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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (NOTA 11)
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(continua)

ATIVO PASSIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO 
RESULTADO ABRANGENTE PARA OS PERÍODOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Submetemos à apreciação de V.S.as., as demonstrações contábeis da 
Safra Seguros Gerais S.A. relativas aos períodos findos em 31 de de-
zembro de 2015 e de 2014, em conjunto com o Relatório dos Auditores 
Independentes.
1. CONJUNTURA ECONÔMICA 
Em 2015 a economia brasileira sofreu alguns ajustes importantes no que 
diz respeito ao cenário macroeconômico, com alguns progressos na si-
tuação fiscal, apesar do resultado primário negativo, e com realinhamento 
de preços como câmbio e preços administrados. Contudo, apesar disso, 
a economia seguiu enfraquecida, com o PIB contraindo 2,5% nos qua-
tro trimestres anteriores ao terceiro trimestre de 2015. Neste cenário, o 

mercado de trabalho se deteriorou, com a taxa de desemprego média 
alcançando 6,8%.
A inflação em 2015 acumulou alta de 10,7%, em especial pela forte cor-
reção de preços administrados (concentrada no primeiro semestre do 
ano) e pelo movimento de depreciação do câmbio. Por conta deste cená-
rio, o Banco Central elevou a Selic para 14,25% em julho, finalizando o 
ciclo de aperto monetário e sinalizando que o juro permaneceria nesse 
patamar por período suficientemente prolongado. 
2. PERFORMANCE NO PERÍODO
A Safra Seguros Gerais S.A. encerrou o ano de 2015 com patrimônio 
líquido de R$ 46,8 milhões e lucro líquido de R$ 4,9 milhões no ano de 

2015. Os ativos totais totalizaram R$ 180,9 milhões em 31 de dezembro de 
2015, representados basicamente por aplicações em títulos e valores mobiliá-
rios vinculados a garantia de provisões técnicas e crédito de operações com 
seguradoras e resseguradoras. Os prêmios emitidos líquidos totalizaram R$ 
90,5 milhões no ano de 2015 (R$ 88,6 milhões no ano de 2014). O índice de 
sinistralidade no período foi de 37,2% (42,4% no ano de 2014).
Agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e esforço demonstrados, 
aos corretores e em especial, aos nossos clientes pela confiança e fidelidade.

Aprovado pela Diretoria
São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

(EM MILHARES DE REAIS) NOTAS 31.12.2015 31.12.2014
CIRCULANTE   173.296  187.655 
Disponível - Caixa e bancos 4  2.471  2.068 
Aplicações 3(b) e 5(a)  126.004  142.654 
Créditos das operações com 
seguros e resseguros 3(e)  23.002  19.778 
Prêmios a receber 6(a)  21.851  18.923 
Operações com seguradoras 6(a-II)  72  129 
Operações com resseguradoras 6(a-II)  1.079  726 

Outros créditos operacionais  774  687 
Ativos de resseguro e retrocessão 
- Provisõestécnicas 3(l) e 6(b)  11.151  11.537 

Títulos e créditos a receber 3(f)  1.641  552 
Títulos e créditos a receber  308  289 
Créditos tributários e tributos a 
compensar 10(b)  1.333  258 

Outros créditos  -  5 
Custos de aquisição diferidos - 
Seguros 3(m) e 6(c)  8.253  10.379 

NÃO CIRCULANTE   7.575  2.433 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  7.123  2.063 
Créditos das operações com 
seguros e resseguros - Prêmios 
a receber 6(a)  -  766 

Ativos de resseguro e retrocessão 
- provisões técnicas 3(l) e 6(b)  24  5 

Títulos e créditos a receber 3(f)  6.985  1.288 
Depósitos judiciais e fiscais  912  128 
Créditos tributários e tributos a 
compensar 10(b)  6.073  1.160 

Custos de aquisição diferidos 3(m) e 6(c)  114  4 
INVESTIMENTOS - Participações
societárias 3(g)  190  171 

IMOBILIZADO 3(h)  148  80 
Bens móveis  90  51 
Outras imobilizações  58  29 

INTANGÍVEL 3(i)  114  119 
TOTAL DO ATIVO   180.871  190.088 

(EM MILHARES DE REAIS) NOTAS 31.12.2015 31.12.2014
CIRCULANTE   119.365  109.389 
Contas a pagar  8.174  14.110 
Obrigações a pagar  1.955  340 
Impostos e encargos sociais 
a recolher  2.074  1.659 

Encargos trabalhistas  528  100 
Impostos e contribuições  3.617  12.011 

Débitos das operações com 
seguros e resseguros 3(e)  11.795  9.279 
Operações com 
seguradoras 6(f)  566  1.031 
Operações com 
resseguradoras 6(f)  4.776  172 

Corretores de seguros e 
resseguros 12(c)  6.156  8.030 

Outros débitos operacionais  297  46 
Depósitos de terceiros  49  41 
Provisões técnicas - Seguros 3(n) e 6(d)  99.347  85.959 
Danos   50.950   49.900 
Pessoas   48.397  36.059 

NÃO CIRCULANTE - 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   14.719  1.650 

Débitos das operações com 
seguros e resseguros 3(e)  -  342 
Operações com 
seguradoras 6(f)  -  49 

Operações com 
resseguradoras 6(f)  -  71 

Corretores de seguros e 
resseguros  -  222 

Provisões técnicas - Seguros 
- Danos 3(n) e 6(d)  441  48 

Outros débitos - 
Contingências 3(p) e 8(b)  14.278  1.260 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11  46.787  79.049 
Capital social  37.200  37.200 
Reservas de lucros   9.587  41.849 

TOTAL DO PASSIVO   180.871  190.088 

(EM MILHARES DE REAIS) NOTAS 2015 2014
OPERAÇÕES DE SEGUROS  33.545  40.749 
PRÊMIOS GANHOS 6(g-I)  87.950  93.316 
Prêmios emitidos líquidos 6 (a-I(3)) e 13(d)  90.524  88.608 
Variações das provisões técnicas de
prêmios 6(d-II)  (2.574)  4.708 

SINISTROS OCORRIDOS 6(d-II) e 6(g-I) (32.696) (39.564)
CUSTOS DE AQUISIÇÃO 3(m) e 6(c) e (g-I) (16.042) (18.621)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS 6(g-III)  (3.665)  (1.767)

RESULTADO COM OPERAÇÕES DE 
RESSEGURO 6(g-II)  (2.002)  7.385 
Receitas - Variação das provisões 
técnicas  500  9.471 

Despesas  (2.502)  (2.086)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9 (29.020)  (6.259)
DESPESAS COM TRIBUTOS 10(a-II)  (6.801)  (4.535)
RESULTADO FINANCEIRO 5(d)  10.476  13.374 

Receitas financeiras  17.509  20.029 
Despesas financeiras  (7.033)  (6.655)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES 
DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES  8.200  43.329 
IMPOSTO DE RENDA 10(a-I)  (1.685) (10.736)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10(a-I)  (1.586)  (6.737)

LUCRO LÍQUIDO   4.929  25.856 
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO 
(QUANTIDADE DE 
AÇÕES - 26.097.860) - R$   0,19  0,99 

LUCRO LÍQUIDO  4.929  25.856 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  383 

RESULTADO ABRANGENTE   4.929  26.239 
RESULTADO ABRANGENTE POR 
AÇÃO (QUANTIDADE DE 
AÇÕES - 26.097.860) - R$   0,19  1,01 

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

(EM MILHARES DE REAIS) Capital social Reservas de Lucros Ajustes TVM Lucros acumulados Total
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2014  37.200  16.018  (383)  -  52.835 
Títulos e valores mobiliários  -  -  383  -  383 
Resultado líquido do período  -  -  -  25.856  25.856 
Proposta para distribuição do resultado:
Reserva legal  -  1.293  -  (1.293)  - 
Reserva especial  -  24.538  -  (24.538)  - 

Juros sobre o capital próprio/Dividendos  -  -  -  (25)  (25)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  37.200  41.849  -  -  79.049 
Resultado líquido do período  -  -  -  4.929  4.929 
Proposta para distribuição do resultado:
Reserva legal  -  246  -  (246)  - 
Reserva especial  -  2.867  -  (2.867)  - 
Juros sobre capital próprio -  - -  (1.816)  (1.816)

Dividendos  -  (35.375)  -  -  (35.375)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015  37.200  9.587  -  -  46.787 

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

(EM MILHARES DE REAIS) NOTAS 2015 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DOS PERÍODOS   3.433  25.316 
Lucro líquido dos períodos  4.929  25.856 
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações e amortizações  29  29 
Provisões para contingências cíveis, 
trabalhistas, resseguro e outras 8(b)  9.387  (76)

Provisões para contingências e obrigações 
legais, fiscais e previdenciárias 8(b)  3.571  553 

Provisão para impostos sobre o lucro corrente 
e diferido 10(a-I)  3.271  17.473 

Resultado com títulos disponíveis para venda 5(c)  (114)  (3.492)
Impostos pagos - Corrente  (17.640)  (15.027)

VARIAÇÕES DOS ATIVOS E OBRIGAÇÕES   8.152  (56.804)
Aplicações - mensurados ao valor justo por 
meio do resultado  (9.110)  (62.537)

Créditos e débitos de operações com seguros e 
resseguros (Ativas e Passivas)  (282)  5.974 

Outros créditos operacionais  (87)  (28)
Ativos de resseguros - provisões técnicas 
(Ativas e Passivas)  14.149  251 

Títulos e créditos a receber  (826)  898 
Custo de aquisição diferida  2.016  (1.723)
Contas a pagar  2.224  439 

Depósitos de terceiros e outros débitos  68  (78)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS  11.585  (31.488)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Títulos disponíveis para venda 5(c)  1.759  84.902 
Aquisições  -  (2.983)
Resgates/Vendas  1.759  87.885 

Alienação de investimentos  (20)  (26)
(Aquisição)/Alienação de imobilizado de uso  (68)  (14)
Aplicação no intangível   (24)  (14)

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTOS  1.647  84.848 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTOS
Juros sobre capital próprio e Dividendos pagos 11  (36.944)  (13.321)

CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) NAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTOS   (36.944)  (13.321)

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA   (23.712)  40.039 
Caixa e equivalentes de caixa no início dos 
períodos 4  47.749  7.712 

