328.221 1.697.898
- Após um ano 1.181.174 1.251.306 1.440.739
- Após dois anos 1.337.576 1.160.255
- Após três anos 1.408.362
Estimativa corrente 1.408.362 1.160.255 1.440.739 1.697.898 5.707.254
Pagamentos acumulados 
 até a data-base 1.057.427 846.314 708.449 141.254 2.753.444
Passivo reconhecido
  no balanço 350.936 313.941 732.290 1.556.643 2.953.810
Passivo em relação a períodos
 anteriores a dezembro/2012 898.435
Passivo relacionado à DPVAT 29.818
Passivo relacionado 
 à retrocessão 21.830
Total do passivo incluso
  no balanço 3.903.893
II - Líquido de resseguro
Provisão de sinistros a liquidar (1) 641.446
(–) Operações DPVAT 29.818
(–) Retrocessão e outras estimativas 21.829
Total apresentado na tabela de desenvolvimento de sinistros 589.797

Sinistros Incorridos - Líquido de Resseguro
Ano de Aviso

Montante estimado para 
 os sinistros 2012 2013 2014 2015 Total
- No final do ano 279.921 331.669 378.874 223.654
- Após um ano 293.634 384.969 375.865
- Após dois anos 322.489 378.611
- Após três anos 307.826
Estimativa corrente 307.826 378.611 375.865 223.654 1.285.956
Pagamentos acumulados 
 até a data-base 303.501 290.872 231.877 30.509 856.759
Passivo reconhecido no balanço 4.325 87.739 143.988 193.145 429.197
Passivo em relação a períodos 
anteriores a dezembro/2012 160.600
Passivo relacionado à DPVAT 29.819
Passivo relacionado à retrocessão 21.830
Total do passivo incluso no balanço 641.446
Os resultados encontrados para cada ano de aviso dos sinistros demonstram que as 
provisões técnicas constituídas no Balanço Patrimonial com data de encerramento em 
31 de dezembro para cada exercício anterior ao ano de 2015 e com data de exercício de 
31 de dezembro para o ano de 2015, apresentam desenvolvimento de constituição de 
reserva frente ao valor avisado em cada ano-base de aviso.
u) Teste de Adequação de Passivo
A seguradora deverá realizar o Teste de Adequação de Passivos, confrontando o valor 
contabilizado de suas provisões técnicas com a estimativa corrente do fluxo de caixa 
projetado. Considerar na estimativa todos os fluxos de caixa relacionados ao negócio é o 
requisito mínimo para realização do teste de adequação.
As premissas utilizadas no teste foram:
a) Os critérios de agrupamento de riscos consideram grupos sujeitos a riscos similares e 
gerenciados em conjunto como uma única carteira;
b) A relevante estrutura a termo de taxa de juros livre de risco foi definida e disponibilizada 
pela SUSEP;
c) A metodologia para teste de todos os produtos é baseada em projeção de fluxos de 
caixa projetados com base em fluxos de sinistros utilizando o método conhecido como 
triângulo de chain ladder com periodicidade trimestral;
d) Cancelamentos e despesas administrativas são revistos periodicamente e baseiam-se 
nas melhores práticas e na análise da experiência da ASSC. Desta forma, representam 
as melhores estimativas para as projeções das estimativas correntes.
O Teste de Adequação de Passivo não indicou insuficiência.
v) Riscos das Operações de Seguros
A ASSC dispõe de comitês específicos, cuja atribuição é definir a administração dos 
recursos provenientes das Provisões Técnicas de Seguros, estabelecer diretrizes para 
administração destes recursos com objetivo de rentabilidade a longo prazo e definir 
modelos de avaliações, limites de risco e estratégias de alocação de recursos em ativos 
financeiros definidos. Tais foros são integrados não apenas por executivos e pelos 
responsáveis diretos pelo processo de gestão do negócio, mas igualmente por 
profissionais com funções de direção ou coordenação das áreas comerciais e financeiras.
A seguradora oferta seus produtos aos clientes por distribuição direta, através de 
corretores.
Risco de Seguro - Efeito de mudanças nas premissas atuariais
Os seguros de danos são seguros de curta duração e as principais premissas atuariais 
envolvidas no gerenciamento e precificação de seus riscos são frequência de sinistros e 
severidade. Volatilidade acima do esperado em quantidade de sinistros e montante de 
indenizações pode resultar em perdas não esperadas.
Risco biométrico refere-se a: i) aumento acima do esperado nas expectativas de 
longevidade em produtos com cobertura por sobrevivência (Vida com Cobertura de 
Sobrevivência, em sua maioria) e ii) queda acima do esperado nas expectativas de 
mortalidade em produtos com cobertura por morte (seguros de vida, em sua maioria).
Produtos que oferecem uma garantia financeira pré-definida em contrato carregam um 
risco financeiro intrínseco ao seu risco de subscrição, sendo esse risco considerado 
como risco de seguro.
As estimativas das premissas atuariais são baseadas na análise histórica da ASSC, 
benchmarks de mercado e na experiência do atuário.
Para mensurar o efeito de mudanças nas premissas atuariais, foram realizados testes de 
sensibilidade nos valores das estimativas correntes dos fluxos de caixa das obrigações 
futuras. A análise de sensibilidade considera uma visão dos impactos de como a 
alteração de premissas poderia afetar o resultado do exercício e o patrimônio líquido da 
data do balanço. Os resultados da análise de sensibilidade foram os seguintes:
Análise de sensibilidade
Conforme estabelecido no CPC 11, a análise de sensibilidade visa demonstrar como o 
resultado e o patrimônio líquido seria afetado caso tivessem ocorrido às alterações 
razoavelmente possíveis na variável de risco relevante à data do balanço. Com isso, em 
atendimento à Circular SUSEP no 517/2015, a análise de sensibilidade foi aplicada sobre 
as variáveis de risco de sinistralidade e inflação, sendo os impactos demonstrados 
abaixo: 31 de dezembro de 2015

