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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em conformidade com as disposições regulatórias vigentes e as normas 

estabelecidas em nosso Estatuto Social, submetemos à apreciação  

dos Senhores as demonstrações financeiras intermediárias da Royal & 

SunAlliance Seguros (Brasil) S.A. (“RSA Seguros”), do exercício findo em 

31 de dezembro de 2015, acompanhadas de parecer dos auditores 

externos (KPMG Auditores Independentes).

O grupo RSA Seguros é uma das principais seguradoras de capital aberto 

do mundo, com um legado de mais de 300 anos, negócios em mais de 140 

localidades. A Companhia tem cerca de 19 mil funcionários.

Na América Latina, o Grupo RSA está presente no Brasil, México, Colômbia, 

Argentina, Uruguai e Chile. No Brasil há 60 anos, a RSA oferece seguros de 

Transportes, Automóvel Frotas, seguros para Pequenas e Médias Empresas 

(com produtos de seguros para Pequenas Frotas, Patrimonial e Vida), e 

seguros de Afinidades. Ao todo são mais de 300 funcionários distribuídos 

em escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Ribeirão Preto. A Companhia é uma 

seguradora reconhecida pela excelência e tradição no mercado corporativo, 

sendo percebida pela capacidade de inovar e desenvolver soluções para os 

mercados em que atua.

Em 2015 a seguradora deixou de operar no convênio DPVAT.

No exercício de 2015, a RSA Seguros produziu R$526 milhões em prêmios 

emitidos líquidos e os prêmios ganhos totalizaram R$531 milhões, sendo 

Transportes o principal segmento de atuação da RSA Seguros no Brasil. 

Nesta carteira a RSA Seguros posiciona-se como a principal seguradora  

do mercado brasileiro para embarcadores (Nacional e Internacional), 

considerando prêmio emitido, e é uma das líderes de mercado com 

inovações e processos operacionais e na oferta de seguros para transporte 

de veículos novos. Durante o ano de 2015, o ramo de Transportes totalizou 

R$ 211 milhões em prêmios ganhos para a Seguradora, resultado que 

representa mais de 6% de crescimento, em relação ao mesmo período do 

ano anterior, e é fruto de uma proposta de valor bem posicionada, integra 

ção com as melhores práticas de mercado e excelência em gerenciamento 

de riscos.

No ramo de Automóvel Corporativo (Auto Frota), os prêmios ganhos 

totalizaram R$ 100 milhões no ano, que registrou uma redução em 

relação ao mesmo período do ano anterior em 2%. Estes resultados 

são reflexos de um produto diferenciado, uma apurada política de 

subscrição, ampla variedade de assistências, além de atendimento ágil 

e equipe com profissionais altamente especializados, que priorizam as 

necessidades dos clientes.

No ramo de seguros Patrimoniais, a RSA Seguros oferece os produtos 

Empresarial e Residencial. A Companhia investiu na capacitação de 

seus profissionais, modernização de sua ferramenta de cotação com 

foco em soluções para pequenas e médias empresas. Além disso, dentro 

deste modelo, foi criada uma proposta de valor diferenciada para o 

segmento de Franquias.

A carteira de Vida segue foco no segmento de pequenas e médias empresas. 

Foram feitos investimentos em tecnologia, na capacitação de profissionais 

e na criação de novos produtos e coberturas, com foco em aumento da 

rentabilidade da carteira. Também foram realizados investimentos no 

sistema operacional, com o aprimoramento da ferramenta de cotação e 

emissão online, que garantiu mais agilidade e facilidade para os corretores 

e obteve ótimas avaliações. Estes investimentos deixaram a carteira de 

Vida competitiva e reforçam a aposta da RSA Seguros neste segmento.

A área de Afinidades apresentou significante crescimento acima de 100% 

comparado com o ano anterior, atingindo R$134 milhões em prêmios 

ganhos. Aumentou expressivamente sua participação nos resultados da 

Companhia e vem mantendo uma importante e consistente evolução na 

venda de seguros massificados. Importantes investimentos foram 

realizados na cadeia de atendimento ao cliente (principalmente na estrutura 

de Sinistros) e significativas melhorias tecnológicas no que diz respeito à 

funcionalidade foram implementadas em seus sistemas.

A área de Sinistros da RSA Seguros realizou investimentos na capacitação 

de profissionais, em melhorias sistêmicas e de processos para proporcionar 

maior agilidade no atendimento a clientes e corretores, demonstrando 

visão de negócios e foco em resultados. Participa também ativamente de 

negociações com soluções personalizadas para segurados e parceiros de 

acordo com a necessidade e perfil de cada sinistro.

Em Tecnologia e Operações foram feitos investimentos significativos na 

revisão de processos, fortalecendo a cultura de alta performance e 

implantação de novos sistemas, focados em maturidade da governança, 

produtividade e segurança da informação.

Em 2015, a RSA Seguros implementou novos sistemas e funcionalidades 

para as principais linhas de negócio como a implantação do DDR para 

Marine, ampliação de serviços WEBs para os Cotadores On Motor e Vida 

como endossos e renovações automáticas e uma série de novas 

funcionalidades para os serviços de Sinistro em Affinity como o objetivo de 

dar o suporte necessário visto o alto crescimento desta linha em 2015. Em 

infraestrutura, continuamos a investir em Data Center e Information Security 

obtendo uma excelente disponibilidade de nossos sistemas para nossos 

clientes e parceiros. Em Processos e Operações, consolidamos uma 

posição de destaque juntos aos principais Corretores, tangibilizando 

nossos investimentos e Cultura de Alta Performance através de indicadores 

e transparência.

Com estes resultados, garantimos a continuidade de nossas operações e 

oferecemos um ambiente seguro para nossos clientes e parceiros, alinhado 

com nossa estrutura de Controles Internos e Compliance e, fazendo 

cumprir as disposições regulatórias vigentes e o nível de governança 

exigido pelo Grupo RSA.

Assim como em anos anteriores, a RSA Seguros promoveu diversas ações 

que buscam aprimorar o ambiente de trabalho, a qualidade de vida dentro 

da empresa, e o desenvolvimento e reconhecimento de seus profissionais. 

Um exemplo é o programa “O Bom da Vida”, que incentiva o equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional.

Houve continuidade no foco em treinamentos para os colaboradores, com 

o objetivo de prepará-los para oferecer aos clientes uma análise de risco 

ampla e criteriosa, e proporcionar um completo entendimento dos riscos 

existentes, além de capacitar os líderes da Empresa no desenvolvimento 

da gestão executiva. A capacitação dos profissionais é realizada em 

treinamentos presenciais, como também se aproveita todo o potencial do 

Portal de Aprendizagem (Learning Zone).

Na área de Marketing, foram realizadas diversas ações com corretores e 

clientes, como campanha de incentivo a vendas e eventos diferenciados 

para posicionar a RSA Seguros no mercado de seguros Corporativos e 

reconhecer seus principais parceiros de negócios. Como parte da estratégia 

do marketing e geração de novos negócios, a área de Marketing promoveu 

melhora na percepção da marca e aumento do valor percebido com intensa 

divulgação dos produtos da Companhia. Além disso, atuou ativamente no 

suporte e criação de uma proposta de valor bem definida para o mercado 

de Franquias, e na criação de um plano de marketing específico para este 

segmento, tornando a RSA Seguros referência em programa de seguros 

para franquias.

Do ponto de vista financeiro, a política de distribuição de lucros e dividendos 

leva em consideração os resultados auferidos pela Seguradora, obedecidas 

às regras previstas na atual legislação.

Em Dezembro de 2015 houve aprovação prévia pela SUSEP, conforme 

carta nº 328/2015/SUSEP/SEGER, da mudança do controle acionário da 

empresa da RSA Seguros para a Suramericana, empresa subsidiária do 

Grupo Sura, que possui investimentos em diversos setores do mercado 

latino-americano e é especializada em Seguros de Bens, Pessoas e 

Responsabilidades, Seguro Saúde e de Acidentes de Trabalho. Esta 

mudança de controle será concretizada em 2016.

Agradecemos aos corretores parceiros, clientes, fornecedores, 

resseguradores, SUSEP e aos órgãos reguladores brasileiros pelo apoio e 

pela confiança em nós depositada. À nossa equipe de colaboradores, 

nossos sinceros agradecimentos pela garra e pelo comprometimento 

demonstrado na realização e na manutenção dos negócios, que são a base 

para continuarmos nosso crescimento no País com confiança no futuro.

Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para outros 

esclarecimentos que entenderem necessários.

A ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Em milhares de reais)

ATIVO
Nota  

explicativa 31.12.2015 31.12.2014
CIRCULANTE 788.931 770.197
Disponível 7 11.625 9.370
 Caixa e bancos 11.625 9.370
Aplicações 8 341.674 359.793
Créditos das operações com
 seguros e resseguros 9 235.081 217.514
 Prêmios a receber 216.855 204.320
 Operações com seguradoras 1.022 1.103
 Operações com resseguradoras 17.204 12.091
Outros créditos operacionais 304 2.231
Ativos de resseguro - provisões técnicas 10 126.126 114.442
Títulos e créditos a receber 11.266 7.648
 Títulos e créditos a receber 8.635 7.038
 Créditos tributários e previdenciários 11.a 1.626 302
 Outros créditos 1.005 308
Outros valores e bens 7.132 7.689
 Bens à venda 12 6.535 7.689
 Outros valores 597 –
Empréstimos e depósitos compulsórios 243 112
Custos de aquisição diferidas 55.480 51.398
 Seguros 17 55.480 51.398
ATIVO NÃO CIRCULANTE 234.890 236.797
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 198.312 196.412
Aplicações 8 521 701
Ativos de resseguro - provisões técnicas 10 1.254 2.368
Títulos e créditos a receber 194.321 191.756
 Créditos tributários e previdenciários 11.b 76.212 74.593
 Depósitos judiciais e fiscais 19 118.109 117.163
Empréstimos e depósitos compulsórios 1.012 1.012
Custos de aquisição diferidas 1.204 575
 Seguros 17 1.204 575
IMOBILIZADO 13 8.858 9.132
 Imóveis de uso próprio 73 74
 Bens móveis 6.331 5.909
 Outras imobilizações 2.454 3.149
INTANGÍVEL 14 27.720 31.253
 Outros intangíveis 27.720 31.253
TOTAL DO ATIVO 1.023.821 1.006.994

PASSIVO
Nota  

explicativa 31.12.2015 31.12.2014
CIRCULANTE 639.887 649.584
Contas a pagar 54.282 37.006
 Obrigações a pagar 15 18.336 16.349
 Impostos e encargos sociais a recolher 15 12.639 12.442
 Encargos trabalhistas 4.535 4.103
 Impostos e contribuições 7.415 281
 Outras contas a pagar 11.357 3.831
Débitos de operações com
 seguros e resseguros 92.635 79.296
 Prêmios a restituir 2.762 –
 Operações com seguradoras 10.587 16.773
 Operações com resseguradoras 16.b 34.836 22.358
 Corretores de seguros e resseguros 16.a 44.450 40.073
 Outros débitos operacionais – 92
Depósitos de terceiros 16.c 6.253 11.111
Provisões técnicas -
 seguros e resseguros 17 486.717 522.171
 Danos 462.857 504.278
 Pessoas 23.860 17.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 133.170 134.465
 Contas a pagar – 180
Provisões técnicas -
 seguros e resseguros 17 3.645 6.310
 Danos 3.535 6.261
 Pessoas 110 49
Outros débitos 19 129.525 127.975
 Provisões judiciais 129.525 127.975
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20 250.764 222.945
 Capital social 219.373 177.538
 Aumento de capital (em aprovação) – 17.685
 Reservas de lucros 36.995 34.345
 Ajustes de avaliação patrimonial (5.604) (6.623)

  
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.023.821 1.006.994

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 

(Em milhares de reais)

31.12.2015 31.12.2014
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 3.475 (25.647)
Ajustes com títulos e valores mobiliários 1.698 2.567
Efeitos tributários sobre outros componentes
 do resultado abrangente (679) (1.027)
Resultado abrangente no exercício 4.494 (24.107)