Caixa e equivalentes de caixa no final dos 
períodos 4  24.037  47.749 

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA   (23.712)  40.039 

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Safra Seguros Gerais S.A. (“Companhia” e/ou Seguradora) é uma 
sociedade anônima fechada, autorizada pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP a operar no ramo de seguros elementares, 
e participa do Convênio de Operações do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, 
atuando em todas as regiões do Brasil.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações 
contábeis da Safra Seguros Gerais S.A., aprovadas pela Diretoria em 
28.01.2016, foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as disposições 
da Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs) e respectivas alterações trazidas 
pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, associadas aos normativos 
expedidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); além dos respectivos 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
referendados pela SUSEP, desde que não contrariem normas contábeis 
dispostas pela Circular SUSEP nº 517/2015. b) Moeda funcional e de 
apresentação - As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
Reais (R$), moeda funcional da Companhia.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis adotadas na preparação das 
demonstrações contábeis estão demonstradas a seguir. Essas políticas 
foram aplicadas de modo consistente para todos os períodos comparativos 
apresentados, salvo disposição em contrário. a) Fluxo de Caixa - I - Caixa 
e equivalentes de caixa: são representados por dinheiro em caixa e 
depósitos em instituições financeiras, incluídos na rubrica de 
disponibilidades, e aplicações com prazo total de até 90 dias, sendo o risco 
de mudança no valor de mercado destes considerado imaterial. Os 
equivalentes de caixa são aqueles recursos mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento 
ou outros fins. II - Demonstração do fluxo de caixa: é elaborada com 
base nos critérios estabelecidos pelo CPC 03 (R2) – Demonstração dos 
fluxos de caixa, que prevê a apresentação dos fluxos de caixa gerados 
pela Companhia como aqueles decorrentes de atividades operacionais, de 

as principais atividades geradoras de receita da Companhia e outras 
atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento; 

de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos 
equivalentes de caixa, tais como as aplicações em títulos e valores 
mobiliários disponíveis para venda e mantidos até o vencimento; e 

tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da 
Companhia. Os fluxos de caixa das atividades operacionais são 
apresentados pelo método indireto. Já os fluxos de caixa das atividades de 
investimento e de financiamento são apresentados com base nos 
pagamentos e recebimentos brutos. b) Aplicações - Os títulos e 
valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da 
administração em três categorias específicas: mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. 

categoria aqueles títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito 
de serem ativa e frequentemente negociados. Por isso, são apresentados 
no ativo circulante, independentemente do seu prazo de vencimento. São 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do 

títulos e valores mobiliários que podem ser negociados, porém não são 
adquiridos com o propósito de serem frequentemente negociados ou de 
serem mantidos até o seu vencimento. Os rendimentos intrínsecos 
(“accrual”) são reconhecidos na demonstração de resultado e as 
variações no valor de mercado ainda não realizados em contrapartida a 
conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. Os 
ganhos e perdas de títulos disponíveis para venda, quando realizados, 
serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do resultado, 

até o vencimento: nesta categoria são classificados aqueles títulos e 
valores mobiliários para os quais a Companhia tem a intenção e 
capacidade financeira de mantê-los em carteira até seu vencimento. São 
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
intrínsecos. Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários, abaixo dos seus respectivos custos atualizados, relacionados 
a razões consideradas não temporárias, serão refletidos no resultado 
como perdas realizadas. c) Mensuração ao valor justo - A metodologia 
aplicada para mensuração do valor justo (valor provável de realização) 
dos títulos e valores mobiliários é baseada no cenário econômico e nos 
modelos de precificação desenvolvidos pela Administração, que incluem 
a captura de preços médios praticados no mercado, aplicáveis para a 
data-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira 
destes itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. A 
Companhia classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia 
de valor justo que reflete a significância dos inputs usados no processo de 
mensuração. Dentro desta hierarquia, o valor justo dos instrumentos 
classificados como níveis 1 e 2, são mensurados através de dados 
observáveis de mercado. Para instrumentos classificados como nível 3, 
temos que usar uma quantidade significativa do nosso próprio julgamento 
para chegar a mensurações do valor justo de mercado. d) Ativos e 
passivos sem vencimento - Os ativos e passivos sem vencimento 
definido são contabilizados como Ativo Circulante e Passivo Circulante, 
respectivamente. e) Créditos / débitos de operações com seguros e 
resseguros - I - Créditos - Prêmios a receber: referem-se aos recursos 
financeiros a ingressar como recebimento dos prêmios relativos aos 
seguros, registrados na data das emissões das apólices. Operações com 
seguradoras/resseguradoras: referem-se, basicamente, aos valores a 
receber de sinistros das operações de cosseguro e resseguro. II - Débitos 
- Operações com seguradoras/resseguradoras: referem-se à parcela dos 
prêmios a ser repassada às seguradoras/resseguradoras, referentes às 
operações cosseguradas/resseguradas. São registradas na data da 
emissão das apólices e liquidadas por ocasião do recebimento dos 
prêmios junto aos segurados. Corretores de seguros: referem-se às 
comissões devidas aos corretores. São registradas na data da emissão 
das apólices e liquidadas por ocasião do recebimento dos prêmios junto 
aos segurados. III - Risco de crédito - É efetuada redução ao valor 

recuperável sobre os créditos de prêmios a receber quando houver atraso 
superior a 60 dias, sobre o valor total do prêmio a que se refere, conforme 
critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 517/2015. As reduções ao valor 
recuperável sobre os créditos mencionados são registrados concomitantemente 
à baixa do passivo correspondente aos prêmios a serem repassados às 
seguradoras/resseguradoras, visto que se não há mais expectativa de 
recebimento do prêmio, logo não haverá também expectativa de repasse destes 
valores. Adicionalmente, é efetuada redução ao valor recuperável quando 
houver atraso superior a 60 dias para créditos de operações com seguradoras e 
superior a 180 dias para créditos de operações com resseguradoras, calculada 
sobre o valor total do crédito a que se refere, conforme critérios estabelecidos 
pela Circular SUSEP nº 517/2015. f) Títulos e créditos a receber - 
Demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os 

(EM MILHARES DE REAIS)

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016 às 02:03:54.
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rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço. A provisão para riscos sobre créditos, 
quando aplicável, é apurada em valor suficiente para cobrir prováveis perdas, e leva em conta a experiência 
passada e os atrasos verificados nos créditos a receber de um mesmo devedor no mesmo ramo. g) Investimentos 
- São mantidos ao valor de custo, ajustados por redução ao valor recuperável (“impairment”). h) Imobilizado - 
Corresponde aos itens tangíveis decorrentes da participação no Consórcio DPVAT, contabilizados  pela Seguradora 
Líder. i) Intangível - Corresponde a ativos não monetários e sem substância física, e que são identificáveis, 
controlados e geradores de benefícios econômicos futuros. Os intangíveis estão representados substancialmente 
por software e gastos com desenvolvimento de sistemas, são registrados ao custo e amortizados utilizando-se o 
método linear pelo prazo de vida útil estimada, ajustados por redução ao valor recuperável (“impairment”). 
j) Redução ao valor recuperável – ativos não financeiros - A redução ao valor recuperável dos ativos não 
financeiros – (“impairment”) é reconhecida como perda quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de 
caixa registrado contabilmente for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. Uma unidade geradora 
de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros 
ativos ou grupos de ativos. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período 
em que foram identificadas. Os valores dos ativos não financeiros são objeto de revisão periódica, no mínimo anual, 
para determinar se existe alguma indicação de perda no valor recuperável ou de realização destes ativos. A 
Companhia não tem conhecimento de quaisquer ajustes relevantes que possam afetar a capacidade de recuperação 
dos ativos não financeiros em 31.12.2015 e 2014. k) Classificação de contratos de seguro e investimento - Um 
contrato em que se aceita um risco de seguro significativo da contraparte, compensando o segurado se um 
acontecimento futuro incerto específico afetá-lo adversamente, é classificado como um contrato de seguro. Um 
contrato que transfere risco financeiro será contabilizado como contrato de seguro quando houver risco de seguro 
significativo. Um contrato emitido que transfere apenas risco financeiro é registrado como um instrumento financeiro. 
Já os instrumentos financeiros com características de participação discricionária devem ser tratados como contratos 
de seguro. Os contratos de investimento podem ser reclassificados como contratos de seguro após sua classificação 
inicial se o risco de seguro tornar-se significativo. Uma vez que o contrato é classificado como um contrato de 
seguro, ele permanece como tal até o final de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza significativamente 
durante esse período, a menos que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirados. l) Ativos de 
resseguro – provisões técnicas - Compreendem as provisões técnicas referentes às operações de resseguro. - 
As operações de resseguro são efetuadas no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar sua perda 
potencial. Os passivos relacionados às operações de resseguros são apresentados brutos de suas respectivas 
recuperações ativas, uma vez que a existência do contrato não exime as obrigações para com os segurados. 
m) Custos de aquisição diferidos (DAC) - Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos 
relacionados à originação de seguros. Estes custos, com exceção das comissões pagas aos corretores e outros, 
são lançados diretamente no resultado quando incorridos. Já as comissões são diferidas e lançadas 
proporcionalmente ao reconhecimento das receitas com prêmios, ou seja, pelo prazo do correspondente contrato 
de seguro. n) Provisões técnicas de seguros - As provisões técnicas de seguros são calculadas de acordo com 
as notas técnicas atuariais, conforme disposto pela SUSEP e segundo critérios estabelecidos pela Resolução 
CNSP nº 321/2015, Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores. I - Seguros
ganhos (PPNG): constituída para cobertura de sinistros e despesas a ocorrer referentes aos riscos assumidos na 
data de cálculo, independentemente de sua emissão, correspondente ao período de vigência a decorrer. É calculada 
com base no prêmio comercial, bruto de resseguro e líquido de cosseguro cedido, contemplando também a 
estimativa para os riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE). Entre a emissão e o início de vigência do risco, 
considera-se o período de vigência a decorrer igual ao prazo de vigência do risco. Após a emissão e o início de 
vigência do risco, a provisão é calculada pro rata die. A PPNG referente às operações de retrocessão é constituída 

em estimativa de pagamento de indenizações, conforme avisos de sinistros recebidos até a data-base, e atualizada 

constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos e ainda não avisados 
até a data-base. A Seguradora utiliza, para apuração da referida provisão, os percentuais previstos na Circular 
SUSEP nº 517/2015, devido ao pequeno contingente numérico dos sinistros computados na base de dados da 

despesas relacionadas aos sinistros ocorridos (avisados ou não). O cálculo da provisão é feito por processo 
estatístico-atuarial, que utiliza a experiência passada da Seguradora para projetar o valor das despesas a serem 