Bruto de 
 resseguro

Líquido de 
resseguro

Premissas Atuariais PLA Resultado (7) PLA Resultado (7)

Aumento de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNR (1) 16.347 16.347 4.310 4.310
Redução de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNR (2) (16.347) (16.347) (4.310) (4.310)
Aumento de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNER (3) 4.804 4.804 1.707 1.707
Redução de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNER (4) (4.804) (4.804) (1.707) (1.707)
Aumento de 5,0% aplicado
  sobre a PSL (5) 98.160 98.160 14.139 14.139
Redução de 5,0% aplicado 
 sobre a PSL (6) (98.160) (98.160) (14.139) (14.139)

31 de deze mbro de 2014
Bruto de resseguro Líquido de resseguro

Premissas Atuariais PLA Resultado (7) PLA Resultado (7)

Aumento de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNR (1) 7.847 7.847 4.555 4.555
Redução de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNR (2) (7.847) (7.847) (4.555) (4.555)
Aumento de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNER (3) 3.227 3.227 1.830 1.830
Redução de 5,0% aplicada 
 à Provisão de IBNER (4) (3.227) (3.227) (1.830) (1.830)
Aumento de 5,0% aplicado 
 sobre a PSL (5) 83.137 83.137 66.942 66.942
Redução de 5,0% aplicado 
 sobre a PSL (6) (83.137) (83.137) (66.942) (66.942)
(1) Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais aplicados à Provisão de IBNR  
e mantendo as demais variáveis das respectivas datas-base analisadas.
(2) Reduzindo em 5,0 (cinco) pontos percentuais aplicados à Provisão de IBNR  
e mantendo as demais variáveis aplicadas das datas-base analisadas.
(3) Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais aplicados à Provisão de IBNER  
e mantendo as demais variáveis aplicadas das datas-base analisadas.
(4) Reduzindo em 5,0 (cinco) pontos percentuais aplicados à Provisão de IBNER  
e mantendo as demais variáveis aplicadas das datas base analisadas.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  - Em milhares de reais
(5) Aumento de 5,0 (cinco) pontos percentuais da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada das datas base analisadas,  
e mantendo as demais variáveis.
(6) Redução de 5,0 (cinco) pontos percentuais da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) declarada das datas base analisadas,  
e mantendo as demais variáveis.
(7) Valores obtidos após a dedução do imposto de renda e contribuição social.
w) Resseguro
As despesas e receitas originadas na cessão de prêmios de resseguro são registradas no período em que ocorrem observando assim 
o regime de competência não ocorrendo compensação de ativos e passivos relacionados a resseguro. As análises dos programas de 
resseguro são realizadas prevendo as necessidades atuais da seguradora mantendo a flexibilidade necessária caso ocorram 
mudanças de estratégia da administração em resposta aos diversos cenários que esta possa estar exposta.
Ativos de Resseguro
Os montantes apropriados como ativo de resseguro são direitos estimados a recuperar das resseguradoras decorrentes das perdas 
ocorridas. Tais ativos são avaliados segundo bases consistentes dos contratos de cessão de riscos, e para os casos de perdas 
efetivamente pagas são reavaliadas transcorridos 365 dias quanto à possibilidade de não recuperação destes, em casos de dúvidas 
tais ativos são reduzidos pela constituição de provisão para risco de créditos com resseguros.
Resseguro Cedido
A companhia cede, no curso normal de suas operações, prêmios de resseguros para cobertura de perdas sobre riscos subscritos junto 
aos seus segurados e estão em conformidade com os limites operacionais estabelecidos pelo órgão regulador. Além dos contratos 
proporcionais são também firmados contratos não proporcionais que transferem parte da responsabilidade à companhia resseguradora 
sobre perdas que se materializarão após um determinado nível de sinistros na carteira. Os prêmios de resseguro não proporcional são 
apropriados no grupo de despesas antecipadas e realizados no grupo de Resultado com Operações de Resseguros, de acordo com 
o diferimento pelo prazo de vigência do contrato seguindo o regime de competência.
I - Operações com Resseguradoras - Movimentação

Créditos Débitos
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Saldo inicial 184.324 – 541.435 –
Contratos Emitidos – – 965.264 326.929
Sinistros a Recuperar 250.210 (233.623) – –
Antecipação/Pagamentos ao Ressegurador (202.684) 73 (954.806) (445.665)
Atualização Monetária e Juros  de Sinistros – – 47.778 37.443
Outras Constituições/Reversões (7.058) (6.286) – –
Reorganização Societária – 424.160 – 622.728
Saldo Final 224.792 184.324 599.671 541.435
II - Ativos de Resseguros

31/12/2015 31/12/2014
Sinistros de Resseguro 3.055.294 2.544.037
Prêmios de Resseguro 945.776 915.985
Comissão de Resseguros (21.952) (35.760)
Saldo Final 3.979.118 3.424.262
Provisões Técnicas de Resseguro até 12 meses 3.577.874 3.166.781
Provisões Técnicas de Resseguro após 12 meses 401.244 257.481
III - Sinistros de Resseguro