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Nota Capital Aumento de Capital Reserva Ajustes com títulos Lucros/Prejuízos

explicativa social em aprovação legal Outras e valores mobiliários acumulados Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 107.888 10.700 5.589 54.403 (8.163) – 170.417
Aprovação para aumento de capital (Portaria SUSEP nº 5.849 - 28/04/2014) 20 a. 10.700 (10.700) – – – – –
Aumento de capital em aprovação (AGE de 24/03/2014 e de 25/04/2014) 20 a. – 58.950 – – – – 58.950
Aprovação para aumento de capital (Portaria SUSEP nº 58 de 09/09/2014) 20 a. 58.950 (58.950) – – – – –
Aumento de capital em aprovação (AGE de 18/12/2014) 20 a. – 17.685 – – – – 17.685
Títulos e valores mobiliários – – – – 1.540 – 1.540
Prejuízo no exercício – – – – – (25.647) (25.647)
Transferência para reserva de lucros – – – (25.647) – 25.647 –
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2014 177.538 17.685 5.589 28.756 (6.623) – 222.945
Aprovação aumento capital - (Portaria 195, de 19 de junho de 2015) 20 a. 17.685 (17.685) – – – – –
Aumento de capital (AGE de 17/08/2015) 20 a. – 24.150 – – – – 24.150
Aprovação aumento de capital (Portaria SUSEP nº 1.297 de 11/12/2015) 20 a. 24.150 (24.150) – – – – –
Títulos e valores mobiliários – – – – 1.019 – 1.019
Lucro no exercício – – – – – 3.475 3.475
Destinação de reserva legal – – 174 – – (174) –
Transferência para reserva de lucros – – – 2.476 – (2.476) –
Proposta para destinação de dividendos – – – – – (825) (825)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2015 219.373 – 5.763 31.232 (5.604) – 250.764

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 

(Em milhares de reais, exceto o resultado por ação)

Nota 
Explicativa 31.12.2015 31.12.2014

Prêmios emitidos 526.027 533.629
Variações das provisões
 técnicas de prêmios 4.921 2.889
Prêmios ganhos 21 530.948 536.518
Sinistros ocorridos 21 (237.645) (346.806)
Custos de aquisição 21 (157.840) (120.189)
Outras receitas e
 despesas operacionais 22.a (14.185) (8.639)
Resultado com resseguro (17.863) (2.324)
Receita com resseguro 44.664 63.108
Despesa com resseguro (62.527) (65.432)
Despesas administrativas 22.b (117.387) (111.033)
Despesas com tributos 22.c (16.128) (14.279)
Resultado financeiro 22.d 37.075 24.879
Resultado operacional 6.975 (41.873)
Ganhos ou perdas com ativos
 não correntes 22.e 208 (710)
Resultado antes dos impostos 7.183 (42.583)
Imposto de renda 23 (2.089) 10.585
Contribuição social 23 (1.619) 6.351
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 3.475 (25.647)
Quantidade de ações 20.a 18.232.186 16.450.255
Lucro/(prejuízo) por ação 0,19 (1,56)

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A. (“Seguradora”) faz parte do 
Grupo Royal & SunAlliance (Reino Unido) e tem por objetivo social a explo-
ração das operações de seguros dos ramos elementares e vida, em quais-
quer das suas modalidades, tais como definido na legislação em vigor, 
operando através de sucursais nos principais centros econômicos do país. 
O controlador em última instância é a Royal & SunAlliance Insurance Group 
PLC, com sede em Londres. No segundo semestre de 2015 o  
Grupo Royal & SunAlliance decidiu vender todas as operações na América 
Latina para o Grupo SURA. Em dezembro de 2015, a SUSEP aprovou a 
mudança do controle acionário do Grupo Royal & SunAlliance para o  
Grupo SURA, empresa colombiana com sede em Medelín, com mais de  
70 anos de existência.
A partir de 1º de janeiro de 2015 a Seguradora deixou de fazer parte  
do consórcio DPVAT que é administrado pela Seguradora Líder dos  
Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
Em 2015 a Seguradora manteve seu posicionamento de mercado no Brasil 
atuando em quatro pilares estratégicos: Transportes, Automóvel Frotas, 
 Seguros para Pequenas e Médias Empresas e Afinidades. Desde 1º de ju-
nho de 2014 não opera com os seguros dos produtos de Engenharia, 
 Empresarial, Responsabilidade Civil e Riscos Diversos, honrando o com-
promisso e serviços dos seguros desses produtos até o final da vigência 
das apólices. A Seguradora efetuou provisões e pagamentos de custos de 
reorganização decorrentes dessa restruturação, conforme demonstrado na 
nota explicativa 22b.
A Seguradora é uma sociedade anônima de capital fechado e possui sede 
e escritório principal localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 
Brooklin Novo, cidade de São Paulo, SP - Brasil.
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Direto-
ria da Seguradora em 25 de fevereiro de 2016.
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisio-
nadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as 
determinações da Lei das Sociedades por Ações, em conjunto com os  
pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC referendados pela Superintendência de Seguros 
 Privados - SUSEP.
Na elaboração das presentes demonstrações financeiras, foi observado o 
modelo de publicação contido na Circular SUSEP n° 517/15.
Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histó-
rico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos por meio do resultado e ativos financeiros disponíveis 
para venda.
3. Principais práticas contábeis
3.1. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Seguradora são apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação.
3.2. Moeda estrangeira
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a 
moeda funcional utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. 
Ganhos ou perdas de conversão de saldos denominados em moeda es-
trangeira resultantes da liquidação de tais transações e da conversão de 
saldos na data de fechamento de balanço são reconhecidos em contrapar-
tida ao resultado.
3.3. Disponível (Caixa e equivalente de caixa)
São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, 
caixa e depósitos bancários, cujo vencimento das operações na data da 
efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insigni-
ficante de mudança de valor justo, e são utilizados pela Seguradora para o 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
3.4. Definições, classificação e mensuração dos instrumentos finan-
ceiros - Aplicações
a. Ativos Financeiros
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias especí-
ficas: mensurado ao valor justo por meio do resultado, mantidos até o ven-
cimento, disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis. A classifica-
ção depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é 
determinada na data do reconhecimento inicial.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado 
quando a Seguradora gerencia tais investimentos e toma decisões de com-
pra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a gestão de 
riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças 
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período.
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem aos ativos  
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e  
data de vencimento fixa que a Seguradora tem a intenção positiva e a 

 capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os 
investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amor-
tizado utilizando o método de juros efetivos, deduzido de eventual perda 
por redução ao valor recuperável.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos finan-
ceiros não derivativos designados como disponíveis para venda e não são 
classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos manti-
dos até o vencimento, ou (c) ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado.
As variações no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para ven-
da relacionadas às receitas de juros calculadas utilizando o método de ju-
ros efetivos são reconhecidos no resultado. Os ajustes a valor de mercado 
dos títulos classificados nesta categoria são reconhecidos no patrimônio 
líquido, líquido de impostos.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ati-
vo, que estão representados principalmente por créditos das operações 
com seguros e resseguros. Os recebíveis são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qual-
quer perda por redução do valor recuperável.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do 
resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável 
na data do balanço. As perdas por redução ao valor recuperável são reco-
nhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor 
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos 
de caixa futuros estimados desse ativo.
3.5. Redução ao valor recuperável de ativos
A Seguradora, em 2015, passou a constituir redução do valor recuperável 
de prêmios a receber através de estudo técnico baseado em histórico de 
cancelamentos de prêmios por inadimplência. A mudança na estimativa 
baseada no estudo não acarretou mudança significativa no valor total esti-
mado em períodos passados.
A seguradora constitui a redução ao valor recuperável para prêmios de 
cosseguros aceitos vencidos acima de 60 dias e sinistros pendentes a re-
cuperar de cosseguro cedido pendentes acima de 180 dias. Para opera-
ções com resseguradoras, constitui redução ao valor recuperável para os 
sinistros pendentes acima de 180 dias.
3.6. Custos de aquisição diferidos
Os custos de aquisição compreendem os custos diretos na obtenção e 
processamento de novos negócios/contratos de seguros. Esses custos são 
capitalizados, reconhecidos como ativo e amortizados pelo prazo de reco-
nhecimento dos prêmios de seguros, de acordo com o prazo de vigência 
dos contratos.
3.7. Bens à venda - salvados
Referem-se a ativos recuperados e registrados após a regulação do sinis-
tro. Estão estimados ao valor de realização, deduzidos os custos direta-
mente relacionados à sua venda, e necessários para que a titularidade do 
ativo seja transferida para terceiros em condições de funcionamento.
3.8. Demais ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo
Os demais ativos são demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas e, quando aplicável, o efeito do ajuste 
desses ativos para o valor justo ou de realização.
Os ativos de resseguro são representados por valores de operações reali-
zadas junto a resseguradores, considerando o prazo esperado de realiza-
ção (ou recebimento). Os ativos de resseguro são avaliados consistente-
mente com os saldos associados com os passivos de seguro que foram 
objeto de resseguro e conforme os termos e condições de cada contrato. 
Os passivos a serem pagos a resseguradores são compostos substancial-
mente por prêmios devidos por contratos de resseguro.
3.9. Imobilizado
O ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis de uso próprio, 
equipamentos, móveis e utensílios, veículos e equipamentos de informática 
utilizados para a condução dos negócios da Seguradora em sua atividade 
operacional.
A Seguradora utiliza o método de depreciação linear, utilizando-se os se-
guintes períodos correntes: Imóveis - 25 anos; Móveis, utensílios, máquinas 
e equipamentos - 10 anos; Equipamentos de informática e veículos -  
5 anos. Os terrenos não são depreciados.
Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou 
reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os 
benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valo-
res mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substituído é 
baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no 
resultado quando incorridos.
3.10. Intangível
Os saldos do intangível referem-se a:
• Desenvolvimento de sistemas reconhecido como ativo quando é possível 
demonstrar sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, 
mensurando seu custo de modo que gere benefícios econômicos futuros. 
Os custos capitalizados são deduzidos da amortização acumulada gerada 
durante a vida útil.
• Outros ativos intangíveis referem-se a investimentos efetuados com ca-
nais de distribuição de terceiros para fins de negociação do produto de 
seguro de afinidade, sendo demonstrado pelo custo, deduzido das respec-
tivas amortizações calculadas pelo método linear ou da forma em que se 
espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos.
3.11. Redução do valor recuperável de ativos não financeiros 
(“ impairment”)
É efetuada análise anual quanto à capacidade de recuperação dos valores, 
com o objetivo de assegurar que a perda por não recuperação desses ati-
vos é registrada como resultado de decisões para descontinuar as ativida-
des relativas a referidos ativos ou quando há evidência de que os resulta-
dos das operações não serão suficientes para assegurar a realização de 
referidos ativos.
3.12. Provisões técnicas de seguros e resseguros
• Provisão de prêmios não ganhos - PPNG
Constituída pela parcela dos prêmios emitidos correspondentes ao período 
de risco não decorrido e no prazo de vigência das apólices, conforme os 
critérios estabelecidos na Circular SUSEP 517/2015. O fato gerador da 
constituição dessa provisão é a emissão da apólice de seguros ou de um 
endosso que modifique o valor do prêmio. A PPNG é calculada “pro rata” 
dia, com base nos prêmios líquidos de cessão de cosseguros e contem-
plando as operações de transferência em resseguro, e é constituída pela 
parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contra-
tos de seguros. A parcela desta provisão correspondente à estimativa dos 
riscos vigentes e ainda não emitidos é constituída na PPNG - RVNE.
• Sinistros a liquidar - PSL
É constituída com base nas estimativas dos valores a indenizar, efetuada 
por ocasião do recebimento dos avisos de sinistros até a data do balanço. 
Os valores referentes a sinistros relativos a cosseguro cedido são conside-
rados como redutores da provisão da PSL sendo contabilizados na mesma 
rubrica.
• Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR e IBNeR
É apurada com base na estimativa dos sinistros que já ocorreram, mas que 
ainda não foram avisados à Seguradora, correspondentes a todos os ra-
mos de atuação. A referida estimativa está baseada em metodologia esta-
belecida em Nota Técnica Atuarial que considera os desvios entre o perío-
do de ocorrência observado e a data aviso efetiva dos sinistros, sendo 
estes calculados através do triângulo de run-off com histórico de 90 meses 
e considera ainda a estimativa de sinistros ocorridos e não suficientemente 
avisados (IBNER) refletindo a expectativa de alteração do montante provi-
sionado ao longo do prazo de regulação.
• Provisão de despesas relacionadas - PDR
É apurada com base na estimativa do montante de despesas relacionadas 
aos sinistros de forma direta e indireta com base em histórico de até 60 
(sessenta) meses. A referida estimativa é baseada em metodologia estabe-
lecida em Nota Técnica Atuarial que considera o montante de sinistros pa-
gos e suas respectivas despesas neste mesmo período de apuração.