PPNG, conforme apurado no Teste de Adequação de Passivos (TAP). Os ajustes decorrentes de insuficiências nas 
demais provisões técnicas, apuradas no TAP, são efetuados nas próprias provisões. II - Teste de Adequação de 
Passivos (TAP) - O Teste de Adequação de Passivos (TAP) tem por objetivo avaliar as obrigações decorrentes dos 
contratos e certificados dos planos de seguro (exceto DPVAT, DPEM e Seguro Habitacional do Sistema Financeiro 
de Habitação), considerando as premissas mínimas determinadas pela SUSEP e pelos atuários internos da 
Companhia. Referido teste é realizado trimestralmente e de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular 
SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores. O resultado do TAP é a diferença entre i) o valor das estimativas 
correntes dos fluxos de caixa e a ii) soma do saldo contábil na data-base das provisões técnicas (PPNG, PPNG-
RVNE, PSL, IBNR), deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados 
às provisões técnicas.  Faz parte da apuração do TAP projeções atuariais de sinistralidade esperada e despesa 
administrativa. As estimativas correntes dos fluxos de caixa são descontadas a valor presente com base nas 
estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de risco definidas pela SUSEP.  o) Apuração de resultado de 
seguros e resseguros - Os prêmios de seguros deduzidos dos prêmios cedidos em cosseguro e os respectivos 
custos de comercialização são registrados por ocasião da emissão das respectivas apólices ou faturas ou pela 
vigência do risco, conforme estabelece a Circular SUSEP nº 517/2015, e reconhecidos no resultado no decorrer do 
prazo de vigência das apólices, por meio da constituição da provisão de prêmios não ganhos e do diferimento dos 
custos de aquisição. Prêmios de resseguros cedidos são diferidos e reconhecidos no resultado no decorrer do 
prazo de cobertura, por meio de registro nos ativos de resseguro – provisões técnicas.  As receitas e despesas 
decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas com base nas informações recebidas da 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. p) Provisões, ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais, fiscais e previdenciárias - O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, 
dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no 
CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovados pela SUSEP, da seguinte forma: 
I - Ativos contingentes: são possíveis ativos que resultam de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos e não totalmente sob controle da entidade. 
O ativo contingente não é reconhecido nas demonstrações contábeis, e sim divulgado caso a realização do ganho 
seja provável. Porém, quando existem evidências de que a realização do ganho é praticamente certa, o ativo deixa 
de ser contingente e passa a ser reconhecido. II - Provisões e passivos contingentes: uma obrigação presente 
(legal ou não formalizada) resultante de evento passado, na qual seja provável uma saída de recursos para sua 
liquidação e que seja mensurada com confiabilidade, deve ser reconhecida pela entidade como uma provisão. Caso 
a saída de recursos para liquidar a obrigação presente não seja provável ou não possa ser confiavelmente 
mensurada, ela não se caracteriza como uma provisão, mas sim como um passivo contingente, não devendo ser 
reconhecida mas divulgada, a menos que a saída de recursos para liquidar a obrigação seja remota. Também se 
caracteriza como passivo contingente as possíveis obrigações resultantes de eventos passados e cuja existência 
seja confirmada apenas pela ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sobre controle da 
entidade. Essas obrigações possíveis também devem ser divulgadas. As obrigações são avaliadas pela 
Administração, com base nas melhores estimativas e levando em consideração o parecer dos assessores jurídicos, 
que reconhece uma provisão quando a probabilidade de perda é considerada provável; e divulga sem reconhecer 
provisão quando a probabilidade de perda é considerada possível. As obrigações cuja probabilidade de perda é 
considerada remota não requerem provisão ou divulgação. III - Obrigações Legais (fiscais e previdenciárias): 
referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns 
tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, provisionado e atualizado mensalmente. q) Tributos 
- A seguir, seguem demonstrados os principais tributos e respectivas alíquotas aplicadas. Para efeito das respectivas 
bases de cálculo, é observada a legislação vigente pertinente a cada encargo.
Imposto de Renda 15,00%
Adicional de Imposto de Renda 10,00%
Contribuição Social (1) 15,00% - 20,00%
PIS 0,65%
COFINS 4,00%
(1) A Lei nº 13.169, de 06.10.2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribuição Social aplicável às 
instituições financeiras e assemelhadas, de 15% para 20% no período compreendido entre 01.09.2015 a 
31.12.2018. A partir de 01.01.2019, a alíquota aplicável volta a ser de 15%. Como resultado da majoração 
temporária da alíquota de contribuição social, os impostos correntes foram calculados às alíquotas de 15% até 
31.08.2015 e 20% a partir de setembro de 2015. A Safra Seguros Gerais não reconheceu o efeito do aumento de 
5% da alíquota sobre a constituição de seu crédito tributário – Nota 10 (b), dada a conjuntura macroeconômica 
atual, que trouxe incertezas quanto à expectativa de geração de base fiscal a compensar no período de vigência 
da referida majoração.
Os tributos diferidos, representados pelos créditos tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são calculados 
sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis das 
demonstrações financeiras. Os créditos tributários de diferenças temporárias decorrem principalmente das provisões 
para prêmios a receber, das provisões para contingências cíveis, e da avaliação ao valor justo de certos ativos e 
passivos financeiros, e são reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos 
pela Circular SUSEP nº 517/2015, são atendidos. Os tributos relacionados com ajustes ao valor justo dos ativos 
financeiros disponíveis para venda são reconhecidos em contrapartida com o respectivo ajuste no patrimônio 
líquido e subseqüentemente são reconhecidos no resultado pela realização dos ganhos e perdas dos respectivos 
ativos financeiros. r) Uso de estimativas contábeis críticas e julgamentos - A preparação das demonstrações 
contábeis exige que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, 
que afetam os montantes de certos ativos e passivos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras transações, 
tais como: (i) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes dos passivos contingentes, 
(ii) provisões técnicas de seguros e resseguros e teste de adequação do passivo, (iii) valor justo de determinados 
ativos e passivos financeiros, (iv) as taxas de depreciação de itens do ativo imobilizado, (v) amortizações de ativos 
intangíveis e (vi) créditos tributários. Os valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, financeiros ou não, 
podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

 31.12.2015 31.12.2014
Disponibilidades 2.471 2.068
Cotas de fundo de investimento exclusivo livres – Nota 5 21.566 45.681
Total 24.037 47.749

5. APLICAÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS
a) Composição da carteira

31.12.2015 31.12.2014

 
Valor de 

mercado(3) %
Sem  

vencimento
Até 365 

dias
Valor de 
mercado

Mensurados ao valor justo por meio do resultado 126.004 100,0% 126.004 - 141.009
Cotas de fundos de investimentos livres (1) – Nota 4 21.566 17,1% 21.566 - 45.681
Cotas de fundos de investimentos – Vinculados a
Garantia (1) 56.028 38,4% 56.028 - 59.254

Cotas de fundos de investimentos – DPVAT 48.410 44,5% 48.410 - 36.074
Disponíveis para venda – Certificados de depósitos
bancários - 0,0% - - 1.645

Total em 31.12.2015 (2)– Nota 5(e) 126.004 100,0% 126.004 - 142.654
% por prazo de vencimento 100,0%
Total em 31.12.2014 (2) 142.654 100,0% 141.009 1.645
% por prazo de vencimento 98,8% 1,2%
(1) Referem-se a cotas de fundo de investimento exclusivo das empresas do Grupo Safra, administrado pela JS 
Administração de Recursos S.A.. A carteira dos fundos de investimentos livres está composta substancialmente 
por operações compromissadas com lastro em títulos públicos e a carteira dos fundos vinculados a garantia está 
composta substancialmente por títulos públicos. (2) Deste montante,  de R$ 104.438 (R$ 95.328 em 31.12.2014) está 
vinculado à SUSEP como recurso garantidor para cobertura das reservas técnicas de seguros - Nota 6(e). (3) Não 
houve ganhos e/ou perdas não realizados durante o período findo em 31.12.2015. Desta forma, o saldo referente a 
valor de mercado é igual ao saldo do custo contábil. 
b) Instrumentos financeiros derivativos - Durante os períodos findos em 31.12.2015 e 31.12.2014, a Companhia 
não detinha operações de instrumentos financeiros derivativos.
c) Movimentação das aplicações – ativos financeiros

Mensurados ao valor justo  
por meio do resultado 

Disponíveis  
para venda

 01.01 a 31.12.2015 01.01 a 31.12.2015
Saldo no início do período 141.009 1.645
Aquisição no período 110.543 -
Resgates (140.167) (1.759)
Resultado - Receita de juros – Nota 5(d) 14.619 114

Saldo no final do período 126.004 -
d) Resultado financeiro

 2015 2014
Receitas Financeiras 17.509 20.029
Receitas com títulos de renda fixa, renda variável e fundos de investimentos 14.739 14.259
Mensurados ao valor justo por meio do resultado – Nota 5(c) 14.619 10.763
Disponíveis para venda – Nota 5(c) 114 3.492
Outras 6 4

Receitas financeiras com operações de seguros 2.493 5.641
Outras 277 129

Despesas Financeiras (7.033) (6.655)
Despesas financeiras com operações de seguros (6.968) (6.590)
Outras (65) (65)

Resultado financeiro líquido 10.476 13.374
e) Hierarquia do valor justo dos ativos financeiros

31.12.2015
 Nível 1 Nível 2 Total 

Títulos mensurados ao valor justo por meio do resultado - cotas 
de fundo de investimentos – Títulos públicos - Nota 5(a) 126.004 - 126.004

Total 126.004 - 126.004
 31.12.2014

  Nível 1 Nível 2 Total 
Títulos mensurados ao valor justo por meio do resultado - cotas
de fundo de investimentos – Títulos públicos - Nota 5(a) 140.169 840 141.009

Títulos disponíveis para venda - 1.645 1.645
Total 140.169 2.485 142.654
(1) Em 31.12.2015 e 31.12.2014 não havia títulos e valores mobiliários classificados em Nível 3. 
Nível 1 - preços cotados em mercados ativos para o mesmo instrumento, sem modificação (SELIC – Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia, BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo e 
ANBIMA - Associação Brasileira dos Mercados Financeiros de Capitais). Nível 2 - preços cotados em mercados 
ativos para instrumentos semelhantes ou técnicas de avaliação, para as quais todos os inputs significativos 
são baseados nos dados de mercados observáveis (SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, 
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo e ANBIMA - Associação Brasileira dos 
Mercados Financeiros e de Capitais). Nível 3 - técnicas de avaliação, para as quais qualquer input significativo não 
se baseia em dados de mercado observáveis. 
6. OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS
a) Créditos das operações com seguros e resseguros - I - Prêmios a receber.
1) Composição do saldo 

31.12.2015 31.12.2014

 
Prêmios 
a receber

Risco de crédito 
– Nota 6(a-III)

Riscos vigentes 
e não emitidos TOTAL

PRAZO 
MÉDIO TOTAL

PRAZO 
MÉDIO

Compreensivo 22.167 (2.007) 195 20.355 6 18.299 5
Riscos diversos 154 (53) - 101 7 47 7
Responsabilidade civil 1.521 (143) 16 1.394 5 1.110 5
Outros 28 (28) 1 1 1 233 5
Total em 31.12.2015 23.870 (2.231) 212 21.851 19.689
Total em 31.12.2014 20.149 (826) 366 19.689
2) Por vencimento

31.12.2015 31.12.2014
CURSO ANORMAL(1) NORMAL(2) TOTAL TOTAL

  Parcelas Vencidas: 1.655 1.792 3.447 1.986
      De 01 a 30 dias 164 1.575 1.739 567
      De 31 a 60 dias 205 217 422 351
      De 61 a 120 dias 236 - 236 163
      De 121 a 180 dias 23 - 23 20
      De 181 a 365 dias 87 - 87 120
      Acima de 365 dias 940 - 940 765
  Parcelas Vincendas: 576 19.847 20.423 18.163
      De 01 a 30 dias 141 4.463 4.604 4.566
      De 31 a 60 dias 168 4.558 4.726 3.266
      De 61 a 120 dias 173 6.757 6.930 6.117
      De 121 a 180 dias 74 3.173 3.247 3.478
      De 181 a 365 dias 20 896 916 736
TOTAL 2.231 21.639 23.870 20.149
(1) Apólices que apresentam parcelas vencidas há mais de 60 dias integralmente provisionados. 
(2) Apólices sem atraso e/ou com parcelas vencidas até 60 dias.
3) Por movimentação no período