31/12/2015 31/12/2014
Saldo inicial 2.544.037 –
Sinistros Avisados 913.571 698.148
Sinistros Pagos (156.554) (210.426)
Outras Constituições/Reversões – 36.265
Atualização Monetária e Juros de Sinistros (245.760) 119.684
Reorganização Societária – 1.900.366
Saldo Final (*) 3.055.294 2.544.037
Provisões Técnicas Sinistros de Resseguros até 12 meses 2.832.761 2.544.037
Provisões Técnicas Sinistros de Resseguros após 12 meses 222.533 –
(*) Inclui PDS, IBNER, IBNR não contemplados da tabela de desenvolvimento de sinistros líquidos de resseguros - nota 5 eII.
IV - Prêmios e Comissões de Resseguros

Prêmios de  Resseguros Comissão de  Resseguros
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Saldo Inicial 915.985 – (35.760) –
Constituições 1.000.770 273.610 (35.505) 14.381
Reversões (970.978) (318.534) 49.313 (10.857)
Reorganização Societária – 960.909 – (39.284)
Saldo Final 945.776 915.985 (21.952) (35.760)
Provisões Técnicas de Resseguro até 12 meses 766.710 650.801 (21.596) (28.057)
Provisões Técnicas de Resseguro após 12 meses 179.066 265.184 (356) (7.703)
x) Gestão de Risco antes e Depois de Resseguro dos Maiores Ramos de Atuação

Prêmios Resseguros Prêmios
 Emitidos 31/12/2015 Retidos

31/12/2015 Proporcional Não Proporcional Total 31/12/2015
Roubo 5.907 (3.340) (59) (3.399) 2.508
Compreensivo Empresarial 67.601 (17.429) (8.650) (26.079) 41.522
Lucros Cessantes 9.196 (1.836) – (1.836) 7.360
Riscos de Engenharia 22.496 (12.630) (2.152) (14.782) 7.714
Riscos Diversos 41.040 (31.265) (416) (31.681) 9.359
Riscos Nomeados e Operacionais 551.940 (381.895) (67.213) (449.108) 102.832
Riscos de Petróleo 141.406 (121.641) (6.190) (127.831) 13.575
Responsabilidade Civil Administradores e Diretores (D O) 129.727 (51.662) (15.074) (66.736) 62.991
Responsabilidade Civil Geral 67.869 (16.175) (8.277) (24.452) 43.417
Responsabilidade Civil Profissional 8.556 (3.588) (1.161) (4.749) 3.807
Convênio DPVAT 68.738 – – – 68.738
Transporte Nacional 35.193 (1.318) (24.734) (26.052) 9.141
Transporte Internacional 41.631 (8.286) (15.106) (23.392) 18.239
Responsabilidade Civil Transportador Aéreo Carga 3.699 (12) (856) (868) 2.831
Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário - Carga 52.266 (558) (17.753) (18.311) 33.955
Responsabilidade Civil Desvio de Carga 37.033 (173) (12.834) (13.007) 24.026
Benfeitorias e Produtos Agropecuários 3.347 (315) (150) (465) 2.882
Penhor Rural Instituição Financeira Privada 1.876 (21) (57) (78) 1.798
Seguro Compreensivo Operações Portuárias 61.167 (30.218) (9.831) (40.049) 21.118
Marítimos (Casco) 38.073 (16.524) (5.385) (21.909) 16.164
Aeronáuticos (Casco) 54.793 (43.340) (2.098) (45.438) 9.355
Demais Ramos 33.774 (21.799) (3.243) (25.042) 8.731
Total 1.477.328 (764.025) (201.239) (965.264) 512.063
Prêmios de Resseguros Subdividos em Classes

31/12/2015
Resseguradora - Local 561.003
Resseguradora - Admitida 347.647
Resseguradora - Eventual 56.614
Total 965.264

Prêmios Emitidos Resseguros (1) Prêmios Retidos
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

Sudeste 1.250.858 932.824 318.034
Sul 96.351 13.484 82.867
Nordeste 33.986 (2.691) 36.677
Centro Oeste 43.048 9.049 33.999
Norte 12.643 (1.530) 14.173
Riscos Vigentes e Não Emitidos (2) 40.442 14.128 26.313
TOTAL 1.477.328 965.264 512.063
(1) A distribuição Regional de resseguros, está líquida de Comissão R$ 35.505 em 31/12/2015
(2) Para Riscos Vigentes e Não Emitidos não há distribuição Regional.
Discriminação dos Resseguradores
A divisão dos riscos cedidos as resseguradoras e a classificação destas de acordo com a agência de rating Standard & Poor’s é 
apresentada a seguir:
Operações de Seguros: As operações de prêmios emitidos de resseguro estão representadas basicamente por: IRB Brasil 
Resseguros (A-) com 37,81% (36,73% em 31/12/2014), Lloyd’s (A+) com 13,58% (16,83% em 31/12/2014), American Home Assurance 
Company (A) com 8,62% (5,59% em 31/12/2014), ACE Resseguradora com 8,13% (1,60% em 31/12/2014) e Zurich Insurance Public 
limited Company (AA-) com 1,30% (0,28% em 31/12/2014).