• Provisão técnicas - DPVAT
Até 31 de dezembro de 2014, as provisões técnicas decorrentes do seguro 
obrigatório de danos e perdas (DPVAT), causados por veículos automoto-
res de via terrestre ou por sua carga às pessoas transportadas ou não, fo-
ram contabilizadas com base nas infor mações recebidas da Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.. A partir de 1º de janeiro de 
2015 a Seguradora deixou de fazer parte do consórcio DPVAT que é admi-
nistrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
Teste de adequação de passivos - TAP
Conforme requerido pelo CPC 11 e Circular SUSEP nº 517/15, a cada data 
de balanço a Seguradora efetua o teste de adequação dos passivos para 
todos os contratos de seguros vigentes na data da execução do teste.
Esse teste tem por objetivo avaliar se a soma do valor líquido contabilizado 
de todos os passivos de contratos de seguro bruto de resseguro (provisões 
técnicas: PPNG, IBNR, IBNeR, PSL, PPNG-RVNE e PDR), deduzidos dos 
custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacio-
nados às provisões técnicas, denominado Net Carrying Amount, encontra-
-se adequado e suficientemente provisionado quando comparado com os 
fluxos de caixa futuros estimados dos contratos de seguros vigentes.
Para a realização do teste de adequação de passivo é utilizada a metodo-
logia de cálculo de Run off da PPNG considerando as despesas associa-
das às operações de seguros dos contratos vigentes na data-base de cál-
culo até a data da extinção destes, trazidos a valor presente, que contempla:
• O valor estimado dos sinistros e as despesas administrativas previstas 
nos contratos calculados antes da data base (excluindo acontecimentos 
excepcionais a menos que tais eventos possam se repetir).
• A taxa de juros utilizada nos fluxos de caixa descritos acima foi a taxa 
ETTJ livre de risco pré-fixada, conforme estabelece o parágrafo único do 
artigo 51º da Circular SUSEP nº 517/15.
Para a realização deste teste, os contratos são agrupados de acordo com 
o regime financeiro, em status de comercialização e por grupo de ramos.
Caso esta avaliação separadamente por grupamento demonstre  deficiência 
de provisão, a Seguradora registra a perda imediatamente como uma despe-
sa no resultado, constituindo provisões adicionais aos passivos de seguros 
já registrados na data-base do teste, de forma que os passivos de contratos 
de seguro reflitam os valores estimados de fluxo de caixa futuro. Assim não 
há compensação entre déficits e superávits entre os  agrupamentos.
A metodologia utilizada está em conformidade com o disposto na Circular 
SUSEP nº 517/15.
O resultado do teste de adequação dos passivos, realizado para a data-
-base de 31 de dezembro de 2015, demonstrou insuficiência das provisões 
técnicas constituídas naquela mesma data-base, indicando a necessidade 
de constituição de Provisão Complementar de Cobertura (PCC), conforme 
tratado na Nota 17a.
3.13. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável excedente a R$ 240 
para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido foi calculada até 
agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para o período compre-
endido entre setembro de 2015 e dezembro de 2015, a alíquota foi alterada 
para 20%, conforme Lei nº 13.169/15. A despesa com imposto de renda e 
contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direi-
to legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacio-
nam a imposto de renda e contribuição social lançado pela mesma autori-
dade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de 
renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e 
serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.
3.14. Ativos contingentes, provisões judiciais e obrigações legais 
( fiscais e previdenciárias)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados 
da seguinte forma:
• Ativos contingentes - não são reconhecidos, exceto quando da existência 
de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais 
não cabem mais recursos;
• Provisões judiciais - são reconhecidas quando, com base na opinião de 
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco 
de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores 
 jurídicos são divulgados em notas explicativas ou reconhecidos contabil-
mente como provisões judiciais para a parcela que houver expectativa de 
saída de caixa;
• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas ju-
diciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalida-
de de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são integral-
mente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados de acordo 
com a legislação vigente.
• Demais passivos - São demonstrados por valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias incorridas.
3.15. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:
• O reconhecimento dos prêmios e do cosseguro e das cessões em cosse-
guros, no resultado, deduzidos de cancelamentos e restituições, ocorre 
quando da emissão das respectivas apólices ou pelo início de vigência do 
risco, o que ocorrer primeiro. E são apropriados, em bases lineares, no 
decorrer do prazo de vigência das apólices.
• A apropriação dos juros sobre prêmios fracionados, de acordo com o 
prazo de parcelamento desses prêmios.
• As receitas e despesas decorrentes de operações de seguro do ramo 
DPVAT eram contabilizadas até 01 de janeiro de 2015, com base nos infor-
mes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
• Os resultados decorrentes de retrocessões de prêmios, comissões, inde-
nizações, provisões técnicas, outras receitas e despesas são apropriados 
mensalmente com base nos valores informados pelos resseguradores.
• Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são 
apropriados como “receitas financeiras” em base “pro rata” dia, ao longo do 
período de pagamento das parcelas dos prêmios.
4. Estimativas e julgamentos contábeis
Na preparação destas demonstrações financeiras de acordo com as nor-
mas do CPC, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premis-
sas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Seguradora e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplica-
ção das políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, bem como as informações 
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem 
um risco significativo de resultar em um ajuste material no ano findo em 31 
de dezembro de 2015 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
•  Avaliação do valor justo das aplicações financeiras (nota explicativa nº 8).
•  Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos (nota  explicativa nº 11).
• Perdas de valor recuperável sobre determinados ativos não financeiros 
(incluindo ativos intangíveis) (nota explicativa nº 14).
• Provisões técnicas e custos de aquisição diferida (nota explicativa nº 17).
5. Gerenciamento de riscos
A Administração da Seguradora tem a responsabilidade para o estabeleci-
mento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. A Administra-
ção estabeleceu o Comitê de Risco, que é responsável pelo desenvolvi-
mento e acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do 
Grupo RSA. O Comitê reporta regularmente a Administração sobre suas 
atividades.
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e 
analisar os riscos aos qual a Seguradora está exposta, para definir limites 
de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência 
aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de risco e os sistemas 
são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mer-
cado e nas atividades da Seguradora. A Seguradora, através de suas nor-
mas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter um 
ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham 
consciência de suas atribuições e obrigações.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 

(Em milhares de reais)
31.12.2015 31.12.2014

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/(prejuízo) do exercício 3.475 (25.647)
Ajustes para:
 Depreciação e amortizações 9.649 7.612
 Variação das provisões técnicas 198.088 342.236
 Variação dos custos de aquisição diferidos (4.711) (5.678)
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 7.023 624
 Ganho na alienação de investimento,
  imobilizado e intangível (208) 710
Lucro/(prejuízo) ajustado 213.316 319.857
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros 18.300 (97.736)
 Ajustes com títulos e valores mobiliários 1.019 1.540
 Créditos das operações de seguros e resseguros (24.590) 29.311
 Ativos de resseguro 44.988 71.885
 Títulos e créditos a receber (6.183) (30.814)
 Outros ativos 2.352 5.859
 Outras contas a pagar 17.095 (20.320)
 Débitos de operações com seguros e resseguros 13.339 (4.449)
 Depósitos de terceiros (4.857) 6.450
 Provisões técnicas - seguros (291.765) (339.469)
 Provisões judiciais 1.550 12.096
Caixa consumido nas atividades operacionais (15.436) (45.790)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela venda:
 Imobilizado 2.301 3.943
Pagamento pela compra:
 Imobilizado (1.960) (7.264)
 Intangível (5.975) (21.235)
Caixa consumido nas atividades
 de investimento (5.634) (24.556)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento de capital 24.150 76.635
 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (825) –
Caixa líquido gerado nas atividades
 de financiamento 23.325 76.635
Aumento/(redução) líquido(a) de caixa
 e equivalentes de caixa 2.255 6.289
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.370 3.081
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 11.625 9.370

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras
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A área de Risco do Grupo supervisiona como a administração monitora a 
aderência às políticas e procedimentos de gerenciamento de risco, e revisa 
a adequação da estrutura de gerenciamento de risco em relação aos riscos 
aos quais a Seguradora está exposta.
Os principais riscos decorrentes dos negócios da Seguradora são os  
riscos de seguros (subscrição), operacional, legal, mercado, de crédito e 
de  liquidez.
5.1. Risco de seguros (subscrição)
Definição de contrato de seguros
De acordo com o CPC 11, contrato de seguro é um contrato segundo  
o qual uma parte (a Seguradora) aceita um risco de seguro significativo de 
outra parte (o segurado), aceitando indenizar o segurado no caso de um 
evento específico, futuro e incerto (evento segurado) afetar adversamente 
o  segurado.
Risco de seguro significativo define-se como a possibilidade de pagar be-
nefícios adicionais significativos aos segurados na ocorrência de um evento 
de seguro (com substância comercial) que são maiores do que os benefí-
cios pagos caso o evento segurado não ocorra.
Os principais riscos aos quais a Seguradora está exposta são a precifica-
ção, a aceitação e o gerenciamento de riscos de seus clientes. Ao aceitar 
riscos, a Seguradora se compromete com o pagamento de sinistros e, por-
tanto, esses riscos devem ser entendidos e controlados. Os fatores críticos 
para o gerenciamento do negócio são: uma subscrição disciplinada, avalia-
ção abrangente dos riscos, processo estruturado de gerenciamento de ris-
cos, precificação e controle de exposição. A Seguradora gerencia esses 
riscos através da sua estratégia de subscrição, reduzindo sua exposição 
através de contratos de resseguro e cosseguro, para as carteiras de pro-
priedade, engenharia (run-off) e automóvel existe uma gestão preventiva 
de análise dos riscos, já para a carteira de transporte existe a administra-
ção preventiva de sinistros.
A estratégia de subscrição busca assegurar que os riscos assumidos estão 
diversificados em termos de tipo, montante de riscos, indústria e geografia.
A precificação de seguros geralmente se baseia no histórico de frequências 
e severidade média dos sinistros, ajustados pela inflação e tendências futu-
ras a fim de reconhecer antecipadamente as mudanças nos padrões de 
sinistros. Como as liquidações de sinistros continuam sendo o principal 
custo da Seguradora, ela cria subsídios nos procedimentos de precificação 
para despesas de aquisição, despesas de administração, custo de ressegu-
ro que cubram adequadamente o custo do capital de exposição aos riscos.
Os contratos de resseguros são também classificados como “Contratos de 
Seguro”, pois pressupõem a transferência de um risco de seguro significa-
tivo, sendo reconhecidos nos mesmos critérios das operações de seguros.
A cessão de seguros por meio de cosseguros e resseguros é efetuada no 
curso normal das atividades com o propósito de limitar sua perda potencial, 
por meio da diversificação de riscos, como mencionado acima.
Contratos de resseguro e cosseguro existentes incluem cláusulas de ex-
cesso de danos, limite de perdas e cobertura de catástrofes. O efeito de tais 
negócios de resseguro e cosseguro é que a Seguradora não sofre as  perdas 
totais das liquidações dos sinistros limitando-se à parcela do  risco  retido.
A Seguradora está exposta a riscos de crédito relacionados a seus contra-
tos de resseguros e a recuperação de sinistros de resseguros em decorrên-
cia destes contratos, devido à possibilidade de restrição da capacidade fi-
nanceira, inadimplência e descumprimento de contratos. Como o objetivo 
de mitigar este risco na seleção dos resseguradores, com os quais a Segu-
radora opera, a estratégia é buscar resseguradores com a melhor combina-
ção de solidez financeira, preço e capacidade técnica.
A Seguradora permanece responsável como Seguradora direta de todos os 
riscos ressegurados, apesar da resseguradora ficar responsável pela ex-
tensão do risco cedido.
Os produtos e suas respectivas coberturas, são previamente autorizados 
pelo órgão regulador (SUSEP).
Concentração de riscos dos contratos de seguro
A concentração de risco dos contratos de seguro para as várias modalida-
des são determinadas com base nos prêmios emitidos antes do resseguro 
levando-se em conta sua distribuição geográfica e linha de negócios, con-
forme demonstrado no quadro abaixo:
a. Bruto de resseguro:

31.12.2015
Sudeste/ Nordeste/

Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total
Transportes 186.461 11.929 3.564 201.954
Patrimonial 160.563 3.652 245 164.460
Automóvel 90.111 5.286 3.720 99.117
Pessoas 55.517 3.430 1.542 60.489
Outros 6 1 – 7