 01.01 a 31.12.2015
Saldo no início do período 19.689
(+) Prêmios emitidos e riscos vigentes e não emitidos (1) 54.239
(-) Recebimentos (2) (54.807)
(-) Variação de risco de crédito – Nota 6(a-III) (383)
(+) Juros sobre recebimento de prêmios 3.113
Saldo no final do período 21.851
(1) Totalizam R$ 90.524 quando incluídos o repasse de prêmio de cosseguro no montante de R$ (1.127) e o DPVAT 

no montante de R$ 37.412.
(2) Não inclui DPVAT no montante de R$ 37.412. 
II - Operações com Seguradoras e Resseguradoras

Seguradoras Resseguradoras
 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Sinistros a recuperar 141 86 3.646 2.395
Comissão de cosseguro cedido 40 94 - -
Outros créditos - - - 226
Risco de crédito – Nota 6(a-III) (109) (51) (2.567) (1.895)
Total 72 129 1.079 726
III - Movimentação do Risco de crédito das operações com seguros e resseguros – Nota 3(e-III)

 
Prêmios 
a receber

Operações 
com 

Seguradoras

Operações 
com 

Resseguradoras

Débitos de 
Operações 

com Seguros e 
Resseguros(1) TOTAL

Saldo no ínicio do período (826) (51)                 (1.895) - (2.772) 
Constituição/(Reversão) - Nota 6(h-III) (1.405) (58) (672) 1.022 (1.113)
Saldo no final do período  (2.231) (109) (2.567) 1.022 (3.885)
(1)  Inclui repasses de prêmios/comissões a corretores, seguradoras e resseguradoras e IOF sobre prêmios não 
pagos.
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b) Ativos de Resseguros – Provisões Técnicas
I - Saldo das provisões técnicas 

31.12.2015 31.12.2014
 PPNG PSL (1) IBNR TOTAL TOTAL

Aeronáutico - 1.526 - 1.526 1.526
Compreensivo 1.884 2.955 119 4.958 7.735
Responsabilidade civil 407 2.824 84 3.315 2.090
Outros(1) 1.372 1 3 1.376 191
Total em 31.12.2015 3.663 7.306 206 11.175 11.542
Total em 31.12.2014 1.466 9.954 122 11.542
(1) Em 2015, PPNG inclui R$ 1.323 referente a prêmios de resseguro não proporcional – Nota 6(f).

II - Movimentação dos ativos de resseguro no período
01.01 a 31.12.2015

 PPNG PSL e IBNR (1) TOTAL
Saldo no início do período 1.466 10.076 11.542
Variação das provisões técnicas 2.197 500 2.697
Recuperações - (2.138) (2.138)
Atualizações - (926) (926)
Saldo no final do período 3.663 7.512 11.175
(1) Inclui 14 (17 em 31.12.2014) sinistros judiciais no montante de R$ 5.487 (R$ 6.850 em 31.12.2014).

c) Custo de aquisição diferido
 01.01 a 31.12.2015

Saldo no início do período 10.383
Comissões 14.026
Apropriação no resultado – Nota 6(g-I) (16.042)
Saldo no final do período 8.367
O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 48 meses para o ramo de Riscos Diversos e 
12 meses para os demais ramos. 

d) Provisões técnicas – Seguros - I - Composição dos saldos
31.12.2015 31.12.2014

SINISTROS
 PPNG(1) PSL(2) IBNR SUBTOTAL TOTAL TOTAL

Aeronáutico - 1.546 - 1.546 1.546 1.546
Compreensivo 32.490 6.367 1.173 7.540 40.030 39.035
Responsabilidade civil 2.162 3.881 247 4.128 6.290 4.115
Danos pessoais DPVAT 352 17.290 30.755 48.045 48.397 36.058
Outros 791 2.705 29 2.734 3.525 5.253
Total em 31.12.2015 35.795 31.789 32.204 63.993 99.788 86.007
Total em 31.12.2014 33.333 33.240 19.434 52.674 86.007
(1) Em 31.12.2015, inclui outras provisões de prêmios no valor de R$ 352 (R$ 432 em 31.12.2014).
(2) O ano de aviso dos sinistros está demonstrado na Nota 7. O montante de DPVAT convênio judicial é R$ 13.995 

(R$ 12.949 em 31.12.2014). 

II - Movimentação das provisões técnicas de seguros no período
01.01 a 31.12.2015

SINISTROS
 PPNG PSL e IBNR PSL judicial SUBTOTAL TOTAL

Saldo no início do período 33.333 27.459 25.215 52.674 86.007 
Sinistros Ocorridos – Nota 6(g-I) (1)  - 30.330 2.366 32.696 32.696
   Variação de provisões técnicas - Avisadas  - 30.026 3.242 33.268 33.268 
   Alteração de estimativa  - 304 (876) (572) (572)
Variação de provisões técnicas 2.574  -  -  -  2.574 
Sinistros pagos (1)  - (25.728) (2.202) (27.930) (27.930)
Atualização monetária (1)  - 5.475 1.078 6.553 6.553 
Outros (112)  -  - - (112)
Saldo no final do período 35.795 37.536 26.457     63.993 99.788 
(1) Inclui DPVAT no montante de R$ 32.601 em Sinistros Ocorridos, R$ (25.658) em Sinistros pagos e R$ 5.475 em 

Atualização monetária.
III - Provisão complementar de cobertura – PCC e Teste de adequação do passivo - TAP - O cálculo do Teste de 
Adequação do Passivo – TAP, realizado em 31.12.2015, não resultou na constituição de provisão – Nota 3(n-II).

e) Garantias de provisões técnicas

 31.12.2015 31.12.2014
Total de provisões técnicas a serem garantidas 81.155 65.423
Provisões técnicas - Nota 14 32.758 29.365
Provisões técnicas de seguros – Nota 6(d-I) 51.391 49.949
Ativos de resseguro – provisões técnicas (1) – Nota 6(b-II) (7.512) (10.076)
Direitos creditórios sobre prêmios de seguros (11.121) (10.508)

Provisões técnicas - DPVAT - Nota 6(d-I) 48.397 36.058
Ativos garantidores das provisões técnicas - Nota 5(a) 104.438 95.328
Cotas de fundos de investimentos – Exclusivos 56.028 59.254
Tesouro Nacional – Letras do Tesouro Nacional 55.024 58.414
Outros 1.004 840

Cotas de fundos de investimentos – DPVAT 48.410 36.074
Cobertura Excedente (2) 23.283 29.905
(1) Não inclui PPNG no valor de R$ 3.663 (R$ 1.466 em 31.12.2014) – Nota 6(b).
(2) Deste montante, R$ 13 (R$ 15 em 31.12.2014) referem-se às operações de DPVAT. 

f) Débitos com operações com Seguradoras e Resseguradoras
Seguradoras Resseguradoras

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Prêmios a repassar 384 520 4.986 243
   Proporcional - - 3.717 243
   Não proporcional – Nota 6(b-I) - - 1.269 -
Risco de crédito – Nota 6(a-III) (100) - (210) -
Prêmios a liquidar 282 560 - -
Total 566 1.080 4.776 243
g) Resultado de operações com seguros e resseguros
I - Prêmios ganhos, custos de aquisição e sinistros ocorridos

Prêmios Ganhos Custo de Aquisição Sinistros Ocorridos
Ramos 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Compreensivo 47.211 56.731 (14.579) (17.667) (745) (13.033)
Riscos diversos 208 30 7 335 1.883 2
Danos pessoais - DPVAT 37.381 33.805 (529) (484) (32.389) (29.523)
Responsabilidade civil 2.750 2.689 (824) (814) (1.700) 3.254
Outros 400 61 (117) 9 255 (264)
Total 87.950 93.316 (16.042) (18.621) (32.696) (39.564)

II - Resultado de operações de resseguros

Receitas (1) Despesas (2)

 2015 2014 2015 2014
Compreensivo (963) 12.429 (1.791) (1.634)
Riscos diversos 2 - (24) (8)
Responsabilidade civil 1.562 (3.048) (407) (444)
Outros (101) 90 (280) -
Total 500 9.471 (2.502) (2.086)
(1) Representado por recuperação de sinistros ocorridos. (2) Representado por repasse de prêmios de resseguro.

III - Outras receitas e despesas de operações de seguros

 2015 2014
Receitas 2.255 2.118
Convênio DPVAT 2.270 2.118
Outras receitas com operações de seguros (15) -

Despesas (5.920) (3.885)
Despesas com convênio DPVAT (2.843) (2.618)
(Provisão)/Reversão para risco de crédito – Nota 6(a-III) (1.113) (1.261)
Outras despesas com operações de seguros(1) (1.964) (6)

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (3.665) (1.767)
(1) Refere-se, basicamente, a reversão de recuperação de prêmio de resseguro.

7. TABELA DE DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS - O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como 
objetivo ilustrar o risco de seguro inerente, comparando os sinistros pagos com suas respectivas provisões, 
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 na medida em que as informações mais precisas a respeito da frequência e 
severidade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a reconciliação dos montantes com os 
saldos contábeis. A provisão de sinistros a liquidar bruta de resseguro é composta da seguinte forma: Provisão de 
Sinistros a Liquidar – Nota 6(d-I): R$ 31.789. (-) Operações DPVAT – Nota 6(d-I): R$ 17.290. Provisão de Sinistros 
a Liquidar Bruta de resseguro: R$ 14.499.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Estimativas de Sinistros
No ano do aviso 5.938 3.422 1.248 1.956 2.897 1.514 2.773 1.811 3.286 12.691 1.320 -
Um ano após 4.640 3.311 932 1.653 2.385 1.522 2.293 1.485 3.802 13.751 - -
Dois anos após 4.628 3.312 962 1.548 1.009 1.752 2.238 1.557 4.036 - - -
Três anos após 4.628 3.312 962 1.548 1.215 1.748 2.131 1.565 - - - -
Quatro anos após 5.039 3.312 970 1.548 1.215 2.080 2.040 - - - - -
Cinco anos após 5.027 3.305 970 1.548 1.108 2.136 - - - - - -
Seis anos após 4.958 4.285 973 1.621 1.110 - - - - - - -
Sete anos após 5.068 2.816 975 1.621 - - - - - - - -
Oito anos após 5.097 3.327 973 - - - - - - - - -
Nove anos após 6.285 3.328 - - - - - - - - - -
Dez anos após 6.485 - - - - - - - - - - -

Estimativa em 31.12.2015 6.485 3.328 973 1.621 1.110 2.136 2.040 1.565 4.036 13.751 1.320 38.365
Pagamentos de Sinistros
No ano do aviso 1.896 1.791 583 1.208 606 1.272 1.559 596 1.266 12.107 498 -
Um ano após 3.095 2.746 792 1.338 844 1.520 1.844 1.496 1.824 13.682 - -
Dois anos após 3.095 2.746 792 1.338 844 1.533 1.849 1.496 1.824 - - -
Três anos após 3.095 2.746 792 1.338 1.090 1.533 1.939 1.497 - - - -
Quatro anos após 3.095 2.746 963 1.338 1.091 1.534 2.030 - - - - -
Cinco anos após 3.095 2.746 963 1.338 1.093 1.534 - - - - - -
Seis anos após 3.095 2.746 966 1.621 1.094 - - - - - - -
Sete anos após 3.353 3.141 966 1.621 - - - - - - - -
Oito anos após 3.385 3.327 973 - - - - - - - - -
Nove anos após 3.385 3.328 - - - - - - - - - -
Dez anos após 3.385 - - - - - - - - - - -