Resseguros
31/12/2014

Prêmios 
 Emitidos Proporcional

Não 
Proporcional Total

Prêmios  
Retidos

Roubo – – – – –
Compreensivo Empresarial 26.899 (8.845) (231) (9.076) 17.823
Lucros Cessantes 2.542 (597) – (597) 1.945
Riscos de Engenharia 21.295 (16.564) (172) (16.736) 4.559
Riscos Diversos (7.271) 10.242 (148) 10.094 2.823
Riscos Nomeados e Operacionais 265.129 (181.087) (22.394) (203.481) 61.648
Riscos de Petróleo 34.673 (39.881) (5.533) (45.414) (10.741)
Responsabilidade Civil Administradores e Diretores (D O) 17.005 (3.925) (2.293) (6.218) 10.787
Responsabilidade Civil Geral 22.089 (5.645) (1.820) (7.465) 14.624
Responsabilidade Civil Profissional 3.309 (78) (200) (278) 3.031
Convênio DPVAT – – – – –
Transporte Nacional 17.764 (354) (2.389) (2.743) 15.021
Transporte Internacional 18.319 (2.589) (1.973) (4.562) 13.757
Responsabilidade Civil Transportador Aéreo Carga 19.658 (26) (1.995) (2.021) 17.637
Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário-Carga 29.054 (173) (2.894) (3.067) 25.987
Responsabilidade Civil  Desvio de Carga – – – – –
Benfeitorias e Produtos Agropecuários 3.455 436 (92) 344 3.799
Penhor Rural Instituição Financeira Privada – – – – –
Seguro Compreensivo Operações Portuárias 40.761 (20.752) (3.726) (24.478) 16.283
Marítimos (Casco) 4.864 23 (2.557) (2.534) 2.330
Aeronáuticos (Casco) 17.863 (11.907) (2.122) (14.029) 3.834
Demais Ramos 12.570 (6.159) (2.940) (9.099) 3.471
Total 549.978 (287.881) (53.479) (341.360) 208.618
Prêmios de Resseguros Subdividos em Classes

31/12/2014
Resseguradora - Local 201.933
Resseguradora - Admitida 125.398
Resseguradora - Eventual 14.029
TOTAL 341.360

Prêmios Emitidos Resseguros Premios Retidos
31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

Sudeste 444.691 (281.162) 163.529
Sul 40.938 (10.037) 30.901
Nordeste 24.099 (14.593) 9.506
Centro Oeste 14.590 (4.380) 10.210
Norte 8.999 (2.537) 6.462
Riscos Vigentes e Não Emitidos (2) 16.661 (14.220) 2.441
TOTAL 549.978 (326.929) 223.049
y) Índice de Sinistralidade e Comercialização dos Maiores Ramos de Atuação

Sinistra- 
lidade %

Comercia- 
lização % (*)

Sinistra- 
lidade %

Comercia- 
lização % (*)

31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2014
Marítimos 65% 7,9% 145% 11%
Transporte Nacional 95% 20,2% 136% 20%
Responsabilidade Civil Transporte Desvio Carga 68% 24,4% 124% 27%
Responsabilidade Civil Geral 72% 9,4% 111% 13%
Riscos Nomeados e Operacionais 197% 4,7% 108% 7%
Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Carga 60% 23,4% 80% 24%
Compreensivo Empresarial 128% 18,3% 73,8% 15%
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores 16% 5,3% 49% 12%
Transporte Internacional 43% 23,3% 46% 30%
Compreensivo Operadores Portuários 21% 3,7% 40% 9%
Aeronáuticos 62% 3,9% 26% 1%
Riscos de Engenharia 62% 7,3% 18% 9%
Riscos de Petróleo 24% 4,6% 9% 39%
Riscos Diversos 220% 5,1% 4% 8%
DPVAT (TODAS CATEGORIAS) 87% 1,8% – –
Demais Ramos 41% 10,6% – –

z) Depósito de Terceiros
Cobrança  

Antecipada de Prêmios
Prêmios e  Emolumentos  

Recebidos Outros Depósitos Total
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

de 1 a 30 dias 2.476 9.078 140.598 58.195 – 1.435 143.074 68.708
de 31 a 60 dias – – 78.009 137.632 – 1.117 78.009 138.749
de 61 a 120 dias 7.436 – 105.373 14.349 – 4.719 112.809 19.068
de 121 a 180 dias – – 2.202 2.762 – 5.839 2.202 8.601
de 181 a 365 dias – – – 3.937 1.672 – – 5.609
superior a 365 dias – – – 335 – – – 335
TOTAL 9.912 9.078 326.182 217.210 – 14.782 336.094 241.070
a.b) Capital para a Atividade de Seguros
O CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados alterou em 17/7/2015 os requisitos de cálculo de capital regulatório de seguros 
com a divulgação da Resolução CNSP nº 321 (que revogou as Resoluções CNSP nº 316 de 19/09/2014, nº 263, de 25/09/2012,  
nº 269, de 19/12/2012 e nº 302 de 16/12/2013).O normativo dispõe sobre as regras de capital regulamentar exigido para autorização 
e funcionamento das sociedades seguradoras, vida e previdência, capitalização.Os normativos que dispõem sobre as regras de 
cálculo de capital provenientes dos riscos de crédito, subscrição, operacional e mercado é CNSP nº 321 de 17/07/2015, que revogou 
os seguintes normativos: Resoluções CNSP nº 280, nº 284, nº 283 de 30/01/2013 e CNSP nº 317 de 12/12/2014 respectivamente.
O quadro abaixo, demonstra o cálculo da suficiência de capital, de acordo com as resoluções vigentes.