492.658 24.298 9.071 526.027
31.12.2014

Sudeste/ Nordeste/
Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total
Transportes 178.548 18.164 3.794 200.506
Patrimonial 125.125 7.959 1.579 134.663
Automóvel/DPVAT 135.534 8.534 3.073 147.141
Pessoas 35.384 3.720 1.369 40.473
Outros 9.541 1.161 144 10.846

484.132 39.538 9.959 533.629
b. Líquido de resseguro:

31.12.2015
Sudeste/ Nordeste/

Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total
Transportes 160.708 10.669 3.391 174.768
Patrimonial 126.234 674 785 127.693
Automóvel 88.275 5.176 3.667 97.118
Pessoas 55.466 3.430 1.542 60.438
Outros 3.465 – 18 3.483

434.148 19.949 9.403 463.500
31.12.2014

Sudeste/ Nordeste/
Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total
Transportes 159.655 17.763 3.674 181.092
Patrimonial 91.314 3.894 356 95.564
Automóvel 134.024 8.419 3.032 145.475
Pessoas 34.469 3.720 1.363 39.552
Outros 5.558 828 138 6.524

425.020 34.624 8.563 468.207
A exposição aos riscos varia por região geográfica e pode mudar ao longo 
do tempo.
5.2. Risco operacional
Riscos operacionais são os riscos de perdas diretas e indiretas resultantes 
de fatores humanos, eventos externos, processos internos e falhas nos sis-
temas. Os riscos operacionais são inerentes às operações da Seguradora 
e são típicos de qualquer empresa. As principais fontes de risco incluem 
confiabilidade dos processos operacionais, segurança da informação, ter-
ceirização de operações, dependência de fornecedores chave, implemen-
tação de mudanças estratégicas, fraudes, baixa qualidade de serviço aos 
clientes, continuidade de negócios, recrutamento, treinamento e retenção 
de pessoas e impactos sociais.
A Seguradora gerencia os riscos operacionais utilizando uma variedade de 
técnicas e ferramentas para identificar, monitorar e mitigar os riscos opera-
cionais de acordo com sua disposição ao risco. Estas ferramentas incluem 
auto-avaliação de riscos, indicadores de riscos chave (por exemplo,  
indicadores de fraudes e de serviço), análises de cenário e relatórios de 
perdas. Além disso, a Seguradora desenvolveu alguns planos de contin-
gência tecnológica, incluindo gestão de incidentes e planos de continuida-
de de negócios.
5.3. Risco legal
No curso normal de suas atividades, a Seguradora é certas vezes envolvi-
da em processos judiciais ou de arbitragem com relação às suas obriga-
ções, principalmente àquelas relacionadas ao pagamento de sinistros.
O desfecho dessas questões legais/judiciais se altera ao longo do tempo, e 
consequentemente, o montante das obrigações da Seguradora também se 
altera, podendo assim afetar negativamente o resultado da Seguradora.
A Seguradora por meio de seu departamento jurídico acompanha periodi-
camente o andamento de suas ações judiciais de forma a mitigar os riscos 
legais/judiciais e reduzir eventuais desembolsos financeiros.

5.4. Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado - tais 
como as taxas de câmbio e taxas de juros - irão afetar os resultados da 
Seguradora ou o valor de suas participações em instrumentos financeiros. 
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar 
as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno.
Taxas de juros
O risco de taxa de juros advém da possibilidade da Seguradora estar sujei-
ta a alterações nas taxas de juros que possam trazer impactos ao valor 
presente do portfólio de investimentos.
A seguradora possui contrato de gestão de investimento com instituição fi-
nanceira, o qual leva em consideração diversos aspectos, tais como: opor-
tunidades de investimentos, limites de investimentos e aspectos de  liquidez.
A Seguradora em 31 de dezembro de 2015 possui 45 % (42% em 2014) de 
sua aplicação financeira vinculada a taxa fixa (títulos do governo - NTN-F 
com vencimento para 01/01/2017) e 55 % (58% em 2014) vinculada a taxas 
flutuantes (títulos públicos - 42% (31% em 2014) e títulos privados 13% 
(27% em 2014)).
A Seguradora contabiliza os seus ativos financeiros pelo valor justo por 
meio do resultado ou disponível para venda.
O principal objetivo da estratégia de investimento da Seguradora é maximi-
zar o retorno dos investimentos para principalmente manter os ativos ga-
rantidores em montante suficiente para cobertura das provisões técnicas, e 
para melhorar seus retornos de forma geral. Em relação a isso, a Adminis-
tração é auxiliada por instituição financeira externa. Todos os investimentos 
novos ou reaplicações são avaliados individualmente e submetida à apro-
vação da Administração.
Taxas de câmbio de operações em moeda estrangeira
Os valores em moeda estrangeira, representados também por ativos e pas-
sivos decorrentes das transações usuais da Seguradora, foram convertidos 
para reais com base na taxa de câmbio vigente na data de liquidação das 
transações ou na data das demonstrações financeiras, quando pendentes 
de liquidação. Nesse caso os ativos e os passivos são convertidos pela 
cotação do dólar comercial divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os re-
sultados de variação cambial, positivos ou negativos, são registrados em 
conta de resultado.
5.5. Risco de crédito
O risco de crédito advém da possibilidade da Seguradora não receber os 
valores decorrentes dos créditos relativos às aplicações financeiras junto 
às instituições financeiras e dos créditos a receber de seguros emitidos e 
resseguros/cosseguros cedidos.
No tocante à exposição ao risco de crédito relativo às aplicações financei-
ras a política adotada pela Administração da Seguradora estabelece as 
instituições financeiras com as quais se podem operar os limites de aloca-
ção de recursos e os objetivos.
A Seguradora adota o critério de aplicar seus recursos em instituições sóli-
das, cuja classificação de risco seja entre “AAA” até “BBB”, ou seja, bancos 
que apresentam solidez financeira de excepcional até adequada, através 
da compra direta de ativos financeiros, como títulos públicos e privados e 
quotas de fundos de investimentos, buscando uma rentabilidade próxima à 
variação do CDI ou taxa SELIC, em investimentos com alta liquidez e 
 segurança.

A tabela a seguir demonstra os saldos da exposição de risco de crédito por 
“Rating” de crédito das agências para as aplicações financeiras:

31.12.2015
Rating de crédito

Ba2* B2**
Sem Saldo

Rating Total
Ativos Financeiros - títulos ao valor
 justo por meio do resultado – 12.769 753 13.522
Ativos Financeiros -
 disponível para venda 296.818 31.855 – 328.673
Total 296.818 44.624 753 342.195
A Seguradora não possui derivativos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de 
dezembro 2014 e nem realizou durante os respectivos períodos operações 
com derivativos.
Com relação ao risco de recebimento dos prêmios a receber, a política de 
crédito considera as peculiaridades das operações de seguros e é orienta-
da de forma a manter a flexibilidade exigida pelas condições de mercado e 
pelas necessidades dos clientes. A Seguradora mantém um plano de alça-
das para as operações de aceitação dos riscos e emissão das respectivas 
apólices de seguros, que contemplam também a análise do histórico de 
crédito do cliente e a exposição ao risco de cada operação.
A Seguradora registra uma provisão para perda que representa sua estima-
tiva de perdas incorridas referentes a “Prêmios a receber”.
Em 31 de dezembro de 2015, a exposição estimada ao risco de crédito 
para “Prêmios a receber” está demonstrada na nota explicativa nº 9.
Na avaliação da Seguradora os montantes que não sofreram perda por 
redução ao valor recuperável que estão vencidos há mais de 30 dias são 
cobráveis integralmente, com base em histórico de comportamento de 
pagamento e em análises dos principais clientes, incluindo as avaliações 
de crédito desses clientes, quando disponível.
5.6. Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que a Seguradora irá encontrar dificuldades 
em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. 
A abordagem da Seguradora na administração da liquidez é de garantir, 
na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputa-
ção da Seguradora.
A Seguradora monitora suas exigências através de projeções de fluxo de 
caixa e na otimização de seu retorno de caixa sobre investimentos, bem 
como através de projeções de ativos garantidores para cobertura de provi-
sões técnicas de acordo com o requerido pela SUSEP.
A Seguradora busca manter o nível de seus investimentos altamente nego-
ciáveis em um montante superior as saídas de caixa para liquidação de 
passivos financeiros para os próximos 90 dias.
A Seguradora monitora também o nível esperado de entradas de fluxos de 
caixa proveniente do “Contas a receber de clientes” em conjunto com as 
saídas esperadas de caixa relacionadas à “Pagamentos de comissões e 
sinistro, fornecedores e outras contas a pagar”.

31 de Dezembro de 2015 Total 0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses
Acima de  
12 meses

Sem vencimento  
determinado

Ativo
Caixa e bancos 11.625 11.625 – – – –
Aplicações 342.195 – 7.344 21.270 300.059 13.522
Créditos das operações com seguros e resseguros 235.081 134.721 25.423 17.417 73 57.447
Outros créditos operacionais 304 – – – – 304
Títulos e créditos a receber 8.635 320 19 8 112 8.176
Outros valores e bens - bens à venda 6.535 – – – – 6.535
Empréstimos e depósitos compulsórios 1.012 – – – – 1.012
Depósitos judiciais e fiscais 118.109 – – – 118.109 –
Total ativo 723.496 146.666 32.786 38.695 418.353 86.996
Passivo
Contas a pagar 54.282 19.316 1.482 5.550 4 27.930
Débitos de operações com seguros e resseguros 92.635 29.331 5.535 3.792 16 53.962
Depósitos de terceiros 6.253 – – – – 6.253
Provisões sinistros a liquidar e PDR 242.333 – – – – 242.333
Provisões judiciais 129.525 – – – 129.525 –
Total passivo 525.028 48.647 7.017 9.342 129.545 330.478
(*) Para fins de fluxo de caixa o valor de aplicações, embora tenha vencimento superior a 12 meses, vem sendo utilizado operacionalmente no pagamen-
to das obrigações em complemento aos demais recursos de caixa, bem como os juros semestrais recebidos dos títulos públicos NTN-F tem sido reapli-
cados em títulos públicos LFT.
5.7. Risco regulatório e de capital
A Seguradora executa suas atividades de gestão de risco de capital através 
de um modelo de gestão centralizado com o objetivo primário de atender 
aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o segmento de segu-
ro e para o segmento financeiro segundo critérios de exigibilidade de capi-
tal emitidos pela SUSEP.
A estratégia e modelo utilizado pela Administração consideram ambos “ca-
pital regulatório” e “capital econômico” segundo a visão de gestão de risco 
de capital adotada pela Seguradora.
A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o 
valor do capital da Seguradora através da otimização tanto do nível como 
diversificação das fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a aloca-
ção dos recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do pla-
nejamento estratégico periódico da Seguradora.
Os principais objetivos da Seguradora em sua gestão de capital são: (i) 
manter níveis de capital suficientes para atender requerimentos regulató-
rios mínimos determinados pela SUSEP, (ii) otimizar retornos sobre capital 
para os acionistas.
Nos termos da Resolução CNSP nº 321/2015, as sociedades supervisiona-
das deverão apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior 
ao capital mínimo requerido (CMR) e liquidez em relação ao capital de risco 
(CR) . CMR é equivalente ou maior valor entre o capital base e o capital de 
risco. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente a risco de mer-
cado a Seguradora está apurando o capital de risco com base nos riscos de 
subscrição, crédito e operacional, como demonstrado abaixo:

31.12.2015
Patrimônio líquido 250.764
Créditos tributários (9.616)
Ativos intangíveis (27.720)
Patrimônio líquido ajustado - PLA 213.428
Capital-base (I) 15.000
Capital de Risco (II) 109.379
Capital adicional - Risco de subscrição 93.717
Capital adicional - Risco de crédito 21.382
Capital adicional - Risco operacional 3.341
Efeito da correlação entre os riscos (9.061)
Capital mínimo requerido - CMR (maior entre (I) e (II)) 109.379
Suficiência de capital 104.049