Pagamentos em 31.12.2015 3.385 3.328 973 1.621 1.094 1.534 2.030 1.497 1.824 13.682 498 31.466
PSL em 31.12.2015 3.100 - - - 16 602 10 68 2.212 69 822 6.899

Passivos de sinistros 
anteriores a 2005 7.600

 
Total do Passivo em 

31.12.2015 14.499
Diferenças entre 
Estimativa final e inicial (547) 94 275 335 1.787 (622) 733 247 (750) (1.060) -

Diferenças entre Estimativa 
final e inicial (%) -8% 3% 28% 21% 161% -29% 36% 16% -19% -8% 0%

A provisão de sinistros a liquidar líquida de resseguro é composta da seguinte forma: Provisão de Sinistros a 
Liquidar: R$ 14.499. (-) Recuperação de Sinistros a Liquidar: R$ 7.306. Provisão de Sinistros a Líquidar Líquida de 
Resseguro: R$ 7.193

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Estimativas de Sinistros
No ano do aviso 757 1.022 405 669 386 286 572 177 209 4.055 676 -
Um ano após 782 1.011 355 605 306 278 464 144 570 4.795 - -
Dois anos após 775 1.009 386 583 188 294 450 150 591 - - -
Três anos após 775 1.009 386 583 302 290 338 152 - - - -
Quatro anos após 805 1.008 371 583 302 332 333 - - - - -
Cinco anos após 786 1.008 371 583 341 330 - - - - - -
Seis anos após 717 1.017 374 834 343 - - - - - - -
Sete anos após 827 1.012 383 834 - - - - - - - -
Oito anos após 856 1.140 381 - - - - - - - - -
Nove anos após 1.025 1.140 - - - - - - - - - -
Dez anos após 3.894 - - - - - - - - - - -

Estimativa em 31.12.2015 3.894 1.140 381 834 343 330 333 152 591 4.795 676 13.469
Pagamentos de Sinistros
No ano do aviso 239 796 239 505 176 161 195 76 76 4.036 498 -
Um ano após 522 950 288 551 219 279 223 142 392 4.793 - -
Dois anos após 522 950 288 551 219 291 226 142 392 - - -
Três anos após 522 950 288 551 323 291 310 143 - - - -
Quatro anos após 522 950 371 551 324 292 333 - - - - -
Cinco anos após 522 950 371 551 326 292 - - - - - -
Seis anos após 522 950 374 834 327 - - - - - - -
Sete anos após 780 954 374 834 - - - - - - - -
Oito anos após 812 1.140 381 - - - - - - - - -
Nove anos após 812 1.140 - - - - - - - - - -
Dez anos após 812 - - - - - - - - - - -

Pagamentos em 31.12.2015 812 1.140 381 834 327 292 333 143 392 4.793 498 9.945
PSL em 31.12.2015 3.082 - - - 16 38 - 9 199 2 178 3.524

Passivos de sinistros  
anteriores a 2005 3.669

Total do Passivo em 
31.12.2015 7.193

Diferenças entre Estimativa final 
e inicial (3.137) (118) 24 (165) 43 (44) 239 25 (382) (740) -

Diferenças entre Estimativa
final e inicial (%) -81% -10% 6% -20% 13% -13% 72% 17% -65% -15% 0%

8. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES - a) Ativos Contingentes - Não são reconhecidos 
contabilmente. b) Passivos Contingentes – Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Outros - Os passivos contingentes 
montam R$ 14.278 (R$ 1.260 em 31.12.2014) e estão representados, basicamente, por contingência cível de 
operações de resseguros no montante de R$ 10.000 e contingências fiscais no montante de R$ R$ 4.125 (R$ 
553 em 31.12.2014). Em 31.12.2014 representados também por contingências cíveis no montante de R$ 614. A 
movimentação das contingências fiscais está registrada em “Despesas com tributos” – Nota 10(a-II) e das demais 
contingências em “Despesas administrativas” – Nota 9. Não há passivos contingentes classificados como perda 
possível.
9. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 2015 2014
Pessoal (16.350) (3.216)
Administrativas – DPVAT (1.819) (1.494)
Serviços de terceiros (531) (362)
Contingências cíveis, trabalhistas e outros – Nota 8(b) (9.885) (34)
Outras (435) (1.221)
Total (29.020) (6.259)
10. TRIBUTOS
a) Composição das despesas com impostos e contribuições
I – Conciliação das despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social

 2015 2014
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 8.200 43.329
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes - Nota 3(q) (3.230) (17.332)
(Inclusões) Exclusões Permanentes (41) (141)
Juros sobre capital próprio 727 -
Dividendos recebidos 6 2
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis (322) 150
Outros (452) (293)

Imposto de Renda e Contribuição Social do período (3.271) (17.473)
II – Composição das despesas com tributos - Referem-se substancialmente a PIS/COFINS no montante de 
R$ 2.805 (R$ 3.500 em 2014) e contingências fiscais no montante de R$ 3.571 (R$ 553 em 2014) – Nota 8(b).
b) Créditos tributários - Os créditos tributários totalizam R$ 7.378 (R$ 1.418 em 31.12.2014) e são originados, 
substancialmente, pelo risco de crédito de operações de seguros no valor de R$ 2.282 (R$ 1.109 em 31.12.2014) 
e pela contingência cível de operações de resseguros no valor de R$ 4.000. A previsão de realização dos créditos 
tributários sobre diferenças temporárias e prejuízo fiscal.
Exercício de realização Créditos Tributários
2016  1.305 
2017  1.276 
2018  1.274 
2019  1.273 
2021 a 2023  2.250 
Total 7.378
Valor Presente (1) 5.882
(1) Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa de CDI projetada para os períodos futuros, líquida dos efeitos 
fiscais.
O efeito  da majoração temporária de 5% da alíquota de contribuição social sobre o crédito tributário (Nota 3(q)), 
se reconhecido, montaria em R$ 922.
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a) Ações - O Capital Social está representado por 26.097.860 (26.097.860 em 
31.12.2014) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b) Dividendos - Os acionistas têm direito a 
dividendo mínimo obrigatório de 0,1% do lucro líquido do exercício, após as destinações legais e estatutárias. Em 
Reunião da Diretoria realizada em 02.02.2015, foi aprovada a declaração de dividendos aos acionistas no montante 
de R$ 35.375. O pagamento foi realizado em 05.02.2015, juntamente com o dividendo mínimo obrigatório do 
exercício de 2014 no montante de R$ 25.  Em Reunião da Diretoria realizada em 31.07.2015 foi aprovado os Juros 
sobre o Capital Próprio no montante de R$ 1.816, que líquido do imposto representou R$ 1.544. O pagamento foi 
realizado em 29.12.2015.

 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (EM MILHARES DE REAIS)

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016 às 02:03:54.
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Safra Seguros Gerais S.A.
Av. Paulista, 2.100 - São Paulo - SP / CNPJ nº 06.109.373/0001-81

DIRETORIA

José Manuel da Costa Gomes - Contador - CRC nº 1SP219892/O-0
Hélio Eduardo Martinez Pavão - Atuário Responsável Técnico - MIBA 612

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO
PAULO SÉRGIO CAVALHEIRO

EDUARDO SOSA FILHO
JOÃO CARLOS CARDOSO BOTELHO

Aos
Administradores e Acionistas da Safra Seguros Gerais S.A. 
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações finan-
ceiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Safra Seguros Gerais S.A., em 31 de dezembro de 2015, ela-
borados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e 
do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração - A Administração da Safra Seguros Gerais S.A., é responsável pelas 
provisões técnicas, pelos ativos de resseguro e retrocessão registradas nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, 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. Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos se-
lecionados 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 

c) Reservas de lucros
 31.12.2015 31.12.2014

Reservas de lucros 9.587 41.849
Legal 5.595 5.349
Especial (1) 3.992 36.500

(1) Reserva constituída objetivando possibilitar a formação de recursos para futuras incorporações desses recursos 
ao capital social, pagamento de dividendos intermediários, manutenção de margem operacional compatível com 
desenvolvimento das operações da sociedade, e/ou expansão de suas atividades.
12. PARTES RELACIONADAS - a) Remuneração da Administração - Em Assembleia Geral Ordinária realizada 
em 27.03.2015, foi estabelecida a remuneração máxima total anual para a Administração no montante de R$ 800 
(R$ 800 em 2014). A remuneração recebida pela Administração monta a R$ 350 (R$ 480 em 2014). A Companhia 
não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para 
o seu pessoal-chave da Administração.
b) Participação acionária

31.12.2015
Acionistas Quantidade (%)
Banco Safra S.A. 26.097.176 99,99
Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 684 00,01
Total 26.097.860 100,00
c) Transações com partes relacionadas - As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas 
em atendimento ao CPC 05 (R1) – Da Divulgação sobre Partes Relacionadas. Essas operações são efetuadas a 
valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas.

Ativos/(Passivos) Receitas/(Despesas)
 31.12.2015 31.12.2014 2015 2014

Disponibilidades (1) 2.468 2.068 - -
Depósitos em Moeda Estrangeira no País(1) 4 3 - -
Obrigações a pagar – Dividendos (1) - Nota 11(b) - (25) - -
Débito de Operações com seguros e resseguros / Comissões (5.006) (7.317) (15.937) (18.552)
Canárias Corretora de Seguros S.A. - - - (4.170)
SIP Administração e Participação Ltda. (5.006) (7.317) (15.937) (14.382)