31/12/2015 31/12/2014
Patrimônio Líquido 411.987 365.181
Despesa Antecipada não relacionadas a Resseguro – (450)
Créditos Tributários (14.699) (27.418)
Patrimônio Líquido Ajustado 397.288 337.313
Capital Base 15.000 15.000
Capital Adicional de Risco de Subscrição 113.526 154.367
Capital Adicional de Risco de Crédito 161.588 103.861
Capital Adicional de Risco Operacional 24.171 18.800
Benefício da Correlação entre Risco (35.649) (33.175)
Capital de Risco 263.636 243.853
Capital Mínimo Requerido (1) 263.636 243.853
Suficiência de Capital (2) 133.652 96.460
(2) A Suficiência de Capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado, menos o Capital Mínimo 
Requerido.
NOTA 6 - ATIVOS, PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
Depositos Judiciais e Fiscais 31/12/2015 31/12/2014
Depósitos Judiciais - Sinistros 27.120 26.707
Depósitos Judiciais e Fiscais 17.372 375
TOTAL 44.492 27.082
Provisões Judiciais 31/12/2015 31/12/2014
Provisões Cíveis 13.084 12.781
Obrigações Fiscais 24.254 21
Outras Provisões 14 12
TOTAL 37.352 12.814
Na execução de suas atividades normais a ASSC está sujeita a contingências classificadas conforme segue:
a) Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados.
b) Passivos Contingentes: referem-se às obrigações legais e passivos contingentes.
Contingências classificadas como prováveis: são reconhecidas contabilmente e estão representadas por:
Ações Trabalhistas: recuperação de pretensos direitos trabalhistas, relativos à legislação trabalhista específica da categoria profissional 
tais como horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional de transferência, complemento de aposentadoria e outros.
Segue abaixo a movimentação das provisões cíveis e trabalhistas e os saldos dos respectivos depósitos em garantias de recursos:
Provisões Judiciais 31/12/2015 31/12/2014

Cíveis Outros Total Total
Saldo Inicial 12.781 12 12.793 –
Saldo Oriundo de Reorganização Societária – – – 26.710
Subtotal 12.781 12 12.793 26.710
Atualização/Encargos 191 – 191 –
Movimentação do Período Refletida no Resultado 112 2 114 (13.854)
Constituição 237 2 239 –
Reversão (125) – (125) (13.854)
Pagamento – – – (63)
Saldo Final 13.084 14 13.098 12.793
c) Ações Fiscais e Previdenciárias
As contingências equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões administrativas ou judiciais, objeto de auto 
lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e encargos. Tal valor é objeto de provisão contábil, 
independentemente da probabilidade de perda, quando se trata de obrigação legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser 
reconhecida a inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais casos constituem provisão sempre que a perda for considerada 
provável.
Segue abaixo a movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias:

31/12/2015 31/12/2014
Provisões Judiciais Obrigação Legal Contingências Total Total
Saldo Inicial 6 15 21 14
Atualização/Encargos – – – 4
Movimentação do Período Refletida no Resultado 24.239 – 24.239 18
 Constituição 24.239 – 24.239 18
 Reversão – – – –
Pagamento (6) – (6) (15)
Saldo Final 24.239 15 24.254 21

31/12/2015 31/12/2014
Depósitos em Garantia Obrigação Legal Contingencias Total Total
Saldo Inicial – 375 375 375
Atualização/Encargos 1.439 – 1.439 –
Movimentação do Período - Novos Depósitos 15.558 – 15.558 –
Saldo Final 16.997 375 17.372 375
NOTA 7 - DETALHAMENTO DE CONTAS
(a) Despesas Administrativas - Conferência das Aberturas

31/12/2015 31/12/2014
Pessoal (43.381) (22.592)
Ressarcimento Itaú Seguros – (7.952)
Aluguel (11.335) (3.037)
Publicidade e Propaganda (880) (1.199)
Serviços de Terceiros (10.819) (919)
Consórcio DPVAT (3.256) –
Diversas (9.622) (749)
TOTAL (79.294) (36.448)
(b) Despesas com tributos

31/12/2015
PIS (6.360)
COFINS (37.134)
Taxa de fiscalização (1.919)
Impostos sobre remessa ao exterior (8.479)
Outras (599)
TOTAL (54.491)
(c) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras 01/01 a 31/12/2015 01/01 a 31/12/2014
Operações de Seguros 356.062 154.656
Títulos de Renda Fixa  169.353 34.531
Cotas de Fundos de Investimentos  – 30.103
Depósitos Judiciais  1.439 857
Receita com Crédito Tributário  – 28
Outras  10.235 31
TOTAL  537.090 220.206
Despesas Financeiras
Atualização de Operações de Seguros  (401.628) (171.073)
Títulos de Renda Variável – (4.304)
Encargos sobre Tributos  (460) (140)
Outras  (2.097) (315)
TOTAL  (404.185) (175.832)
Resultado Financeiro  132.905 44.374
NOTA 8 - TRIBUTOS
a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
I - Demonstração do Cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social:

01/01 a 31/12/2015 01/01 a 31/12/2014
Resultado Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social  100.135 (47.593)
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às Alíquotas Vigentes (Nota 2.5f)  53.077 17.052
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda
 e Contribuição Social decorrentes de:
Juros sobre o Capital Próprio  – 1.257
Outras Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis  – 535
Total de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos 53.077 18.844
II - Despesas Tributárias: R$ 54.491 (R$ 24.629 de 01/01 a 31/12/2014), representadas basicamente por PIS/COFINS no montante de 
R$ 42.975 (R$ 19.988 de 01/01 a 31/12/2014) e por impostos federais no montante de R$ 11.516 (R$ 4.506 em 31/12/2014).
b) Tributos Diferidos
I - O saldos de Créditos Tributários e sua movimentação estão representados por:

31/12/2014 (Reversão)/Constituição 31/12/2015
Refletido no Resultado 42.989 2.036 45.025
Relativos a prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 24.427 (24.427) –
Provisões para Passivos Contingentes 5.123 161 5.284
Ações Cíveis 5.112 160 5.272
Fiscais e Previdenciárias 11 24.239 24.250
Provisão para Participação nos Lucros 2.176 1.749 3.925
Outras Provisões Indedutíveis 11.263 315 11.578
TOTAL (*) 42.989 2.036 45.025
(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários, no montante de R$ 114.380 (R$ 70.407 em 
31/12/2014) estárepresentado por Tributos a Compensar de R$ 69.355 (R$ 27.418 em 31/12/2014) e
Tributos Diferidos de R$ 45.025 (R$ 42.989 em 31/12/2014).
NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social - Está representado por 1.644.803 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.644.803 ações ordinárias.
Em AGE de 20/06/2014 foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 15.000, mediante a emissão de 26.545 ações 
ordinárias.
Em AGE de 31/07/2014 foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 348.880, decorrente da cisão da Itaú Seguros S.A. 
mediante a emissão de 1.608.258 ações ordinárias.
b) Dividendos
Em Reunião de Sócios de 08/01/2014, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 139.359 à razão 
de R$ 13.935,88 por ação.
Em AGE de 30/06/2014, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 5.595 à razão de R$ 3,40 por 
ação.
Em AGE de 30/10/2014, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 280.000 à razão de R$ 170,23 
por ação.
c) Dividendos
Os acionistas têm direito de receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, a importância não inferior de 5% do lucro 
líquido ajustado conforme disposto no Estatuto Social.
O saldo das reservas de lucros está composto conforme abaixo:

Saldo em 31/12/2015 31/12/2014
Reservas de Lucros 48.348 1.291
Legal 3.644 1.291
Estatutárias (*) 44.704 –
(*) É constituída visando possibilitar a formação de recursos para o exercício de direito preferencial de subscrição em aumento de 
capital das empresas participadas, futuras incorporações desses recursos ao capital social e para o pagamento de dividendos 
intermediários.
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ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.
CNPJ nº 07.476.141/0001-24

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  - Em milhares de reais

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

À Administração
O Comitê de Auditoria da ACE Seguros Soluções Corporativas S.A., instituído nos 
termos da Resolução nº 321/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, é 
formado por (3) três membros, funciona em conformidade com o disposto no estatuto 
social e o seu regimento interno é aprovado pelo Conselho de Administração da 
Seguradora.
O Comitê de Auditoria atua na condição de Comitê de Auditoria Único para todo o 
Conglomerado ACE, por deliberação da ACE Seguradora S.A., instituição líder do grupo, 
de acordo com o previsto na regulamentação pertinente.
Compete ao Comitê de Auditoria apoiar o Conselho de Administração em suas atribuições 
de zelar pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras, pelo cumprimento 
das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos 
trabalhos dos auditores externos e da auditoria interna e pela qualidade e efetividade dos 
sistemas de controles internos e de administração de riscos.
O Comitê atua através de reuniões regulares e conduz análises a partir de documentos 

e informações que lhe são submetidas, além de outros procedimentos que entenda 
necessários. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos, 
da auditoria interna, dos auditores independentes e nas suas próprias análises.
O Comitê desenvolveu suas atividades com base em plano de trabalho elaborado nos 
termos do seu regimento interno, que incluiu: (i) entrevistas com a alta administração e 
com os gestores; (ii) acompanhamento e monitoramento dos trabalhos das áreas 
responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, pelo sistema de controles 
internos, pelas atividades de gestão de riscos e pela função de compliance; (iii) avaliação 
do escopo dos trabalhos e desempenho da auditoria interna; (iv) avaliação do escopo, 
desempenho e independência dos auditores independentes; e (v) avaliação da estrutura 
e funcionamento dos sistemas de controles internos, compliance e de gerenciamento de 
riscos, bem como da qualidade e integridade das demonstrações financeiras.
O Comitê promoveu, neste exercício, reuniões com áreas de contabilidade e controladoria, 
de controles internos e compliance, de gestão de riscos, com os auditores independentes 

e com os auditores internos, dentre outras.
O Comitê não tomou conhecimento de qualquer evento significativo envolvendo denúncia 
de descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da 
Administração da Seguradora que indicasse a existência ou evidência de fraudes, falhas 
ou erros que pudessem colocar em risco a continuidade da Seguradora ou a fidedignidade 
de suas demonstrações financeiras.
O Comitê de Auditoria Único do Conglomerado ACE, consideradas as responsabilidades 
e limitações inerentes ao escopo e alcance de sua atuação, recomenda a aprovação, 
pelo Conselho de Administração e respectivas Diretorias, das demonstrações financeiras 
da ACE Seguradora S.A., da ACE Seguradora Soluções Corporativas S.A. e ACE 
Resseguradora S.A., correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

São Paulo, 1 de março de 2016
Luiz Pereira de Souza - Presidente

Rodnei Caio Baptista
Ieda Cristina Correa Bhering da Silva

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
ACE Seguros Soluções Corporativas S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da ACE Seguros Soluções 
Corporativas S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais 
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 
éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 1 de março de 2016