A suficiência mínima de ativos líquido requerida pela Resolução CNSP 
321/2015 é de 20% do CR que equivale a R$ 21.876. Em 31 de dezembro 
de 2015 a suficiência apurada é de R$ 116.702 (nota explicativa nº 18).
5.8. Análise de sensibilidade
Sensibilidade a riscos de seguros - sinistralidade (Risco de Seguros)
A despesa de sinistros ocorridos pode ser afetada pela frequência e/ou 
severidade dos sinistros em seu portfólio a partir da influência de diversos 
fatores. As mudanças climáticas ocorrendo no mundo atualmente, compor-
tamento dos motoristas e estados de conservação das vias rodoviárias, 
mudanças na situação econômica do país afetando simultaneamente a 
criminalidade e por consequência os índices de roubo.
Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A seguradora deve efetu-
ar a indenização de todos os eventos cobertos ocorridos durante a vigência 
da apólice, mesmo que a perda seja descoberta após o término da vigência 
desta. Como resultado, os sinistros são avisados ao longo de um período e 
parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros 
Ocorridos mas Não Avisados (IBNR), sendo complementada pelo IBNeR. 
O custo estimado de sinistro inclui despesas diretas a serem incorridas na 
sua liquidação.
A tabela abaixo simula a sensibilidade no resultado do exercício (bruto do 
efeito de impostos), caso a sinistralidade varie em 1pp ponto percentual em 
relação ao prêmio ganho como resultado do aumento ou diminuição na 
frequência e severidade destes:

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Premissas 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Aumento da sinistrali-
 dade (sinistro retido/
  prêmio ganho) (5.309) (5.365) (4.684) (4.711)
Diminuição da sinistra-
 lidade (sinistro retido/
  prêmio ganho) 5.309 5.365 4.684 4.711
Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros (Risco de 
Mercado)
As flutuações das taxas de juros, como por exemplo o CDI, podem afetar 
positiva ou adversamente as demonstrações financeiras em decorrência de 
aumento ou redução no rendimento das aplicações financeiras.
Se as taxas de juros de CDI fossem 1% mais altas ou mais baixas e todas 
as outras variáveis se mantivessem constantes o resultado do período findo 
em 31 de dezembro de 2015 aumentaria ou diminuiria conforme tabela 
abaixo:

Impactos no resultado e no patrimônio  líquido - 1%
Ativos financeiros disponíveis para venda 31.12.2015 31.12.2014 Var 31.12.2015 % 31.12.2014 %
Pré-fixado 151.458 151.593 1% (1.209) (0,8%) (2.347) (1,5%)
Pós-fixado 188.682 208.901 1% (2.428) (1,3%) (1.446) (0,7%)
Inflação 2.055 – 1% (46) (2,2%) – 0,0%
Total 342.195 360.494 (3.683) (4,3%) (3.793) (2,2%)
6. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Diversas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2015 e, dentre aquelas que podem 
ser relevantes para a Companhia, encontra-se a IFRS 9 - Instrumentos financeiros, que introduz um novo requerimento para classificação e mensuração 
de ativos financeiros e, devido a alinhamentos necessários à fase II do IFRS 4, aos projetos de impairment e hedge accounting (incluindo macro hedging) 
o Comitê do IASB adiou a data de implantação dessa norma para 1° de janeiro de 2018. A Seguradora está avaliando os efeitos que as IFRS mencio-
nadas podem vir a apresentar nas demonstrações financeiras e suas divulgações, e aguardará referendo do regulador para adoção.
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7. Disponível (caixa e equivalentes de caixa)
31.12.2015 31.12.2014

Caixa 17 15
Bancos 11.608 9.355
Total 11.625 9.370

8. Aplicações
A composição das aplicações está distribuída da seguinte forma:

31.12.2015 31.12.2014
Custo Valor Ajuste a Valor

Nível atualizado justo % valor justo justo %
Títulos ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento -
 não exclusivos (a) Nível 2 12.769 12.769 3,73% – 24.200 6,71%
Outras aplicações Nível 2 753 753 0,22% – 933 0,26%
Cotas de fundos de investimento - DPVAT – – 0,00% – 46.853 13,00%
Total de títulos ao valor justo
 por meio do resultado 13.522 13.522 3,95% – 71.986 19,97%
Títulos disponíveis para venda
Notas do Tesouro Nacional - NTN (b) Nível 1 162.869 153.513 44,86% (9.356) 151.593 42,05%
Letras do Tesouro Nacional - LTN (b) Nível 1 – – – – – –
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (b) Nível 1 143.305 143.305 41,88% (1) 112.097 31,10%
Debêntures (d) Nível 2 – – 0,00% – 2.330 0,65%
Letras Financeiras - LF (c) Nível 2 31.802 31.855 9,31% 54 22.488 6,24%
Total de disponíveis para venda 337.976 328.673 96,05% (9.303) 288.508 80,04%
Total aplicações financeiras 351.498 342.195 100,00% (9.303) 360.494 100,00%
Circulante 341.674 359.793
Não circulante 521 701

(a) O valor justo das cotas de fundos de investimento foi apurado com base nos valores de cotas divulgados pelos 

administradores dos fundos de investimento nos quais a Seguradora aplica seus recursos.

(b) Os títulos públicos federais foram mensurados ao valor justo com base nas tabelas de referência do mercado 

secundário da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA.

(c) O valor justo dos investimentos em Letras Financeiras é calculado sobre remuneração pós-fixada diária vincu-

lada à taxa DI (107% do índice DI). Esta taxa é divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 

Títulos (CETIP) com base nos dados estatísticos diários dos Depósitos Interbancários.

(d) O valor justo dos investimentos em Debêntures é calculado sobre remuneração pós-fixada diária vinculada à 

taxa DI (105,3% do índice DI). Esta taxa é divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados  

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) com base nos dados estatísticos diários dos Depósitos Interbancários.

Os títulos privados e os títulos públicos integrantes da carteira encontravam-se custodiados na CETIP S.A. e na 

SELIC, respectivamente. A custódia das cotas e respectivos ativos financeiros dos fundos de investimento são 

mantidos diretamente pelos respectivos administradores.

Mensuração do valor justo reconhecido no balanço patrimonial
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Seguradora usa dados observáveis de mercado, tanto 

quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-

ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.

• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.

• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, dire-

tamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 

observáveis).

Movimentação
31.12.2015 31.12.2014

Saldo inicial 360.494 262.579
(+) Aplicações 367.952 424.302
(–) Resgates (423.253) (362.520)
(+/–) Rendimentos 35.267 33.569
(+/–) Ajuste ao valor justo 1.735 2.564
Saldo final 342.195 360.494
O valor justo por vencimento está distribuído da seguinte forma:

31.12.2015
Sem  

vencimento  
definido

De 4 até  
6 meses

De 6 até  
12 meses

Acima de  
1 ano (*) Total

Títulos ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento - não exclusivos 12.769 – – – 12.769
Outras aplicações 753 – – – 753
Total de títulos ao valor justo por meio do resultado 13.522 – – – 13.522
Títulos disponíveis para venda
Notas do Tesouro Nacional - NTN – – – 153.513 153.513
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – – 9.833 133.472 143.305
Letras Financeiras - LF – 7.344 11.437 13.074 31.855
Total de disponíveis para venda – 7.344 21.270 300.059 328.673
Total aplicações financeiras 13.522 7.344 21.270 300.059 342.195

(*) Para fins de fluxo de caixa os títulos classificados como disponível para venda, embora tenham vencimento 

superior a 12 meses, vem sendo utilizado operacionalmente no pagamento das obrigações em complemento aos 

demais recursos de caixa.

31.12.2014
Sem  

vencimento  
definido

Até 6  
meses

De 6 a  
12 meses

Acima de  
1 ano (*) Total

Títulos ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento - não exclusivos 24.200 – – – 24.200
Outras aplicações 933 933
Cotas de fundos de investimento - DPVAT 46.853 – – – 46.853
Total de títulos ao valor justo por meio do resultado 71.986 – – – 71.986
Títulos disponíveis para venda
Notas do Tesouro Nacional - NTN – – – 151.593 151.593
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 39.773 7.871 64.453 112.097
Debêntures – – 2.330 – 2.330
Letras Financeiras - LF – – 6.030 16.458 22.488
Total de disponíveis para venda – 39.773 16.231 232.504 288.508
Total aplicações financeiras 71.986 39.773 16.231 232.504 360.494

9. Créditos das operações com seguros e resseguros
A composição em 31 de dezembro de 2015 e de 31 de dezembro de 2014 da conta “Créditos das operações com 

seguros e resseguros” por idade de vencimento está demonstrada a seguir:

31.12.2015
Vencidas Provisão

Até 60 De 61 a Acima de para risco
A vencer dias 120 dias 120 dias de crédito Total

Prêmios a receber 196.319 18.524 2.593 3.763 (4.344) 216.855
Operações com seguradoras 220 30 – 810 (38) 1.022
Operações com resseguradoras – 1.724 3.543 24.586 (12.649) 17.204
Total dos créditos das operações 196.539 20.278 6.136 29.159 (17.031) 235.081

31.12.2014
Vencidas Provisão

Até 60 De 61 a Acima de para risco
A vencer dias 120 dias 120 dias de crédito Total

Prêmios a receber 190.090 13.593 2.214 3.301 (4.878) 204.320
Operações com seguradoras 630 1.605 153 767 (2.052) 1.103
Operações com resseguradoras 2.481 2.014 2.422 8.251 (3.077) 12.091
Total dos créditos das operações 193.201 17.212 4.789 12.319 (10.007) 217.514
As movimentações em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 da conta “Prêmios a receber” está demonstrada a 

seguir:

31.12.2015 31.12.2014
Prêmios pendentes no início do exercício 204.320 222.921
(+) Prêmios emitidos/RVNE 840.603 709.456
(–) Recebimentos (588.806) (571.751)
(–) Baixas/Cancelamentos (239.796) (155.991)
(+/–) Variação da provisão de riscos de créditos 534 (315)
Prêmios pendentes no final do exercício 216.855 204.320
O prazo médio de parcelamento conforme o saldo pendente da conta “Prêmios a receber” é de 60 dias para se-

guros de Danos e 118 dias para seguros de Pessoas.

10. Ativos de resseguro - provisões técnicas
a. Composição dos ativos de resseguro - provisões técnicas

31.12.2015
Provisões técnicas

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Sinistros  
a liquidar

Sinistros  
ocorridos mas  

não avisados RVNE Total
Pessoas Coletivo 265 38 9 2 314
Marítimos 118 586 – – 704
Automóvel 286 513 – 109 908
Outros 1.258 – – – 1.258
Responsabilidades 774 19.888 1.801 71 22.534
Transportes 12.513 23.646 2.883 925 39.967
Patrimonial 5.719 54.564 424 988 61.695
Total 20.933 99.235 5.117 2.095 127.380

31.12.2014
Provisões técnicas

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Sinistros  
a liquidar

Sinistros  
ocorridos mas  

não avisados RVNE Total
Pessoas – 224 41 – 265
Outros 618 729 – 15 1.362
Automóveis 1.023 1.060 1 77 2.161
Responsabilidade 342 15.906 2.197 137 18.582
Transportes 8.627 14.155 1.746 620 25.148
Patrimonial 12.958 53.720 432 2.182 69.292
Total 23.568 85.794 4.417 3.031 116.810
b. Movimentação dos ativos de resseguro - provisões técnicas

Provisões técnicas
Provisão  

de prêmios  
não ganhos

Sinistros  
a liquidar

Sinistros  
ocorridos mas  

não avisados RVNE Total
Saldo 31 de dezembro 2013 27.990 97.559 2.041 3.031 130.621
Constituições 18.056 58.457 6.386 1.235 84.134
Amortizações/reversões (22.478) (2.253) (4.010) (1.235) (29.976)
Pagamentos – (71.885) – – (71.885)
Atualização e Oscilação Cambial – 3.916 – – 3.916
Saldo 31 de dezembro 2014 23.568 85.794 4.417 3.031 116.810
Constituições 16.551 57.138 5.799 1.706 81.194
Amortizações/reversões (19.186) (1.075) (5.099) (2.642) (28.002)
Pagamentos – (44.988) – – (44.988)
Atualização e Oscilação Cambial – 2.366 – – 2.366
Saldo 31 de dezembro 2015 20.933 99.235 5.117 2.095 127.380
11. Créditos tributários e previdenciários
a. Circulante
Referem-se a impostos e contribuições a compensar, impostos e contribuições antecipados no exercício, e tributos 
retidos na fonte, no montante de R$ 1.626 (R$ 302 em 31 de dezembro de 2014).
b. Realizável a longo prazo
O valor de R$76.212 é composto por R$68.886 (R$ 67.202 em 31 de dezembro de 2014) que referem-se aos 
créditos tributários de imposto de renda e contribuição social decorrentes de diferenças temporárias e prejuízo 
fiscal/base negativa e por R$ 7.326 (R$ 7.391 em 31 de dezembro de 2014) constituição de créditos tributários de 
PIS e COFINS, decorrentes de diferenças temporárias sobre a provisão de sinistros a liquidar, que serão deduzi-
dos da base de cálculo de PIS e COFINS quando do seu efetivo pagamento.
c. Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição sociais diferidos