(1) Refere-se a transações integralmente relacionadas ao Banco Safra S.A. (controlador).
13. GESTÃO DE RISCOS - A Safra Seguros Gerais S.A. mantém, através de seu controlador (Banco Safra S.A.), 
um conjunto de normas e procedimentos para assegurar o adequado gerenciamento dos principais riscos aos quais 
estamos expostos, além de controles internos que garantem o cumprimento das políticas estabelecidas. O Banco 
Safra concentra as estruturas responsáveis pela gestão dos riscos de mercado, liquidez e operacional na Diretoria 
Executiva de Riscos Corporativos e a gestão do risco de crédito na Diretoria de Análise de Crédito, formando a base 
necessária para atendimento à regulamentação vigente. No site do Banco Safra S.A. (www.safra.com.br) estão 
disponíveis informações detalhadas relativas às estruturas de gerenciamento de riscos de crédito, mercado e 
operacional. Em dezembro de 2015, a Circular SUSEP nº 521/2015 alterou a Circular SUSEP nº 517/2015, 
passando a dispor sobre Estrutura de Gestão de Riscos. De acordo com a referida norma, a Companhia deverá 
implantar até 31 de dezembro de 2017 uma estrutura de gestão de riscos própria. a) Risco de Crédito - O risco de 
crédito consiste no risco de uma contraparte causar perda financeira ao não liquidar uma obrigação, e decorre 
principalmente de aplicações financeiras e créditos de operações com seguradoras e resseguradoras. O Comitê de 
Gerenciamento de Risco de Crédito concentra a governança do Risco de Crédito de modo a garantir a visão 
completa do ciclo de crédito. Para assegurar a independência necessária para a sua atuação, este comitê conta 
com a participação de diretores e superintendentes executivos das áreas relacionadas. De acordo com a natureza 
do assunto, o Comitê pode remetê-lo ao Conselho de Administração. O Grupo Safra utiliza modelos internos para 
medir a capacidade de pagamento de operações com seguradoras e resseguradoras. Para o processo de decisão 
de crédito, o Safra procura obter o maior volume de informações sobre o cliente e seu negócio, bem como conhecer 
a sua capacidade legal e de cumprimento das obrigações através de uma avaliação da suficiência de geração de 
recursos, estrutura de capital e liquidez. Essas informações, atreladas ao enquadramento dos critérios e políticas 
de crédito, subsidiam a tomada de decisão final. A qualidade do crédito, os níveis de concentração e os indicadores 
de inadimplência são monitorados continuamente, visando garantir o retorno dos recursos. A exposição máxima ao 
risco de crédito referente aos ativos patrimoniais corresponde aos seus valores contábeis brutos. As aplicações em 
títulos e valores mobiliários são classificadas segundo modelo interno de classificação, baseado nos ratings das 
agências de classificação de risco. O Grupo Safra adota a pior classificação entre as notas das contrapartes dadas 
pela Moody’s, Fitch Ratings e Standard and Poor’s, e os classifica em “investment grade” e “non investment grade”. 
b) Risco de Mercado - Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de 
flutuações nos valores de mercado de posições detidas. A implantação de novos produtos ou instrumentos 
financeiros que ocasionem novos fatores de risco para a gestão da Tesouraria depende de aprovação da área de 
Risco de Mercado, pelo fato desta ser responsável pelos processos de apreçamento para marcação a mercado e 
apuração de resultado gerencial e dos riscos. As políticas que regem a gestão do risco de mercado – Política de 
Risco de Mercado e Política de Limites de Riscos de Mercado – são divulgadas aos gestores da Tesouraria e das 
áreas de controle e suporte, através da Intranet corporativa, além de haver publicação da estrutura de gerenciamento 
de Risco de Mercado em ambiente de acesso público. O Safra mantém sua exposição total a riscos de mercado 
medida pelo Value at Risk (VaR) diário com 99% de confiança, com ajustes para efeitos de não-normalidade. Os 
cálculos de volatilidades e correlações são feitos pelo método EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) 
para os ativos lineares, taxa de juros, câmbio e ações, com parâmetro de decaimento temporal (l) igual a 0,94. Para 
os ativos não-lineares são elaborados modelos específicos, como simulações de Monte Carlo. Adota como política 
a perda máxima esperada inferior a 3% do seu Patrimônio de Referência. Visando ao cumprimento desta 
determinação, estipula metas para a Tesouraria compatíveis com esta exposição ao risco. A Área de Risco de 
Mercado complementa suas avaliações de risco de mercado com a utilização de métricas de estresse, contemplando 
crises em períodos históricos, bem como em cenários prospectivos. Além de efeitos de estresse de correlações 
entre famílias de fatores de riscos. Adicionalmente, são estabelecidos limites mensais de Perda Máxima (Stop Loss) 
para encerramento das exposições em tesouraria. A análise de sensibilidade consiste em uma simulação que não 
considera o poder de reação da Administração frente aos cenários apresentados, o que certamente mitigaria as 
perdas que seriam incorridas. Além disso, os impactos apresentados não representam potencial prejuízo contábil, 
pois a metodologia utilizada não se baseia em práticas contábeis da Companhia. Em 2015, como as aplicações 
estão indexadas em CDI, não foram identificados riscos financeiros sobre os ativos e passivos financeiros da 

Cenário 1: Aplicação de choques de 1 ponto-base para taxa de 
Cenário 2: Cenário 3: Aplicação de 

choques de 50% nas respectivas curvas ou preços. c) Risco de Liquidez - O risco de liquidez consiste na 
probabilidade da instituição não possuir recursos financeiros suficientes para honrar seus compromissos em razão 
dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando as diferentes moedas e prazos de liquidação 
de seus direitos e obrigações. O Safra possui estrutura específica para monitoramento e controle dos riscos de 
liquidez, realizados pela gerência de Liquidez e Fluxo de Caixa, parte integrante da área de Riscos e Investimento. 
O objetivo geral do gerenciamento deste risco é acompanhar a necessidade de liquidez frente ao vencimento 
projetado dos compromissos, evitando descasamentos e, ao mesmo tempo, otimizando a rentabilidade dos ativos. 
São realizados comitês para a gestão de ativos e passivos, com periodicidade no mínimo semestral tendo como 
objetivo definir as estratégias de liquidez a serem seguidas em um horizonte de dois anos. O caixa é monitorado 
diariamente, com reportes aos gestores e diretores responsáveis. As fontes de liquidez são regularmente revisadas 
pelo Comitê de Ativos e Passivos com o objetivo de manter a diversificação do funding no que diz respeito a 
segmentos, provedores, produtos e prazos. As análises são baseadas em estatísticas e projeções sobre o 
comportamento de pagamentos e recebimentos, a fim de avaliar os impactos no caixa ao longo do tempo em um 
conjunto de cenários: planejamento ou normalidade, esgotamento de ativos e de passivos (run off), crise geral 
(stress) e crise geral mais crise específica (hard stress). Os resultados produzidos pela aplicação desses cenários 
são discutidos nas reuniões do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO). A liquidez da Companhia referente às 
atividades de seguro está demonstrada na Nota 6(e). d) Risco de Subscrição - A Companhia possui uma política 

de subscrição de riscos na qual são descritos todos os procedimentos e regras para a aceitação do risco, elaborada 
pelo departamento técnico, além de diretrizes para a análise prévia de determinados riscos, bem como os riscos 
excluídos. A avaliação dos riscos é feita pela Diretoria Técnica da Companhia e envolve as atividades abaixo 
descritas: I - Acompanhamento e avaliação das condições de Cosseguro e Resseguro; II - Subscrição de riscos; III 
- Criação de novos produtos; IV - Gestão de resultado de apólices e produtos; V - Discussão / definição das políticas 
de aceitação com o Atuário; VI - Acompanhamento de mercado; VII - Elaboração das propostas de seguros; VIII - 
Suportes técnicos a clientes, corretores e prepostos. A Diretoria Técnica, responsável pela avaliação dos riscos de 
subscrição, é a responsável também pela coordenação do desenvolvimento ou de qualquer alteração nos produtos, 
incluindo as políticas de aceitação, metodologia de cálculo de prêmios e provisões, além das negociações 
envolvendo cosseguro e resseguro. A Companhia adota uma política de repasse de riscos em resseguro e 
cosseguro, evitando que os sinistros de baixa frequência e valor elevado afetem a estabilidade do resultado de suas 
operações. As mudanças nas frequências de sinistro e severidades, que afetam diretamente o risco assumido, são 
controladas por meio de acompanhamento periódico da área atuarial da Companhia, e seu resultado é refletido, se 
necessário, nos prêmios cobrados, na aceitação do risco e nas provisões técnicas. Com relação à política de 
repasse de riscos em resseguro, a Companhia opera majoritariamente com o IRB Brasil Resseguros S.A., maior 
resseguradora local e com alto rating na avaliação de risco do segmento de seguros. Objetivando proteções mais 
adequadas para suas carteiras e de acordo com o perfil de risco dos seus produtos, a Companhia combinou 
proteções de resseguro em excedente de responsabilidade, quota-parte e excesso de danos. Os principais ramos 
operados pela Companhia são: compreensivo empresarial e residencial. As taxas de carregamento praticadas 
obedecem os percentuais estabelecidos em Nota Técnica Atuarial. I – Análise de sensibilidade de risco de seguro 
- A análise de sensibilidade é efetuada sobre as mesmas bases do TAP e tem como objetivo mostrar como o 
resultado e o patrimônio líquido teriam sido afetados caso tivessem ocorrido as alterações razoavelmente possíveis 
nas variáveis de risco relevantes à data do balanço.

Impacto no resultado e patrimônio líquido
31.12.2015

Premissas atuariais (1) (2) (3)
Bruta de 

Resseguros Resseguros
Líquida de 

Resseguros
Aumento de 5% na sinistralidade (399) 198 (201)
Aumento de 5% em provisão para despesas relacionadas (1) - (1)
Redução de 5% na sinistralidade 399 (198) 201
Redução de 5% em provisão para despesas relacionadas 1 - 1
(1) Os montantes apresentados referem-se a impactos no período para o patrimônio líquido e resultado, líquido de 
impostos. (2) Não inclui DPVAT. (3) A variação da inflação está contida nos valores de sinistros (PSL e IBNR).
II – Distribuição de prêmios emitidos bruto por região geográfica

2015 2014
Ramo de atuação Sudeste Sul Centro-Oeste Nordeste Norte Total Total
Compreensivo 32.392 6.737 4.142 4.775 1.983 50.029 60.455
Outros riscos (1) 2.120 424 267 298 128 3.237 2.509
Total em 2015 (2) 34.512 7.161 4.409 5.073 2.111 53.266 62.964
Total em 2014 (2) 41.768 7.712 5.002 5.927 2.555 62.964
(1) Referem-se a automóvel, responsabilidades e transportes. (2) A concentração de riscos não contempla DPVAT, 
riscos vigentes e não emitidos e retrocessão que perfazem um total de R$ 37.258 (R$ 25.644 em 2014).
14. EXIGÊNCIA DE CAPITAL - A Resolução CNSP nº 321/2015 dispõe sobre as regras de exigência de 
capital para funcionamento das empresas reguladas pela SUSEP. É apurada suficiência de capital se a 
seguradora apresentar: (i) Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual ou superior ao Capital Mínimo Requerido 
(CMR) e (ii) liquidez em relação ao Capital de Risco. O Capital Mínimo Requerido (CMR) corresponde ao 
maior valor entre o Capital base e o Capital de risco: (a) O Capital base exigido pela regulamentação para 
operar em todo o país corresponde ao montante fixo de R$ 15.000. (b) O Capital de risco é constituído 
das parcelas dos riscos operacional, de subscrição, e de crédito, calculados mensalmente com base na 

de capital que garante o risco de subscrição. O risco de subscrição abrange a possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas, diretamente ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para calcular 

de crédito: montante variável de capital que garante o risco de crédito. O risco de crédito é a possibilidade 

de risco operacional: montante variável de capital que garante o risco operacional. O risco operacional é a 
possibilidade de ocorrência de perdas resultante de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos 

Sua efetiva exigência está prevista para iniciar em 2017, de forma gradual, sendo que os critérios de cálculo 
também estão definidos na Resolução CNSP nº 321/2015. A liquidez em relação ao Capital de Risco é 
caracterizada quando a sociedade supervisionada apresentar montante de ativos líquidos, em excesso à 
necessidade de cobertura das provisões, superior a 20% da soma das parcelas de riscos. 
Abaixo o demonstrativo da exigência de capital:

 31.12.2015 31.12.2014
Patrimônio Líquido 46.787 79.049
(-) Ajustes 305 290
(-) Participação em sociedades financeiras e não financeiras – nacionais 190 171
(-) Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro 1 -
(-) Ativo intangível 114 119

(=) Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 46.482 78.759
15.000 15.000
21.845 29.479

- de subscrição 13.135 16.484
- de risco de crédito 11.388 16.583
- de risco operacional 589 842
- benefício da correlação de risco (3.267) (4.430)

(=) Exigência de capital (CMR) - Maior entre A e B 21.845 29.479
Suficiência de PLA em relação ao Capital de Risco = (PLA) - (B) 24.637 49.280
  31.12.2015 31.12.2014
Provisões a serem garantidas (1) (C) 32.758 29.365
Ativos garantidores das provisões (1) (2) (D) 56.028 59.254
Excesso à necessidade de cobertura (E) = (D) - (C) – Nota 6(e) 23.270 29.889
Liquidez em relação ao Capital de Risco (E/B) 107% 101%
(1) Saldo líquido de DPVAT, pois estes ativos garantem exclusivamente as respectivas provisões, conforme Circular 
SUSEP nº 386/2009 – Nota 6(e). (2) Composto integralmente por ativos líquidos, conforme Nota 6(e).
15. COMITÊ DE AUDITORIA - Conforme previsto na Resolução CNSP nº. 321/2015, o resumo do Relatório do 
Comitê de Auditoria, compreendendo a Safra Seguros Gerais S.A., está sendo divulgado em conjunto com as 
demonstrações contábeis da Companhia líder do Conglomerado, o Banco Safra S.A., e encontram-se disponíveis 
no site do Banco Safra (www.safra.com.br).