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da
ACE Seguros Soluções Corporativas S.A.
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção da ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. (Sociedade) em 31 de 
dezembro de 2015, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em 
conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 
- IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A auditoria 
atuarial da carteira de seguros DPVAT não faz parte da extensão do trabalho do atuário 
independente da Sociedade, como previsto no Pronunciamento aplicável à auditoria 
atuarial independente.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção, elaborados de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP, e pelas bases de dados e respectivos controles internos 
que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os 
ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção, como definidos no primeiro parágrafo 
acima, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios 

atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Estes princípios atuariais requerem 
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção, estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas e dos ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção, como definidos no primeiro parágrafo acima. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para o 
cálculo e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção da Sociedade, para planejar procedimentos de auditoria atuarial que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 
a efetividade desses controles internos da Sociedade.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores  
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência  
e dos limites de retenção, como definidos no primeiro parágrafo acima, da  

ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. em 31 de dezembro de 2015, foram 
elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP.
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de 
riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases 
de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, em base de 
testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos 
trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção 
relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base de 
testes aplicados sobre amostras, observamos certas divergências na correspondência 
desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo 
definido no primeiro parágrafo, com àqueles encaminhados à SUSEP por meio dos 
respectivos Quadros Estatísticos, em seus aspectos mais relevantes. Todavia, essas 
divergências não trouxeram distorção relevante na apuração dos referidos itens e, assim, 
não impactaram nossa opinião descrita anteriormente.

São Paulo, 1 de março de 2016
PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.

Avenida Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino
São Paulo - SP - Brasil - 05001-903

CNPJ 02.646.397/0001-19
CIBA 105

Carlos Eduardo Silva Teixeira
MIBA 729

d) Reorganizações Societárias
Em AGE de 31/07/2014, homologada pela SUSEP através da Portaria SUSEP nº 6.029, de 19/09/2014, foi aprovada a cisão parcial 
da carteira de seguros de grandes riscos para ASSC (atual denominação da Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A.) com data no 
balanço de 30/06/2014.
NOTA 10 - PARTES RELACIONADAS
a) As operações realizadas entre partes relacionadas, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes 
nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. Entre essas operações destacam-se:
(i) Operações de seguros, Prêmios, Sinistros e Comissões

Ativo Passivo
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Controladora 2.679 1.718 5.328 2.061
 ACE Seguradora S.A. 2.679 1.718 5.328 2.061
Coligadas 31.871 – 45.366 –
 ACE Resseguradora 31.871 – 45.366 –
TOTAL 34.550 1.718 50.694 2.061

Receitas Despesas
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Controladora 292.073 1.509 (8.976) (2.451)
 ACE Seguradora S.A. 292.073 1.509 (8.976) (2.451)
Coligadas 31.871 – 45.366 –
 ACE Resseguradora 31.871 – 45.366 –
TOTAL 323.944 1.509 36.390 (2.451)
NOTA 11 - GERENCIAMENTO DE RISCO
Risco de Mercado
O risco de mercado é a possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma 
instituição financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações, dos 
índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities), entre outros índices sobre estes fatores de risco.
A gestão de risco de mercado é o processo pelo qual a instituição monitora e controla os riscos de variações nas cotações dos 
instrumentos financeiros devidas aos movimentos de mercado, objetivando a otimização da relação risco-retorno, valendo-se de 
estrutura de limites, alertas, modelos e ferramentas de gestão adequadas.
O controle de risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes da carteira pertencente à Companhia e os 
processos e controles relevantes relacionados.
O principal fator de risco de mercado presente no balanço é a taxa de juros prefixada. O cálculo do valor de mercado segue critérios 
estritos de independência com relação à coleta de preços referenciais de mercado e construção de estrutura, a termo das diversas 
taxas de juros. De modo genérico, o valor de mercado é a melhor estimativa do valor presente de um fluxo de caixa; uma vez possuindo 
os fluxos de caixa de toda a Seguradora e os vários preços/estruturas de taxa de juros, efetua-se o cálculo do valor de mercado.
As principais ferramentas de controle de riscos de mercado, sobre as quais são aplicados limites operacionais, são a análise de 
sensibilidade e valor em risco. Em adição faz-se simulações e projeções de fluxos futuros para avaliação da mudança relativa à 
exposição ao risco.
A Seguradora utiliza os serviços especializados de consultoria externa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para 
realizar análises de risco, sensibilidade e testes de stress quanto à gestão dos riscos financeiros e a simulação de seus impactos sobre 
os resultados e patrimônio líquido da Seguradora. Estes resultados são utilizados pela Seguradora no que se refere ao controle, 
planejamento e suporte para a tomada de decisões e, também, para a identificação dos riscos que envolvem as carteiras de ativos e 
passivos da Seguradora. Para o cálculo do grau de impacto dos riscos dos ativos financeiros que compõem as respectivas carteiras, 
são utilizados cenários históricos e dados atuais de mercado para a projeção dos resultados.