31.12.2015 31.12.2014
Imposto  

de renda
Contribuição 

social Total
Imposto  

de renda
Contribuição 

social Total
Saldo inicial 44.337 22.865 67.202 34.394 16.899 51.293
(+) Constituição de créditos 3.905 2.647 6.552 11.793 7.077 18.870
(–) Realização de créditos (2.829) (2.039) (4.868) (1.850) (1.111) (2.961)
Saldo final 45.413 23.473 68.886 44.337 22.865 67.202
d. Composição dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferido:

31.12.2015 31.12.2014
Créditos tributários Imposto Contribuição Total Imposto Contribuição

de renda social de renda social Total
Provisões judiciais 32.354 15.700 48.054 31.980 15.451 47.431
Provisões de participações nos lucros 925 630 1.555 750 450 1.200
Provisão para riscos de crédito 5.186 3.283 8.469 2.502 1.501 4.003
Prejuízo fiscal/base negativa 6.210 3.406 9.616 7.781 4.669 12.450
Ajuste a valor justo - aplicações 2.326 1.374 3.700 2.759 1.656 4.415
COFINS diferido (1.575) (896) (2.471) (1.589) (954) (2.543)
Outros (13) (24) (37) 154 92 246
Total dos créditos tributários 45.413 23.473 68.886 44.337 22.865 67.202
e. Expectativa de realização dos créditos tributários
As diferenças temporárias referem-se, basicamente, a provisões que serão dedutíveis quando os ativos e passi-
vos que as motivaram atingirem as condições legais de dedutibilidade, conforme segue:
2016 5.969
2017 2.115
2018 1.695
2019 5.452
2020 em diante 53.655
Total 68.886
12. Bens à venda - salvados
A composição por idade do saldo de salvados está demonstrada a seguir:

31.12.2015 31.12.2014
Até 31 a 60 61 a 180 Acima de

Ramos de atuação 30 dias dias dias 180 dias Total Total
Transportes 33 220 2.035 1.449 3.737 3.695
Automóveis – 94 596 2.040 2.730 3.899
Patrimoniais – – – 2 2 29
Outros – – – 66 66 66
Total 33 314 2.631 3.557 6.535 7.689
13. Imobilizado
a. Composição

31.12.2015 31.12.2014

Custo
Depreciação  

acumulada Total Custo
Depreciação  

acumulada Total
Edificações 11 (5) 6 11 (4) 7
Terrenos 67 – 67 67 – 67
Equipamentos 9.327 (7.605) 1.722 8.618 (6.906) 1.712
Móveis, máquinas e utensílios 3.543 (746) 2.797 3.466 (403) 3.063
Veículos 2.342 (530) 1.812 1.988 (854) 1.134
Benfeitoria em imóveis de terceiros 4.260 (1.806) 2.454 4.234 (1.085) 3.149
Total 19.550 (10.692) 8.858 18.384 (9.252) 9.132
b. Movimentação dos saldos

Equipamento

Benfeitorias  
em imóveis  
de terceiros Veículos Outros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 2.322 596 1.101 845 4.864
Adições 171 3.534 577 2.982 7.264
Baixas (272) (741) (198) (315) (1.526)
Despesas de depreciação (509) (240) (346) (375) (1.470)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 1.712 3.149 1.134 3.137 9.132
Adições 708 26 1.138 87 1.959
Baixas – – (55) (11) (66)
Despesas de depreciação (698) (721) (405) (343) (2.167)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.722 2.454 1.812 2.870 8.858
14. Intangível
a. Composição

31.12.2015 31.12.2014
Custo Amortização Total Total

Despesas de desenvolvimento de sistemas e direitos
 de uso de software, líquidas de amortizações acumuladas 32.196 (18.871) 13.325 11.573
Direito de uso de bases de clientes de terceiros
 para fins de negociação do produto de seguro “Affinity”,
  líquido de amortizações acumuladas 27.964 (13.569) 14.395 19.680
Total 60.160 (32.440) 27.720 31.253
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Movimentação dos saldos
Despesas de  

desenvolvimento  
de sistemas

Direito de  
uso de bases  

de clientes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 11.997 7.290 19.287
Adições 6.183 15.052 21.235
Baixas (3.127) – (3.127)
Despesas de amortização (3.480) (2.662) (6.142)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 11.573 19.680 31.253
Adições 5.824 151 5.975
Baixas (573) (1.454) (2.027)
Despesas de amortização (3.499) (3.982) (7.481)
Saldos em 31 dezembro de 2015 13.325 14.395 27.720
15. Composição das obrigações a pagar e impostos a recolher
Abaixo segue a composição das obrigações a pagar e impostos a recolher

31.12.2015 31.12.2014
Obrigações prestação de serviços 13.464 12.951
Participação nos lucros 3.700 3.000
Dividendos 823 –
Honorários/outros 349 398
Total 18.336 16.349

31.12.2015 31.12.2014

Impostos retidos (renda e serviços) 1.767 1.384

Imposto de operações financeiras 9.799 10.088

Contribuições previdenciárias e FGTS 1.073 970

Total impostos a recolher 12.639 12.442
16. Débitos de operações com seguros e resseguros
a. Corretores de seguros e resseguros
Referem-se a comissões a pagar aos corretores por ocasião da cobrança de títulos e as recuperações relativas 
aos prêmios restituídos.
b. Operações com resseguradoras
É composto por prêmio de resseguro líquido de comissão, juntamente com as obrigações a pagar para os resse-
guradores. Segue a composição das operações com resseguradoras por tipo de ressegurador:

Resseguradoras
Local Admitido Eventual Total

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Riscos cedidos e a liquidar 21.041 10.381 13.557 11.678 216 216 34.813 22.275
Outros débitos 13 74 – – 10 10 23 83
Totais 21.053 10.455 13.557 11.678 225 225 34.836 22.358
Segue o demonstrativo constando as despesas com resseguro no período cedido por ressegurador:

31.12.2015 31.12.2014
Terra Brasis Resseguradora S.A. (23.347) (11.843)
IRB Brasil Resseguros S.A. (11.933) (18.628)
Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A. (7.159) (3.392)
Royal & SunAlliance Insurance PLC (5.380) (5.343)
Munich Re do Brasil Resseguradora S.A. (3.734) (4.729)
Everest Reinsurance Company (2.250) (2.708)
Hannover Rück Se (Antiga Hannover Rückversicherung Ag) (2.082) (1.413)
Xl Resseguros Brasil S.A. (1.665) 1.307
Lloyd´s (1.480) (2.436)
Swiss Re Brasil Resseguros S.A. (1.269) (3.004)
MAPFRE Re do Brasil Companhia de Resseguros (805) (1.949)
Transatlantic Reinsurance Company (779) (570)
Markel Resseguradora do Brasil S.A. (207) (99)
Odyssey Reinsurance Company (204) (73)
Liberty Mutual Insurance Company (151) (132)
Ace Resseguradora S.A. (65) (261)
General Reinsurance Ag (17) –
Austral Resseguradora S.A. – (26)
Partner Reinsurance Europe – (206)
Total (62.527) (55.505)
c. Depósito de terceiros
Referente a depósito de terceiros, segue abaixo a evolução dos valores:

31.12.2015 31.12.2014
De 1 a 30 dias 477 1.993
De 31 a 60 dias 2.708 (814)
De 61 a 120 dias 143 4.782
De 121 a 180 dias 2.749 1946
De 181 a 365 dias 176 1346
Superior a 365 dias – 1.858
Total 6.253 11.111

17. Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos
a. Composição das provisões técnicas de seguros e custos de aquisição diferidos

31.12.2015
Provisões técnicas

Principais classes
 de negócios

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Provisão de  
sinistros  

a liquidar

Provisão  
de despesas  
relacionadas

Provisão de  
sinistros ocorridos  
mas não avisados

Total de  
provisões  

técnicas
Transportes 11.087 55.353 16.747 4.003 11.894 87.997
Automóveis 10.465 57.149 60.751 963 4.739 123.602
Patrimoniais 33.938 95.115 84.290 1.319 4.078 184.802
Responsabilidades 446 2.550 3.369 713 4.427 11.059
Outros 38 637 26.136 45 696 27.514
Pessoas 710 2.045 43.830 167 5.170 51.212
Total 56.684 212.849 235.123 7.210 31.004 486.186

31.12.2014
Provisões técnicas

Principais classes
 de negócios

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Provisão de  
sinistros  

a liquidar

Provisão  
de despesas  
relacionadas

Provisão de  
sinistros ocorridos  
mas não avisados

Total de  
provisões  

técnicas
Transportes 10.619 63.543 52.762 2.105 13.365 131.775
Automóveis 9.675 55.890 50.017 1.566 27.455 134.928
Patrimoniais 29.614 84.347 91.149 1.797 4.146 181.439
Responsabilidades 884 4.399 36.197 981 5.414 46.991
Outros 59 579 4.592 85 23 5.279
Pessoas 1.122 1.988 10.794 172 3.914 16.868
Total 51.973 210.746 245.511 6.706 54.317 517.280
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foi constituída provisão complementar de cobertura das provisões técnicas 
decorrentes da insuficiência apurada no teste de adequação de passivo no montante de R$ 4.176 (R$ 11.201 em 
2014).
b. Movimentação das provisões técnicas

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Sinistros a  
liquidar (*)

Provisão  
de despesas  
relacionadas

Provisão de  
sinistros ocorridos  
mas não avisados

Saldo em 31 de dezembro de 2014 51.973 210.746 245.511 6.706 54.317
Constituições 55.538 201.744 360.349 31.888 27.095
Amortizações/reversões (50.827) (199.641) (117.825) (1.402) (50.408)
Pagamentos – – (261.783) (29.982) –
Atualização e oscilação cambial – – 8.871 – –
Saldo em 31 de dezembro de 2015 56.684 212.849 235.123 7.210 31.004

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Sinistros a  
liquidar (*)

Provisão  
de despesas  
relacionadas

Provisão de  
sinistros ocorridos  
mas não avisados

Saldo em 31 de dezembro de 2013 46.295 218.892 204.241 6.089 32.089
Constituições 51.973 210.746 449.634 30.185 54.327
Amortizações/reversões (46.295) (218.892) (102.862) (1.229) (32.099)
Pagamentos – – (311.130) (28.339) –
Atualização e oscilação cambial – – 5.628 – –
Saldo em 31 de dezembro de 2014 51.973 210.746 245.511 6.706 54.317
(*) Em 31 de dezembro de 2015, a Seguradora possui processos de sinistros em demanda judicial em diversos 
estágios processuais, registrados nessa rubrica, no montante de R$96.625 (R$ 97.124 em 31 de dezembro de 
2014), com a seguinte classificação de risco:

31.12.2015 31.12.2014
Risco de perda Quantidade Reclamado Provisionado Quantidade Reclamado Provisionado
Perda provável 326 35.700 16.271 753 25.207 16.031
Perda possível 1.054 71.684 69.450 3.372 103.495 69.409
Perda remota 387 44.684 10.904 802 55.728 11.684
Total 1.767 152.068 96.625 4.927 184.430 97.124
A variação no quadro acima se deu, entre outros fatores pela saída da seguradora do consórcio DPVAT, conforme 
nota explicativa 3.12.

31.12.2015 31.12.2014
Saldo no início do exercício 97.124 71.229
Total pago (10.417) (16.614)
Constituições no exercício 2.538 10.090
Alterações de provisões (1.495) 26.197
Atualização monetária/Oscilação cambial e outros 8.875 6.222
Saldo no fim do Exercício 96.625 97.124
Tabela de desenvolvimento de sinistros
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente às reservas de 
sinistros, comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões.
O triângulo superior do quadro apresenta a provisão estimada para as últimas perdas e ajuste de despesas de 
perdas no final de cada ano do acidente como o final do período de referência.
Partindo do ano em que o sinistro foi avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no 
decorrer dos anos. A provisão varia à medida que as informações mais precisas a respeito da frequência e seve-
ridade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra as quantias pagas em relação a essas 
provisões em cada período subsequente.
Os valores demonstrados abaixo são baseados na provisão de sinistro a liquidar e provisão de despesas relacio-
nadas. Não constam os montantes referentes a IBNR.