 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (EM MILHARES DE REAIS)

redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Safra 
Seguros Gerais S.A. 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 Safra Seguros 
Gerais S.A..
Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria Atuarial em 31/12/2015
Provisões Técnicas Em milhares de Reais
Provisão de Prêmios não Ganhos – PPNG e RVNE 35.443
Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL e IBNeR) 14.499
Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados – IBNR e outros 1.449
Total de Provisões Técnicas Auditadas (A) 51.391
Provisões Técnicas do seguro DPVAT - Não auditadas(*) 48.397
Total de Provisões Técnicas 99.788
* Conforme Resolução CNSP 321/2015, § 1º do art. 110, Seção V, a contratação da auditoria atuarial indepen-
dente é de exclusiva responsabilidade da Empresa administradora dos consórcios.

Valores Redutores de Provisões Técnicas Em milhares de Reais
Direitos Creditórios 11.121
Custo de Aquisição Diferidos Redutores 0,00
Ativos de Resseguro Redutores 7.512
Total de Redutores (B) 18.633
Total das provisões técnicas a ser coberto (A – B) 32.758
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo Requerido Em milhares de Reais
Patrimônio Liquido Ajustado – PLA* (a) 46.482
Capital Base (b) 15.000
Capital de Risco – Subscrição (c) 13.135
Capital de Risco – Crédito (d) 11.388
Capital de Risco – Operacional (e) 589
Redução por Correlação dos Riscos (f) (3.267)
Capital de Risco (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 21.845
Capital Mínimo Requerido (h) = Maior entre (b) e (g) 21.845
Suficiência / (Insuficiência) do PLA (a) – (h) 24.637
Índice de Liquidez em relação ao Capital Mínimo Requerido (**) 107%
*Apenas os acréscimos e deduções normativos em relação ao Patrimônio Líquido foram auditados e não o pró-

(continua)
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EBCommerce Desenvolvimento de Programas de Computador Ltda.
CNPJ/MF em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Transformação da Sociedade Limitada em uma Sociedade por Ações, realizada em 29 de novembro de 2012, às 11:00 horas
Data, Hora e Local: 29/11/2012, às 11 horas, na sede da Sociedade, localizada na Avenida Paulista, nº 287, 16º 
andar, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Presidente: Sr. André 
Franken; Secretária: Sra. Ana Paula Fernandez Gonzalez Aires. Ordem do Dia: (a) Deliberar a respeito da transfor-
mação do tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada em sociedade por ações sob a denominação de 
EBCommerce Desenvolvimento de Programas de Computador S.A. com a consequente transformação das quotas 
representativas do seu capital social em ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (b) A eleição dos Dire-
tores, bem como fi xação do seu mandato e remuneração; e (c) Aprovação do Estatuto Social que regerá a Socie-
dade. Deliberações: (a) Foi aprovada, por unanimidade, a transformação da sociedade limitada EBCommerce 
Desenvolvimento de Programas de Computador Ltda. em uma sociedade por ações fechada, passando a ser 
denominada EBCommerce Desenvolvimento de Programas de Computador S.A., mediante a transformação de 
4.153.333 quotas representativas do capital social da Sociedade em 4.153.333 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada. Deste modo, operando-se a mudança da forma societária, 
ora deliberada, a Sociedade, com a mesma escrituração, atendidas as exigências fi scais e contábeis, situação esta 
que os acionistas reconhecem e aprovam, sem restrições, continuará com todos os negócios, sem qualquer solu-
ção de continuidade da Sociedade, que prosseguirá como titular de todos os direitos e bens pertinentes à Socie-
dade; (b) Foi aprovada, por unanimidade, a eleição, para um prazo de mandato a se encerrar na Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 2013, dos Srs. (i) Romero Venâncio Rodrigues Filho, RG nº 27.178.343-6 SSP/SP 
e CPF/MF nº 274.038.788-17, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo; (ii) Marcelo Teixeira de Freitas, RG 
nº 06.786.075-9 SSP/RJ e CPF/MF nº 871 .957.477-00, para ocupar o cargo de Diretor Comercial; (iii) Sinval Timó-
teo do Nascimento, RG nº 11.536.455 SSP/MG e CPF/MF nº 014.160.916-88, para ocupar o cargo de Diretor 
Técnico; e (iv) Alexandre Pereira Leal, RG nº 10.913.839 SSP/MG e CPF/MF 045.824.846-03, para ocupar o 
cargo de Diretor sem designação especial. Foi aprovada, por unanimidade, a fi xação da remuneração global anual 
dos membros da Diretoria de até R$ 500.000,00; e (c) Foi aprovado, por unanimidade, o Estatuto Social, anexado 
à presente Ata como Anexo I, para reger a Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembléia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 29/11/2012. Assinaturas: Mesa: André Franken – Presi-
dente; Ana Paula Fernandez Gonzalez Aires – Secretária. Acionistas: WCW Participações Ltda., por Romero 
Venâncio Rodrigues Filho; André Franken; Ana Paula Fernandez Gonzalez Aires. Visto da Advogada: Maria Caro-
lina L. Araújo – OAB/SP nº 177.319. Anexo I. Estatuto Social. Capítulo I – Denominação, Sede e Duração. 1.1. 
A EBCommerce Desenvolvimento de Programas de Computador S.A., sociedade por ações, rege-se pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 1.2. A Companhia tem sede e foro na Avenida Pau-
lista, nº 287, 17º andar, sala 01, São Paulo-SP. 1.2.1. Mediante decisão da Diretoria poderão ser criados, alterados 
e encerrados escritórios, fi liais, sucursais, estabelecimentos ou representações da Companhia em qualquer parte 
do território nacional ou fora dele. 1.3. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II – Objeto 
Social. 2.1. A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador customizáveis e não customizáveis. Capítulo III – Capital Social. 3.1. O capital social é 
de R$ 4.153.333,00, dividido em 4.153.333 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3.2. Cada ação 
ordinária confere aos seus titulares direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia e 
direito a participação nos lucros, bem como os demais direitos previstos em lei. 3.3. Depois de realizados ¾, no 
mínimo, do capital social, a Companhia poderá aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações, 
cujo preço da emissão deverá ser fi xado pela Assembleia Geral. 3.3.1. Os acionistas terão preferência na subscri-
ção de ações nos aumentos de capital nos termos do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia 
(“Acordo de Acionistas”). 3.3.2. A Assembleia Geral estabelecerá em que condições será realizada a subscrição de 
ações do aumento de capital, condições estas que constarão nos respectivos Boletins de Subscrição. Capítulo IV 
– Assembleia Geral. 4.1. A Assembleia Geral reger-se-á pelo disposto no Capítulo XI da Lei nº 6.404/76 e tem 
competência para decidir sobre todos os assuntos de interesse da Companhia, à exceção dos que, por disposição 
legal ou por força do presente Estatuto ou do Acordo de Acionistas, forem reservados à competência dos órgãos 
da administração. 4.2. As Assembleias Gerais da Companhia seguirão todos os procedimentos e normas relativos 
à convocação e instalação estabelecidos na lei, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas. 4.3. As deliberações da 
Assembleia Geral da Companhia, ressalvadas exceções previstas em lei e neste Estatuto e no Acordo de Acionis-
tas, serão tomadas por acionistas que representem mais da metade das ações com direito a voto, não se compu-
tando os votos em branco ou impedidos. 4.3.1. As seguintes matérias de competência da Assembleia Geral serão 
deliberadas mediante aprovação de Acionistas representando 85% do capital social da Companhia: i) aprovação do 
plano de negócios da Companhia, dos orçamentos anuais e/ou plurianuais de investimentos, bem como qualquer 
de suas alterações; ii) eleição dos Diretores e aprovação da remuneração dos mesmos, na forma do Acordo de 
Acionistas; iii) aprovação ou alteração da política de distribuição de dividendos da Companhia; iv) realização de 
qualquer negócio, contrato ou operação, de valor superior a R$ 1.000.000,00, entre a Companhia e quaisquer de 
seus acionistas ou afi liadas destes; v) aquisição, alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Compa-
nhia bem como celebração de contratos ou assunção de quaisquer obrigações em um mesmo exercício social de 
valor superior a R$ 1.000.000,00, isoladamente ou em conjunto de qualquer série de contratos desdobrados ou 
operações análogas, exceto se esta encontrar-se contemplada no orçamento anual ou plurianual da Companhia ou 
no seu plano de negócios; vi) dissolução e liquidação, autorização para confessar falência ou pedir a recuperação 
judicial ou extrajudicial da Companhia; vii) registro ou cancelamento de registro da Companhia como companhia 
aberta; e viii) alteração ou remoção de auditor independente ou ainda quaisquer mudanças nas políticas práticas 
ou princípios contábeis adotados pela Companhia. 4.4. A Assembleia Geral fi xará o montante global ou individual 
da remuneração dos administradores. Capítulo V – Diretoria. 5.1. A administração da Companhia competirá, na 
forma da lei e deste Estatuto Social, a uma Diretoria. A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 4 
membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, observadas as disposições do 
Acordo de Acionistas, sendo 1 Diretor Administrativo, 1 Diretor Comercial, 1 Diretor Técnico e 1 Diretor sem desig-
nação específi ca. 5.2. Os Diretores terão mandato de 1 ano, sendo permitida a reeleição, observadas as disposi-
ções do Acordo de Acionistas. 5.2.1. Os Diretores tomam posse mediante assinatura de termo lavrado no Livro de 
Registro de Atas de Reuniões da Diretoria e deverão permanecer no efetivo exercício de seus cargos até a investi-
dura de seus sucessores. 5.3. Os Diretores da Companhia poderão ser destituídos a qualquer tempo por decisão 
dos Acionistas, observadas as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia. 5.4. No caso de vacância do 
cargo de qualquer um dos membros da Diretoria, qualquer Diretor remanescente deverá convocar, no prazo de 10 
dias úteis, Assembleia Geral para a eleição de membro substituto que deverá completar o mandato de seu anteces-
sor. 5.4.1. Para os fi ns deste Estatuto, considerar-se-á ocorrida a vacância de Diretores em caso de morte, incapa-