31/12/2015

Classe Premissa Saldo Contábil
Variação - Resultado 

do patrimônio Líquido Novo Saldo
Títulos públicos IPCA Acréscimo de 1% no cupom de IPCA 548.553 -2,65% 533.995
Títulos públicos IPCA Decréscimo de 1% no cupom de IPCA 548.553 2,65% 563.111
Títulos públicos Prefixados Acréscimo de 1% na taxa prefixada 100.808 -0,22% 100.587
Títulos públicos Prefixados Decréscimo de 1% na taxa prefixada 100.808 0,22% 101.029
Títulos públicos Pós-fixados Acréscimo de 1% no spread da LFT 839.526 -5,02% 797.376
Títulos públicos Pós-fixados Decréscimo de 1% no spread da LFT 839.526 5,02% 881.676

2014

Classe Premissa Saldo Contábil
Variação - Resultado 

 do patrimônio Líquido Novo Saldo
Títulos públicos IPCA Acréscimo de 1% no cupom de IPCA 215.114 -1,76% 219.558
Títulos públicos IPCA Decréscimo de 1% no cupom de IPCA 215.114 1,76% 219.558
Títulos públicos Prefixados Acréscimo de 1% na taxa prefixada 128.283 -1,76% 125.625
Títulos públicos Prefixados Decréscimo de 1% na taxa prefixada 128.283 1,76% 130.941
Títulos públicos Pós-fixados Acréscimo de 1% no spread da LFT 903.858 -2,82% 873.422
Títulos públicos Pós-fixados Decréscimo de 1% no spread da LFT 903.858 2,82% 934.295
(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Aplicações o valor de R$ 1.569.905 (R$ 1.249.508 em 31/12/2014), não são 
considerados no teste recursos referentes às aplicações do IRB e provisão de Sinistro no montante de R$ 85.721 (R$ 2.253 em 
31/12/2014).
Risco de Liquidez
Risco de liquidez é relacionado ao descasamento da estrutura de ativos e passivos com relação aos fluxos efetivos de pagamento 
destes. São analisados mensalmente indicadores de liquidez oriundos dos saldos de contas do balanço.
Risco de Crédito
Para o controle e avaliação do risco de crédito, a Seguradora utiliza a classificação de risco de crédito das emissões não bancárias e 
bancárias das agências classificadoras de risco em funcionamento no País. Se duas ou mais agências classificarem o mesmo papel, 
a Seguradora adotará, para fins de classificação de risco de crédito, aquela mais conservadora.
A política de gestão de riscos da Seguradora visa assegurar que a carteira de investimentos esteja adequada ao perfil e limites de 
risco apropriados ao negócio, bem como alinhados à política de investimento definida. A Seguradora busca realizar a gestão dos ativos 
financeiros através da diversificação das aplicações quanto ao nível de exposição e limites de alocação dos ativos, visando mitigar os 
riscos e garantir retornos sustentáveis.
Em relação às operações de resseguro, faz parte da política interna não haver concentração excessiva em um único ressegurador. 
Adicionalmente observamos as determinações da SUSEP quanto aos resseguradores que operamos, notadamente, o item 
“classificação de solvência, emitida por agência classificadora de risco”, com os seguintes níveis mínimos:
Agência Classificadora de Riscos Nível Mínimo Exigido
Standard & Poor’s BBB-
Fitch BBB-
Moody’s Baa3
AM Best B+
Risco de Subscrição
A Seguradora mantém seu foco na gestão de risco. Em sua operação em seguros gerais, o objetivo de sua gestão de risco tem como 
pontos principais:
• Direcionar o apetite ao risco de forma a mantê-lo em linha com o planejamento estratégico da Seguradora;
• Respaldar as decisões da Administração em resposta a riscos inerentes à atividade, através de uma identificação apurada para 
escolher quais riscos serão evitados, mitigados ou até mesmo assumidos;
• Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais, através das respostas aos riscos;
• Identificar, administrar e priorizar os riscos de impacto inter-relacionados, que podem afetar mais de uma área da Seguradora, de 
maneira que as respostas a esses riscos também devem ser integradas;
• Através da identificação dos riscos, identificar também as oportunidades de forma proativa;
• Avaliar as necessidades de capital de maneira eficaz, bem como sua alocação, através da identificação adequada dos riscos.
Para minimizar sua exposição aos riscos inerentes à sua atividade, a Seguradora mantém uma análise criteriosa na aceitação do risco, 
através de políticas de subscrição embasadas em critérios técnicos saudáveis e prudentes.
Sendo uma seguradora generalista, para cada carteira de negócio define critérios de subscrição rígidos, com estabelecimento  
de alçadas decisórias e revisão em pares realizada periodicamente para todas as contas, com o intuito de avaliar a volatilidade  
de sua carteira.
A Seguradora adota limites de retenção desenvolvidos através de metodologia apresentada em sua avaliação atuarial anual, levando 
em consideração a relação entre as garantias dos riscos operacionalizados e o patrimônio líquido ajustado. Para riscos que excedem 
seu limite de retenção, a Seguradora contrata resseguro junto aos resseguradores de seu conglomerado econômico - no Brasil, o 
Grupo ACE atua nas três modalidades de resseguradora: local, admitida e eventual - e do mercado, de acordo com os limites impostos 
pela legislação vigente.
NOTA 11 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução da CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, a ASSC, aderiu ao Comitê 
de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado ACE, por intermédio da seguradora líder ACE Seguradora S.A. O resumo do relatório 
do referido Comitê foi divulgado em conjunto com as Demonstrações Financeiras da instituição líder.
b) Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675 sobre a elevação para 20% da alíquota da contribuição social 
sobre o lucro líquido - CSLL, em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização. A MP nº 675, entrou em vigor a 
partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, ou seja, 1º de setembro de 2015.
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