Tabela de desenvolvimento de sinistros brutos de resseguros
BRUTO DE RESSEGURO

2005 e  
anteriores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Estimativa de Sinistros Acumulados
No final do ano de acidente 595.663 36.079 87.259 64.221 67.196 88.064 86.444 85.612 95.661 108.980 91.802
1 ano depois 160.532 32.458 96.650 51.890 65.188 65.923 127.260 88.088 148.842 115.615
2 ano depois 158.162 35.738 104.047 51.795 69.057 48.256 112.667 107.597 158.831
3 ano depois 162.696 37.832 105.500 59.346 66.401 48.458 116.667 115.388
4 ano depois 163.252 40.304 105.567 59.429 73.051 55.151 116.600
5 ano depois 165.587 39.476 100.654 59.140 80.823 56.869
6 ano depois 164.741 39.903 100.377 57.633 80.091
7 ano depois 151.374 39.688 102.740 58.437
8 ano depois 152.238 39.527 98.647
9 ano depois 160.332 39.302
10 anos depois 154.227
Sinistros Pagos Acumulados 134.489 36.138 94.461 52.624 52.693 49.610 106.925 91.998 139.255 85.283
Provisão do ano corrente antes dos descontos 19.738 3.164 4.186 5.813 27.398 7.259 9.675 23.390 19.576 30.332 91.802 242.333
Provisão de sinistro a liquidar nas demonstrações financeiras 242.333
Tabela de desenvolvimento de sinistros líquidos de resseguros
LÍQUIDO DE RESSEGURO

2005 e  
anteriores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Estimativa de Sinistros Acumulados
No final do ano de acidente 385.605 28.746 37.255 41.400 49.443 55.724 60.872 73.535 70.082 87.531 65.870
1 ano depois 110.576 25.434 45.396 39.210 44.548 67.087 56.841 77.831 111.493 89.802
2 ano depois 109.185 26.358 48.222 38.115 46.907 51.086 50.934 78.609 118.503
3 ano depois 108.354 28.878 48.345 42.875 47.590 50.319 48.757 87.435
4 ano depois 109.355 30.059 52.253 44.944 42.549 59.410 49.457
5 ano depois 112.440 29.392 49.809 44.181 49.090 54.707
6 ano depois 108.435 26.850 48.106 44.942 45.376
7 ano depois 113.263 27.304 55.600 45.604
8 ano depois 121.715 28.584 48.728
9 ano depois 126.684 27.074
10 anos depois 122.049
Sinistros Pagos Acumulados 113.895 25.104 46.483 41.920 42.504 49.219 43.055 78.988 100.482 69.856
Provisão do ano corrente antes dos descontos 8.154 1.970 2.245 3.684 2.872 5.488 6.402 8.447 18.021 19.946 65.870 143.099
Provisão de sinistro a liquidar nas demonstrações financeiras 143.099

18. Garantia das provisões técnicas
Para cobertura das provisões técnicas, a Seguradora mantinha os seguintes títulos e valores mobiliários retidos  
ou vinculados à SUSEP: 31.12.2015 31.12.2014
Provisões técnicas - Seguros 490.362 528.481
(–) Deduções/Exclusões (264.867) (279.581)
Direito Creditório (124.996) (109.458)
Custo de Aquisição Diferidos Redutores (20.651) (18.685)
Ativos de Resseguro Redutores (118.017) (103.400)
Depósitos Judiciais Redutores (972) (972)
Provisões Retidas pelo IRB (231) (231)
Provisões dos Consórcios DPVAT – (46.835)
Total a ser coberto 225.495 248.900
Títulos de renda fixa - públicos 296.818 263.690
Títulos de renda fixa - privados 31.855 24.818
Cotas de fundos de investimento - renda fixa (não exclusivos) 13.522 24.200
Total 342.195 312.708
Suficiência 116.700 63.808

19. Outros débitos - provisões judiciais
A Seguradora possui diversos processos judiciais e administrativos, essas provisões são constituídas para todas 
as contingências referentes a processos judiciais e potenciais riscos que representam perdas prováveis e estima-
das com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevân-
cia no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

31.12.2015 31.12.2014
Provisão Depósito judicial Provisão Depósito judicial

Obrigações legais - fiscais e previdenciárias (a) 126.873 116.767 125.512 115.769
Provisões trabalhistas (b) 765 49 543 78
Provisões cíveis (c) 1.887 26 1.920 49
Sinistros – 1.267 – 1.267
Total 129.525 118.109 127.975 117.163
a. Obrigações legais (fiscais e previdenciárias)
Os valores registrados nessa rubrica são relacionados, principalmente, a discussões judiciais, registradas no 
exigível a longo prazo. Essas ações, quando requeridas, estão amparadas por depósitos judiciais classificados  
no realizável a longo prazo. A Seguradora constitui provisão, apoiada na opinião de seus consultores jurídicos, 
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conforme suas probabilidades de êxito e relevância. As discussões judiciais referentes a questionamentos de 
obrigações legais foram integralmente provisionadas e classificadas na conta “Obrigações legais (fiscais e previ-
denciárias)”, independentemente de sua probabilidade de êxito.
As principais ações fiscais e os saldos dos correspondentes depósitos judiciais podem assim, serem resumidos:

Obrigações legais Depósitos judiciais
2015 2014 2015 2014

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 115.361 113.952 99.535 98.363
Programa de Integração Social - PIS 7.111 7.159 12.997 13.046
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 3.254 3.254 3.261 3.254
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 1.147 1.147 974 1.106
Total 126.873 125.512 116.767 115.769
COFINS - A Seguradora questiona judicialmente a inconstitucionalidade da cobrança de 3% (COFINS) por falta 
de recepção pela Lei nº 9.718/98.
PIS - Empresa objetiva recolher o PIS pelos critérios da Lei Complementar nº 07/70, pois a Emenda Constitucional 
nº 1/94 ao instituir o Fundo Social vedou regulação do dispositivo por medida provisória .
INSS - Questionamento sobre comissão de corretagem incidente e no questionamento sobre o aumento da alí-
quota do RAT (Riscos ambientais do Trabalho) incidente sobre a folha de pagamento, conforme regulamento do 
Instituto nacional da previdência Social no valor de R$ 1.058.
ICMS - As ações em andamento referem-se ao questionamento da constitucionalidade da obrigação de pagamen-
to do ICMS sobre salvados.
b. Provisões Judiciais - trabalhistas
Ações de vínculo empregatício e direitos trabalhistas referem-se aos questionamentos de equiparação salarial e 
horas extras, pedidos de indenização de empresas jurídicas que atuavam como representações da Seguradora e 
estão registradas de acordo com suas possibilidades de perda estabelecidas pelos consultores jurídicos da 
Seguradora.
c. Provisões Judiciais - cíveis
O saldo das provisões judiciais cíveis refere-se, basicamente, a ações que, na opinião dos consultores jurídicos 
da Seguradora, apresentam risco de perda provável ou expectativa de saída de caixa.
d. Composição das provisões judiciais

31.12.2015 31.12.2014
Risco de perda Quantidade Reclamado Provisionado Quantidade Reclamado Provisionado
Obrigações legais
Possível 14 125.533 125.533 14 124.172 124.172
Remota 1 1.340 1.340 1 1.340 1.340

15 126.873 126.873 15 125.512 125.512
Trabalhistas
Provável 2 419 385 4 192 202
Possível 8 1.332 249 4 154 305
Remota 7 1.118 131 4 849 36

17 2.869 765 12 1195 543
Cíveis
Provável 22 270 351 40 5339 420
Possível 51 1.314 1.217 59 1.846 1.206
Remota 43 931 319 71 4.182 294

116 2.515 1.887 170 11.367 1.920
Total 148 132.257 129.525 197 138.074 127.974
e. Movimentação das provisões judiciais

Fiscais Trabalhistas Cíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2014 125.512 543 1.920
Constituições/atualização monetária 1.409 559 267
Reversões/pagamentos (48) (337) (300)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 126.873 765 1.887
20. Patrimônio líquido
a. Capital social
Houve aprovação do capital pela SUSEP no valor de R$ 17.685 através da portaria nº 195 de 19 de junho de 2015.
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 17 de agosto de 2015 os acionistas da Seguradora 
efetuaram o aumento de capital social em R$ 24.150, que foi aprovado pela SUSEP através da portaria SUSEP 
nº 1.297 de 11 de dezembro de 2015.
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social está representado por 18.232.186 ações (16.450.255 ações em  
31 de dezembro de 2014) ordinárias nominativas, sem valor nominal.
b. Reserva legal
Constituída, ao final de cada exercício social, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser 
utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento do capital social.
c. Outras reservas de lucros
Correspondem à parcela do lucro líquido remanescente, após as deduções legais e a constituição da reserva le-
gal, ao final de cada exercício social, sujeita à deliberação da Assembleia Geral.
d. Composição acionária

31.12.2015
Origem ON %

RSA Insurance Group PLC UK 18.232.109 99,999
Minoritários - pessoa física BR 77 0,001
Total 18.232.186 100,000
21. Ramos de atuação da seguradora
Estão sendo detalhados a seguir os principais ramos de atuação, bem como os respectivos montantes de prêmios 
ganhos, sinistros ocorridos, custos de aquisição e índices de sinistralidade e de comissionamento:

31.12.2015
Prêmios Sinistros Custos de Índices - %

Principais classes de negócios ganhos ocorridos aquisição Sinistralidade Comissionamento
Transportes 211.402 (96.986) (48.139) 46 23
Patrimoniais 152.933 (51.592) (59.561) 34 39
Automóveis 99.841 (55.784) (16.330) 56 16
Pessoas (Vida) 61.492 (22.132) (32.844) 36 53
Responsabilidades 3.475 (10.228) (747) 294 21
Cascos 1.805 (923) (219) 51 12
Total 530.948 (237.645) (157.840) 45 30

31.12.2014
Prêmios Sinistros Custos de Índices - %

Principais classes de negócios ganhos ocorridos aquisição Sinistralidade Comissionamento
Transportes 198.701 (99.390) (40.551) 50 20
Patrimoniais 136.006 (90.210) (43.649) 66 32
Automóveis 145.693 (114.473) (19.331) 79 13
Responsabilidades 14.445 (18.975) (2.450) 131 17
Cascos 1.813 (1.525) (257) 84 14
Pessoas (Vida) 39.860 (22.233) (13.951) 56 35
Total 536.518 (346.806) (120.189) 65 22

22. Detalhamento de contas da demonstração do resultado
a. Outras receitas e despesas operacionais 31.12.2015 31.12.2014
  Despesas com inspeção de riscos (10.245) (8.070)
  Provisões judiciais trabalhistas, cíveis e outras provisões (73) (403)
  Reversão (constituição) da provisão para riscos de créditos (10.220) (1.158)
  Outras receitas/despesas operacionais 6.353 992
Total (14.185) (8.639)
b. Despesas administrativas
  Pessoal Próprio (62.146) (61.540)
  Serviços de terceiros (16.767) (13.840)
  Localização e funcionamento (27.239) (25.992)
  Publicações e propaganda (11.405) (6.690)
  Publicações (41) (39)
  Donativos e contribuições (149) (110)
  Outras despesas administrativas 360 (2.822)
Total (117.387) (111.033)
c. Despesas com tributos
  COFINS (11.052) (10.878)
  COFINS diferido (56) 1.492
  PIS (1.892) (1.768)
  PIS diferido (9) 242
  Taxa de fiscalização (2.204) (2.387)
  Impostos municipais (331) (800)
  Outras despesas com tributos (584) (180)
Total (16.128) (14.279)
d. Resultado financeiro
  Receitas com títulos de renda fixa - disponível para venda 35.242 26.977
  Receitas com títulos de renda fixa - valor justo por meio de resultado – 6.592
  Receitas financeiras com operações de seguros e resseguros 51.307 26.487
  Outras receitas financeiras 12 264
  Subtotal 86.561 60.320
  Despesas financeiras com operações de seguros (47.486) (33.681)
  Despesas financeiras com juros sobre tributos (500) (524)
  Outras despesas financeiras (1.500) (1.236)
  Subtotal (49.486) (35.441)
Total 37.075 24.879
e. Ganhos e perdas com ativos não correntes
  Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado 208 76
  Outros – (786)
Total 208 (710)
23. Imposto de renda e contribuição social