cidade permanente, incapacidade temporária superior a 2 meses, renúncia ou afastamento, destituição ou ausên-
cia injustifi cada do Diretor por mais de 15 dias consecutivos da Companhia. 5.5. Os Diretores têm as atribuições e 
os poderes que lhe forem conferidos por lei e por este Estatuto Social e serão responsáveis pelas operações e 
atividades da Companhia para cumprimento do seu objeto social, sendo responsáveis por todos os assuntos rela-
tivos ao dia-a-dia da Companhia e pela prática de todo e qualquer ato ou medidas para cumprimento e implemen-
tação do objeto social da Companhia. 5.6. Compete à diretoria assegurar o regular funcionamento da Companhia, 
resolvendo os assuntos atinentes ao seu objeto social e cumprindo as determinações que lhe forem propostas pela 
Assembleia Geral, por este estatuto social e pelo Acordo de Acionistas. 5.7. O Diretor Administrativo será respon-
sável pela condução administrativa da Companhia, incluindo, mas não se limitando, à elaboração do plano de 
negócios da Companhia a ser aprovado pelos Acionistas, na forma do Artigo 4.3.1 (i), e ao exercício regular das 
atividades contábeis, fi nanceiras e de recursos humanos da Companhia, tendo também os poderes previstos na 
Cláusula 5.9 abaixo. 5.8. O Diretor Técnico será responsável pela coordenação dos trabalhos relacionados aos 
softwares já desenvolvidos ou que venham a ser desenvolvidos pela Companhia, incluindo, mas não se limitando, 
aos trabalhos de manutenção, atualização e desenvolvimento de aplicativos adicionais para a Companhia, assim 
como será responsável pelo acompanhamento do planejamento e gestão estratégica da Companhia. 5.9. O Diretor 
Comercial será responsável pela coordenação dos trabalhos relacionados à estratégia comercial da Companhia, 
incluindo, mas não se limitando, à coordenação das vendas diretas e indiretas; à defi nição de estratégias comer-
ciais e ao relacionamento com fornecedores e clientes, assim como será responsável pelo acompanhamento do 
planejamento e gestão estratégica da Companhia. 5.10. Compete ao Diretor sem designação específi ca, dentre 
outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) colaborar com os demais membros da Diretoria nas 
tarefas a ele atribuídas; e (ii) supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos das equipes que atuarem sob sua 
responsabilidade. 5.11. A Companhia será representada, ativa e passivamente, perante terceiros, da seguinte 
forma: i) pelo Diretor Administrativo em conjunto com qualquer outro Diretor, nos casos de aquisição, alienação ou 
oneração de bens do ativo permanente da Sociedade bem como celebração de contratos ou assunção de quais-
quer obrigações ou responsabilidades para a Sociedade, inclusive assinatura de títulos de crédito, cheques, ordens 
ou transferências de pagamento, ou renúncia de direito. Fica ressalvado que, em relação à aquisição, alienação ou 
oneração de bens do ativo permanente da Companhia ou celebração de contratos ou série de contratos que atin-
jam, isolada ou conjuntamente em um mesmo exercício social, valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00, os referi-
dos Diretores deverão obter previamente a aprovação dos acionistas em Assembleia Geral por maioria qualifi cada, 
conforme estabelecido nos itens (iv) e (v) da Cláusula 4.3.1 deste Estatuto; ii) por quaisquer 2 Diretores em con-
junto, para fi ns de movimentação de contas bancárias, emissão, endosso e aceitação de cheques e ordens de 
pagamento, títulos, saques e documentos similares, em montante não superior a R$ 100.000,00 em cada operação 
ou série de operações correlatas realizadas em um período de 12 meses; iii) por quaisquer 2 Diretores em conjunto, 
em relação à celebração de contratos, compromissos, documentos, títulos, bem como a aquisição ou alienação, a 
qualquer título, de bens e/ou direitos, a realização de investimentos, a concessão de fi nanciamentos e/ou emprés-
timos, assunção de débitos ou despesas, prestação de garantias e/ou contra garantias de qualquer natureza e 
assunção de obrigações em nome da Sociedade e, cujo montante não exceda R$ 100.000,00; e iv) por quaisquer 
2 Diretores em conjunto, na representação perante órgãos públicos, incluindo, sem limitação, autoridades fi scais 
em nível federal estadual ou municipal, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, Notas e de Imóveis, e Jun-
tas Comerciais, para fi ns de requisição de certidões, apresentação de declarações, solicitação de relatórios de 
restrições, requisições de registros de investimentos, entre outros, assim como a prática de qualquer outro ato que 
não importe renúncia de direito ou assunção de obrigação ou similar para a Companhia. 5.11.1. Todas as procura-
ções outorgadas em nome da Companhia deverão ser assinadas por 2 Diretores em conjunto sendo necessaria-
mente um deles o Diretor Administrativo e deverão especifi car todos os poderes outorgados e, exceto as procura-
ções “ad judicia”, deverão ter duração de até 1 ano. 5.12. Quaisquer atos praticados pelos Diretores ou por procu-
radores da Companhia em nome desta e que sejam estranhos ao objeto social são expressamente proibidos e 
nulos de pleno direito. 5.13. Dos trabalhos e deliberações da Diretoria, se tomados em reunião, será lavrada, no 
Livro de Registros de Atas de Reuniões de Diretoria, ata, na forma de sumário, assinada pelos Diretores presentes 
à reunião. Capítulo VI – Conselho Fiscal. 6.1. A Companhia terá um Conselho Fiscal integrado por 3 membros 
efetivos e igual número de suplentes, de funcionamento não permanente, cuja instalação e atribuições obedecerão 
à Lei nº 6.404/76. O Conselho Fiscal será instalado a pedido de acionistas representando, no mínimo, 10% do 
capital votante. Nos exercícios sociais em que for solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, a Assembleia 
Geral elegerá os membros e fi xará a respectiva remuneração. Capítulo VIl – Exercício Social, Lucros e Dividen-
dos. 7.1. O exercício social tem início em 10 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, data em que a 
Diretoria elaborará as demonstrações fi nanceiras previstas em lei. 7.2. A Diretoria poderá, ad referendum da 
Assembleia Geral, (i) declarar dividendos intermediários à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral; (ii) determinar o levantamento de balanços mensais, trimestrais ou 
semestrais e declarar dividendos intercalares com base nos lucros neles apurados, observadas as limitações 
legais; e (iii) a título de remuneração do capital próprio, atribuir juros, proporcional e individualmente a seus acionis-
tas observadas as limitações legais, sendo que as importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a título de 
juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas, nos termos da legislação aplicável, ao valor dos dividendos 
obrigatórios. 7.3. O lucro líquido apurado no exercício, após as deduções legais, terá a destinação que for determi-
nada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta apresentada pela Diretoria. O lucro líquido apurado no 
exercício, após a destinação à reserva legal, na forma da lei, poderá ser destinado à reserva para contingências, à 
retenção de lucros previsto em orçamentos de capital aprovado pela Assembleia Geral de acionistas ou à reserva 
de lucros a realizar observado o artigo 198 Lei nº 6.404/76. Capítulo VIII – Liquidação. 8.1. A Companhia entrará 
em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral estabele-
cerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da 
liquidação. Capítulo IX – Solução de Controvérsias. 9.1. Os Acionistas e a Companhia comprometem-se a 
empregar seus melhores esforços para resolver por meio de negociação amigável qualquer controvérsia relacio-
nada a este estatuto social. Se a controvérsia não for resolvida amigavelmente dentro de 15 dias, obrigam-se os 
Acionistas a submetê-la à arbitragem perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá de acordo com as regras estabelecidas no Acordo de Acionistas da Companhia. Capítulo XI – Disposi-
ções Gerais. 10.1. A Companhia observará o Acordo de Acionistas registrado na forma do artigo 118 da Lei nº 
6.404/76, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos ter-
mos e ao Presidente das Assembleias Gerais abster-se de computar os votos lançados contra tais acordos. 
JUCESP nº 320.425/13-7 e NIRE 35.300.455.991 em 22/08/2013. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS  INDEPENDENTES(continuação)

prio Patrimônio Líquido, dado que o Patrimônio Líquido é uma conta que resulta de todas as posições ativas e 
passivas da entidade, inclusive aquelas além da abrangência de nossa auditoria atuarial. ** O índice de liquidez 
em relação ao CMR requerido pela Resolução CNSP nº 321/2015 é de 20%.
Outros assuntos - No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de ris-
cos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial, 
também aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Safra 
Seguros Gerais S.A. e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em 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 deste Parecer Atuarial es-
tejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com base 
em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que serviram de 
base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial, com 
aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício auditado, em 

Aos Administradores e Acionistas
Safra Seguros Gerais S.A.
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Safra Seguros Gerais S.A. (“Seguradora”) que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado e do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo nessa data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração 
sobre as demonstrações contábeis -  Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis 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 contábeis livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Responsabilidade dos auditores independentes 
- Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve 
a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

seus aspectos mais relevantes. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião da 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 da Safra Seguros Gerais 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, com as normas e orientações emitidas pela Superintendên-
cia de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2016.

Mercer Human Resources Consulting Ltda Cesar Luiz Danieli
CNPJ 55.492.391/0001-09 - CIBA 17 Atuário, MIBA, MTb/RJ 824

sada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Seguradora para planejar os procedi-
mentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis referidas anteriormente apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da Safra Seguros Gerais S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP000160/O-5 Contadora CRC 1SP192785/O-4

(continuação)

Safra Seguros Gerais S.A.
Av. Paulista, 2.100 - São Paulo - SP / CNPJ nº 06.109.373/0001-81

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

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os sócios, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 7/3/2016, às 19:30 horas, em 1ª Convoca-
ção, com mais da metade do capital social 2ª Convocação, no mesmo 
dia 7/3/2016, às 20:00 horas, com mais da metade do capital social, na 
sede social da mesma, na Rua Epitácio Pessoa, 1607, Sertãozinho/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Eleição da Dire-
toria para o período de 1/5/2016 a 30/4/2017. Sertãozinho/SP, 2/2/2016.
(A) Diretoria Executiva: Dr. Cláudio José Assan-Diretor Superintendente

Dr. Vagner Luís Desiderio - Diretor Clínico e Técnico
Dr. Marcos Rogerio Fabris Zamoner - Diretor Financeiro (24, 25 e 26/2)

DELLA COLETTA BlOENERGIA S.A.
CNPJ Nº 44.691.236/0001-97 - NIRE Nº 35.300.370.465

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores acionistas desta Companhia a se 
reunirem em AGE, a realizar-se no dia 12/03/2016, às 09:00 horas, em 
sua sede Social, na Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, BRI 351, 

(a) Eleição dos Conselheiros Indicados 

de 01/04/2016 a 31/03/2018; (b) Eleição de Presidente e Vice-Presidente 
do Conselho de Administração e (c) Outros assuntos de interesse. Bariri, 

Administração - Pedro Donizete Dalla Coletta (23-24-25)

Companhia Operadora de Rodovias
CNPJ/MF nº 01.189.830/0001-71 - NIRE nº 35.300.189.817

Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Com-
panhia, em sua sede social localizada na Avenida Pedro de Toledo, 
nº 380, Salas 01 e 02, Vila Paraíba, Guaratinguetá/SP, os documentos 
referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Guaratinguetá/SP, 22 de fevereiro de 2016.
Sr. Diego Guagliardi

Diretor

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016 às 02:03:54.
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