31.12.2015 31.12.2014
Imposto  

de renda
Contribuição  

social
Imposto  

de renda
Contribuição  

social
Resultado antes dos impostos e após participações 7.184 7.184 (42.583) (42.583)
(+/–) Ajustes temporários 13.742 13.742 11.216 11.216
(+/–) Ajustes permanentes 367 367 242 242
Base de Cálculo antes da Compensação de Prejuízos 21.293 21.293 (31.125) (31.125)
(–) Compensação de Prejuízos Fiscal (6.388) (6.388) – –
Base de Cálculo dos Tributos 14.905 14.905 (31.125) (31.125)
Alíquota média do exercício (24%) (17%) 25% 15%
Expectativa de resultado de IRPJ e CSLL,
 de acordo com a alíquota vigente (3.612) (2.496) 7.781 4.669
Ajuste tributários oriundos das diferenças intertemporais 3.120 2.154 2.804 1.682
Utilização de créditos de prejuízo fiscal e base negativa (1.597) (1.278) – –
Impostos de renda e contribuição social contabilizados (2.089) (1.620) 10.585 6.351
Alíquota Efetiva (29,1%) (22,5%) (24,9%) (14,9%)
24. Transações e saldos com partes relacionadas
A remuneração do pessoal-chave da Administração, que compreende funcionários que tem autoridade e respon-
sabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Seguradora, é composta exclusivamente de 
benefícios de curto prazo, cujo montante destinado no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 3.317 
(R$ 3.158 em 31 de dezembro de 2014). A Seguradora não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de 
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações.
A Seguradora mantém rateio de despesas com a Royal & SunAlliance Insurance PLC - Escritório de Representa-
ção no Brasil Ltda., referente a despesas do compartilhamento de estrutura e mão de obra, suprimentos e forne-
cimentos, bem como efetua cessões de resseguros com a Royal & SunAlliance Insurance PLC - UK (ressegura-
dora admitida), através de contratos automáticos e facultativos. As transações entre partes relacionadas 
decorrentes dessas atividades encontram-se apresentadas abaixo:

31.12.2015
Ativo Passivo Receitas Despesas

(ii) (i)
Royal & SunAlliance Insurance PLC - UK (iii) 18.444 53.201 11.869 21.871
Escritório de Representação no Brasil Ltda. (iv) 714 714 3.564 3.659
Total 19.158 53.915 15.433 25.530

31.12.2014
Ativo Passivo Receitas Despesas

(ii) (i)
Royal & SunAlliance Insurance PLC - UK (iii) 12.514 48.437 8.378 21.849
Escritório de Representação no Brasil Ltda. (iv) 346 346 331 303
Total 12.860 48.783 8.709 22.152
(i) Refere-se ao repasse de prêmios de resseguro líquidos de suas respectivas comissões de resseguro.
(ii) Refere-se a recuperação de sinistros de resseguro e variação das provisões técnicas de resseguro.
(iii) Os saldos de sinistros de resseguros encontram-se contabilizados na conta “Operações com resseguradoras” 
no ativo circulante e os saldos de prêmios de resseguro líquidos de suas respectivas comissões encontram-se 
contabilizados na conta “Operações com resseguradoras” no passivo circulante.
(iv) Refere-se ao reembolso relativo ao rateio de despesas administrativas contabilizadas na conta “títulos e cré-
ditos a receber” tendo como contrapartida a conta “Despesas administrativas”, e despesas com prestação de 
serviços de representação.
25. Outros assuntos
Em Dezembro de 2015 houve aprovação prévia pela SUSEP, conforme carta nº 328/2015/SUSEP/SEGER, da 
mudança do controle acionário da empresa da RSA Seguros para a Suramericana, empresa subsidiária do Grupo 
Sura, que possui investimentos em diversos setores do mercado latino-americano e é especializada em Seguros 
de Bens, Pessoas e Responsabilidades, Seguro Saúde e de Acidentes de Trabalho. Esta mudança de controle 
será concretizada em 2016.
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Adriano Baptista de Azevedo 
CRC 1SP255760/O-7
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Karina Miyuki Honma Nita 
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PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

Aos Conselheiros e Diretores da
Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A. 
(“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2015, descritos no anexo I deste relatório, elaborados sob a responsabilidade 
de sua Administração, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária -  
IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 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 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e pelos controles internos que ela 
determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas e os ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção com base 
em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas, os ativos de resseguro e retrocessão 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores  

da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção estão livres de 
distorção relevante.
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita a adequação dos demonstrativos da 
solvência e do capital mínimo da Sociedade e não abrange uma opinião no que se refere as condições para fazer 
frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que 
garantam a sua continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos 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 e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção 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 Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A.
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 e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção acima referidos da Royal & SunAlliance Seguros 
(Brasil) 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 e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.



sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 126 (36) – 205

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
CNPJ 33.065.699/0001-27 Visite - www.rsaseguros.com.br

continuação

PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos
Acionistas e Administradores da
Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) 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 naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 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 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 pelos auditores 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 apresentadas 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 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 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria  
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 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 Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A.,  em 31 de 
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016

KPMG Auditores Independentes Luciene Teixeira Magalhães
CRC 2SP014428/O-6 Contadora CRC RJ-079849/O-3

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 aqueles encaminhados à Susep por meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o 
exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. Todavia, essas divergências não trouxeram distorção 
relevante na apuração dos referidos itens e, assim, não impactaram nossa opinião descrita a seguir.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda.
CIBA 48
Joel Garcia Atuário MIBA 1131

Anexo I
Royal & SunAlliance Seguros (Brasil) S.A.

(Em milhares de Reais)
1. Provisões Técnicas e ativos de resseguro 31.12.2015
Total de provisões técnicas auditadas 490.362
Total de provisões técnicas 490.362
Total de ativos de resseguro 126.979
2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade
 de cobertura das provisões técnicas auditadas 31.12.2015
Provisões Técnicas (a) 490.362
Valores redutores (b) 264.867
Total a ser coberto (a-b) 225.495

3. Demonstrativo do capital mínimo 31.12.2015
Capital-base (a) 15.000
Capital de risco (CR) (b) 109.379
Exigência de capital (CMR) (máximo de a e b) 109.379
4. Demonstrativo da solvência 31.12.2015
Patrimônio líquido ajustado - PLA (a) 214.121
Exigência de capital (CMR) (b) 109.379
Suficiência/(Insuficiência) do PLA (c = a - b) 104.742
Ativos garantidores (d) 342.195
Total a ser coberto (e) 225.493
Suficiência/(Insuficiência) dos ativos garantidores (f = d - e) 116.702
Ativos Líquidos (g) 116.702
Capital de Risco (CR) (h) 109.379
Índice de liquidez em relação ao CR % (*) (g/h) 106,70%
(*) O índice de liquidez em relação ao Capital de Risco requerido pela Resolução CNSP n° 321/2015 é de,  
no mínimo, 20%.
5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos SUSEP) 31.12.2015
173, 234, 435, 437, 524, 542, 1068, 1101, 1105, 1164 200
544, 740, 819, 860, 870 210
929, 969, 977, 980, 981, 982, 984, 987, 990, 991, 993, 1329,
1369, 1377, 1380, 1381, 1384, 1387, 1390 300
114, 171, 746, 1107 500
112, 195 600
115, 116, 118, 141, 167, 196, 351, 378, 520, 531, 628, 1130, 1162, 1163 1.000
523, 553, 621, 627, 638, 652, 654, 655, 656, 658 1.250
622, 632, 1417, 1428, 1433 1.500
748 2.000
433 2.500

SÃO CARLOS S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS
CNPJ/MF nº 59.596.619/0001-53

Relatório da Administração
Senhores Acionistas:

A Diretoria.

Ativo  Notas 2015 2014
Circulante
Disponibilidades ...............................................
Contas a receber de clientes ...........................
Estoques ..........................................................
Outras Contas a receber ..................................

Não Circulante
Depositos Judiciais ..........................................
Investimentos ...................................................
Imobilizado .......................................................

 
   58.113   65.998 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
Passivo  Notas 2015 2014
Circulante
Fornecedores ...................................................    5.880   11.590 
Financiamentos ................................................
Impostos à recolher .........................................
Salários e férias à pagar ..................................
Outras contas à pagar .....................................

Não Circulante
Financiamentos ................................................

 .................    16.608   11.516 

Patrimônio líquido
Capital social ....................................................  8  13.500   13.500 
Reserva de capital ...........................................

   58.113   65.998 

Receita operacional bruta 2015 2014 ( * ) 
Venda de produtos ....................................................

Deduções
Impostos, devoluções e abatimentos ........................

Receita operacional líquida .....................................
Custo dos produtos vendidos .................................
Lucro bruto ...............................................................  
Despesas operacionais:

 ............................................
Vendas ......................................................................

 ..............
Financeiras liquidas .................................................

 ......................  
Resultado não operacional .......................................

Lucro (Prejuizo) antes do IR e CS ...........................
Imposto de Renda e Contribuição Social ...............  
Lucro (Prejuizo) liquido do exercicio .....................  

31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais .........................................  2015 2014
Lucro (Prejuizo) liquido do exercicio .....................

bilidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação  ...........................................................

Variações nos ativos e passivos
 ................

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

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

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

 .........
Variações nos ativos e passivos.............................   6.473   8.752 
Atividades de investimentos

 ..........................................
Disponibilidades aplicadas nas atividades 
de investimentos .....................................................   (2.092)  (1.698)

Financiamentos .........................................................
Disponibilidades geradas pelas atividades 

 ..................................................   (8.086)  (3.064)
Diminuição nas disponibilidades ............................
Disponibilidades em 01 de Janeiro ...........................
Disponibilidades em 31 de dezembro  ......................   382   4.087 

Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
  Capital Reserva Resultados
 Social de capital acumulados Total
Saldos em 01/01/2014.............  

 .....
Destinação dos lucros:
Reseva de Lucros ...................

Saldos em 31/12/2014.............   
Lucro liquido do exercício .........
Destinação dos lucros:
Reseva de Lucros ...................

Saldos em 31/12/2015.............

Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

DIRETORIA EXECUTIVA Diretor Contador - Eduardo Sanches Perera

-
2 – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis: 
apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais levam em consideração as disposições contidas na Lei da Socie-

-
nunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 

contemplam integralmente a adoção dos pronunciamentos técnicos emi-

-

de modo consistente nos exercícios apresentados. 
contábeis a. Estimativas contábeis: Na elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil requer 

são estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a 

-

das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em 
valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua 

-
timativas e premissas. 

moeda funcional e também a sua moeda de apresentação. c. Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o 

-
tos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios ineren-
tes ao produto são transferidos para o comprador. 
Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras 
foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do 
balanço. e. Ativo circulante e não circulante • Disponibilidades: Estão 

-
cido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que não supera o 
valor de mercado. • Contas a receber de clientes: 
clientes são registradas pelo valor faturado incluindo os respectivos impos-

provisão para os devedores duvidosos. • Estoques: Valorizados ao custo 
médio de aquisição ou produção, que não supera o valor de mercado. O 
custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui 
gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques. 
• Demais ativos circulantes e não circulantes: São apresentados pelo 

-
alização. • Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou 

vide nota 6 -
te de um item do imobilizado que são contabilizados no ativo imobilizado. 
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos bene-
fícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto 
é reconhecido no resultado como despesa. 
circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 

Provisões: Uma 
provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um passado, e é provável que 

são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol-
vido. • Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e 
a contribuição social, do exercício corrente são calculados com base nas 
alíquotas de 15% acrescidas de 10 % sobre o lucro tributável excedente 

contribuição social sobre o lucro líquido. 
4 – Estoques 2015 2014
Matérias primas ............................................................ 
Produtos Intermediários ...............................................

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

5 – Outras contas a receber 2015 2014
 ...........................................................  610 610

Impostos a recuperar....................................................
.....................................  3.989 3.013
 .....................................

6 – Imobilizado  Tempo de vida útil (anos) 2015 2014
Terrenos..............................  - 1.058 1.058
Edifícios ..............................
Máquinas e equipamentos .
Veículos ..............................

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

Depreciação acumulada .....

:
Finame....................................................................

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

-

8 – Capital Social: O capital social está re-

demonstrado no quadro abaixo: Acionistas N.º Ações
Marzio Zamparini ...............................................................
Foccorini Participacoes Ltda. ............................................  16.500.000
Kari Maria Zamparini .........................................................
Mirella M. Foccorini Zamparini ..........................................
Celso Luis Pedrino ............................................................
Total ..................................................................................  
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